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urodziła się w Łodzi, gdzie uczyła się 
w polsko-żydowskim gimnazjum. 
Pięć wojennych lat przeżyła 
w łódzkim getcie. Przeszła przez 
Auschwitz i kilka innych obozów. 
Po wojnie mieszkała w Belgii, 
a od 1950 roku w Kanadzie. 
Debiutowała tomami poezji, ale 
uznanie przyniosła jej proza 
dotycząca rodzinnego miasta. 
Trzytomowa saga pt. „Drzewo życia” 
(„Der boim fun lebn”) o łódzkich 
Żydach w przededniu i w czasie 
II wojny światowej, wydana w języku 
jidysz w 1972 roku, uważana jest 
za jedną z najlepszych powojennych 
powieści napisanych w tym języku. 
Pisarka uhonorowana została za nią 
prestiżową nagrodą im. Icyka 
Mangera przyznawaną literaturze 
żydowskiej.
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Chava Rosenfarb urodziła się w Łodzi 9 lutego 1923 roku jako starsza z dwóch 
córek. Jej ojciec Abraham był kelnerem w żydowskiej restauracji przy ulicy Piotr-
kowskiej, matka Sima pracowała w jednej z fabryk włókienniczych. Rodzice pisarki 
pochodzili z religijnych rodzin z miejscowości Końskie, sami byli jednak świeckimi 
Żydami, zwolennikami tzw. jidyszyzmu. Należeli także do Bundu – żydowskiej 
partii socjalistycznej, która cieszyła się ogromnym poparciem wśród żydowskich 
robotników w przedwojennej Polsce. Obie córki uczęszczały do żydowskiej szkoły  
im. W. Medema w Łodzi, w której językiem nauczania był jidysz. 

W chwili wybuchu drugiej wojny światowej Chava Rosenfarb miała szesnaście 
lat. Rok później została wraz z rodziną uwięziona w łódzkim getcie. Tam stała się 
protegowaną Symchy-Bunima Szajewicza, poety i autora poematu epickiego Lech 
lecho, którego tekst znaleziono na stercie śmieci po likwidacji getta. Szajewicz 
przedstawił ją grupie pisarzy, którzy szybko docenili talent siedemnastolatki 
i przyjęli ją do swego grona. Kiedy w sierpniu 1944 roku getto uległo likwidacji, 
Chava Rosenfarb i jej rodzina zostali wywiezieni do Auschwitz, stamtąd zaś wraz 
z matką i siostrą Henią trafiła do obozu pracy przymusowej w Sasel pod Ham-
burgiem, gdzie budowały domy dla Niemców. W 1945 roku odzyskała wolność 
po wyzwoleniu obozu w Bergen-Belsen przez armię brytyjską, a następnie przez 
pięć lat mieszkała w Belgii. W 1950 roku wyemigrowała do Kanady.

Biorąc pod uwagę wojenne doświadczenia Chavy Rosenfarb, trudno się 
dziwić, iż Holokaust odcisnął wielkie piętno na jej twórczości. Jeżeli przyjmiemy, 
że została pisarką w chwili, gdy po raz pierwszy wzięła pióro do ręki, to pisarką 
Zagłady stała się w przeddzień swoich siedemnastych urodzin, w lutym 1940 
roku, kiedy wraz z rodziną i całą żydowską społecznością Łodzi zapędzono ją do 
getta utworzonego przez hitlerowców na Bałutach. Jak pisała, tam „naprawdę 
zaczął się koszmar jej młodości”. Właśnie ów trwający cztery i pół roku koszmar 

Słowo wstępne
                    

Goldie Morgentaler
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uwięzienia w łódzkim getcie stał się tematem jej trzytomowej powieści Drzewo 
życia, której pierwszy tom właśnie został przetłumaczony na język polski.

Drzewo życia ma swoją genezę w Auschwitz. Chava Rosenfarb opisuje ją na-
stępująco: „Kiedy wysiedliśmy w Auschwitz, stanęłam na peronie z plecakiem na 
ramionach, obejmując jedną ręką ojca. W drugiej trzymałam plik wierszy, które 
napisałam w getcie. Kapo wyrwał mi je i rzucił na stertę modlitewników, listów i fo-
tografii. Mężczyzn oddzielano od kobiet, ojcu też kazano do nich dołączyć. Wtedy 
widziałam go po raz ostatni. Potem nastąpiła selekcja. Moja matka, siostra i ja zo-
stałyśmy odesłane dalej drogą przez bramę z napisem Arbeit macht frei. Niedługo  
później stałam naga, z ogoloną głową, ale żywa. Wtedy właśnie przemknęła  
mi przez głowę myśl, że jeśli przeżyję, któregoś dnia napiszę książkę o łódzkim  
getcie”.

Prawdziwa praca nad powieścią zaczęła się dopiero wtedy, gdy tuż po wojnie 
pisarka osiedliła się w Brukseli. W tym samym czasie tworzyła również poezję 
– jej pierwszą opublikowaną książką był tomik wierszy. Czuła jednak, iż poezja 
ani dramat nie są w stanie wyrazić wszystkiego, co chciała powiedzieć o swo-
ich doświadczeniach podczas Zagłady, dlatego też po przybyciu do Montrealu 
w 1950 roku skoncentrowała większość swoich sił twórczych na pisaniu Drzewa 
życia, dzieła ostatecznie wydanego w jidysz w 1972 roku. Trzy tomy Drzewa życia 
ukazują w precyzyjnych i bezlitosnych szczegółach zniszczenie dwustutysięcznej 
społeczności żydowskiej, drugiego po Warszawie największego skupiska Żydów 
w Polsce. Fakt, iż autorka była częścią tej społeczności i doskonale ją znała, 
dodaje powieści dramatyzmu i autentyczności.

Drzewo życia to przypadająca na lata 1939–1944 kronika losów dziesięciu 
osób, które różnią się od siebie zarówno drogami życiowymi, jak i poglądami 
politycznymi oraz stopniem religijności. Są wśród nich ubogi stolarz i zamożni 
właściciele fabryk, panna Diamant – zwolenniczka asymilacji i polska patriotka 
pracująca jako nauczycielka w liceum, Estera – piękna dziewczyna i jednocze-
śnie zagorzała komunistka aktywnie działająca w gettowym podziemiu, doktor 
Michał Lewin – autor nigdy nie wysyłanych listów do ukochanej, która jeszcze 
przed wojną wyjechała do Paryża. Postaciami wykreowanymi na podstawie wąt-
ków autobiograficznych są zaangażowana politycznie uczennica liceum Rachela 
Ejbuszyc – alter ego Chavy Rosenfarb, oraz jej chłopak Dawid – autor dzienni-
ków, literacki odpowiednik Heńka (Henecha) Morgentalera, który później został 
mężem pisarki. Obok wspomnianych głównych bohaterów powieść zaludniają 
niezapomniane postaci drugoplanowe, na przykładzie których autorka ukazuje 
różne reakcje ludzi na cierpienia zadawane im przez siły, których ani nie są 
w stanie pokonać, ani też nie mogą zjednać sobie ich przychylności.

Wiele postaci ma swoje autentyczne pierwowzory. Najważniejszą z nich jest 
mentor Chavy Rosenfarb – Symcha-Bunim Szajewicz (1907–1944), opisany 
w powieści jako Symcha Bunim Berkowicz. Drzewo życia jest jedynym źródłem 
niektórych informacji o życiu Szajewicza w getcie. Inną historyczną postacią jest 



Mordechaj Chaim Rumkowski, Przełożony Starszeństwa Żydów w getcie łódzkim, 
namaszczony przez hitlerowców do rządzenia innymi Żydami. To jeden z najbar-
dziej wyrazistych i kontrowersyjnych bohaterów tej powieści – samozwańczy 
zbawca Żydów, pomagający jednocześnie nazistom w wysyłaniu dziesiątków 
tysięcy Żydów na śmierć.

Jestem córką Chavy Rosenfarb i tłumaczką dużej części jej utworów na język 
angielski. Moja matka pisała Drzewo życia przez ponad dwadzieścia lat – całe 
moje dzieciństwo i wczesną dorosłość, powieść ta jest więc poniekąd moją sio-
strą, gdyż dorastałyśmy razem. Jestem niezwykle wzruszona, że to ważne dzieło 
ukazuje się po polsku, w języku rodzinnego kraju mojej matki. Żałuję jedynie, iż 
ona sama nie dożyła tej chwili.

Chociaż matka pisała w jidysz o Żydach i sprawach żydowskich, w głębi serca 
była kosmopolitką i zawsze marzyła o dotarciu do szerszej publiczności na ca-
łym świecie. Pisanie to samotna praca, zwłaszcza dla kogoś, kto pisze w języku 
jidysz. Kiedy Drzewo życia zostało po raz pierwszy opublikowane w roku 1972, 
mama otrzymywała listy od żydowskich czytelników ze wszystkich kontynen-
tów, zaś w prasie jidyszowej ukazały się doskonałe recenzje, w których uznano 
powieść za jeden z najlepszych literackich opisów Zagłady. Pozostała jednak 
zupełnie nieznana w świecie nieżydowskim, posługującym się językami innymi 
niż jidysz. W eseju Wyznania żydowskiej pisarki pisze: „Jeśli pisanie to zawód 
dla samotników, to samotność osoby piszącej w jidysz ma dodatkowy wymiar. 
Jej czytelnicy zginęli, a język uleciał z dymem krematoriów. Tworzy w pustce, 
niemal dla nikogo, dając dowód wierności utraconemu językowi, jakby chciała 
udowodnić, że nazizm nie stłumił jego oddechu, że język nadal żyje. Pisanie to 
afirmacja życia. Brak odpowiedzi na twórczość, bycie skazanym na pisanie do 
szuflady – to doświadczenie duszne i niszczące”.

Moja matka pisała w jidysz nie tylko dlatego, że był to jej pierwszy język, 
w którym najlepiej potrafiła wyrazić siebie, lecz również dlatego, że chciała unie-
śmiertelnić posługującą się nim utraconą społeczność polskich Żydów. Jednak 
z upływem lat, w miarę kurczenia się grona osób mówiących w jidysz, coraz 
częściej czuła się – jak to określała – „jak anachronizm wędrujący po kartach 
historii”. Byłaby niezwykle zadowolona, dowiedziawszy się, że jej praca trafia do 
szerokiej publiczności polskojęzycznej. „Język – napisała kiedyś – jest narzędziem 
niewystarczającym i ograniczonym. Niezależnie od tego, jakim językiem posługuje 
się pisarka, aby wyrazić siebie, zawsze ma nadzieję, iż będzie on uniwersalny, 
że przekroczy związane z nim specyficzne bariery narodowe i etniczne, aby 
znaleźć w szerokim świecie otwartą publiczność i ciepłe przyjęcie”. Przy okazji 
wydania pierwszego tomu tej ważnej trylogii żywię ogromną nadzieję, że spełni 
się marzenie mojej matki o otwartej publiczności i ciepłym przyjęciu jej książki.

Goldie Morgentaler
Lethbridge, Alberta, Kanada, sierpień 2015 r.





Pamięci moich rodziców 

Simy i Awroma Rozenfarbów



ואהבת לרעך כמוך…

(Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego…)
Waikra (Księga Kapłańska) 19:18

 
Die Erstellung des Ghettos ist selbstverständlich nur eine Übergangsmassnah-
me. Zu welchen Zeitpunkten und mit welchen Mitteln das Ghetto und damit 
die Stadt Lodsch von Juden  gesäubert wird, behalte ich mir vor. Endziel muss 
jedenfalls sein, dass wir diese Pestbeule restlos ausbrennen.

Der Regierungspräsident,
gez. Übelhör

Lodsch am 10 Dezember 19391

1  Utworzenie getta jest krokiem przejściowym. Zastrzegam sobie decyzję, kiedy i przy użyciu jakich 
środków getto i tym samym miasto Łódź zostaną oczyszczone z Żydów.  Celem ostatecznym ma 
być jednak wypalenie bez reszty tej straszliwej plagi. Prezydent rejencji, podpisano Übelhör, Łódź, 
10 grudnia 1939. 



Podziękowania dla pierwszych czytelników manuskryptu tej trylogii
Mejlecha i Racheli Rawiczów
Eliego Wiesela
Lejba Morgentoja
M. Aleksandra
Awroma Szulmana

 
 
 
Książka ta napisana została w formie sfabularyzowanej. Choć w powieści za-
chowana została chronologia wydarzeń, nie pretenduje ona do precyzyjności 
historycznego dokumentu. Przedstawione sytuacje są fikcyjne, podobnie jak 
wszyscy bohaterowie – z wyjątkiem Mordechaja Chaima Rumkowskiego oraz 
paru postaci drugoplanowych. Wszelkie podobieństwo do autentycznych osób 
jest przypadkowe. Również osoba Rumkowskiego, jak i inne postaci historyczne, 
są swobodnie zinterpretowane. 

Chava Rosenfarb
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W Lindzie spokojne wieczory mieszkańcy ustronnych brukselskich ulic lubią 
spędzać „na dworze”. U nich oznacza to: otworzyć szeroko okna, oprzeć się na 
miękkiej poduszeczce i wyglądać. Ich koty i psy też nie mają nic przeciwko ta-
kiemu sposobowi zażywania świeżego powietrza i nierzadko można je zobaczyć 
wyglądające na ulicę razem z gospodarzami.

Początkowo Rachela z dezaprobatą patrzyła na tych sennych burżujów, którym 
sprawia przyjemność wielogodzinne gapienie się w dół na ulicę i w najlepszym 
wypadku możliwość znalezienia czegoś ciekawego ponad głową sąsiada z na-
przeciwka, w głębi obcych, na wpół ciemnych mieszkań. 

Szybko jednak również ona stała się jedną z nich i także jej głowę można 
było odnaleźć w jednym z okien. Zobaczyła, że taki spacer oczyma może stać się 
w wyobraźni wielką podróżą, która poprowadzi serce bardzo daleko… (zależy to 
jednak od tego, co oczy mają naprzeciwko i jaką perspektywę posiada wyobraźnia). 

Rachela miała dobry widok po drugiej stronie. Poza domami był spory kawa-
łek nieba – a pod nim szerokie torowisko. Z pobliskiego dworca pociągi mknęły 
w rozmaitych kierunkach. Tory krzyżowały się i dzieliły, a pociągi toczyły się po 
nich i mijały, aż niknęły w zamglonej dali za horyzontem. Pociągi pełne były głów 
obramowanych małymi okienkami, pełne kufrów i walizek. Powiew dali dochodził 
do niej – i ona sama zamieniała się w kogoś stamtąd – nietutejszego. 

Tymi pociągami nieraz podróżowała w swoim życiu. Były to podróże długie 
i dalekie. Siedziała przy oknie – spojrzenie wyławiało mijane światła, ucho wy-
chwytywało zgrzyt żelaza i rytmiczną melodię kół… – i tak niosło ją po dalekich 
drogach. Pociągi przed jej oczyma szły naprzód, wgryzając się w godziny, które 
muszą nadejść. Jej pociągi wracały, ciągnąc za sobą kurz przeżytych już godzin. 

Wiosną poza pociągami miała jeszcze wiśnię. Jedna jedyna, samotna, twar-
do stała przy płocie, który oddzielał linię kolejową od ulicy. Wyglądało, jakby ta 

Przed drogą 
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wiśnia obawiała się przestrzeni torowiska i chaotycznych wiatrów tańczących 
wokół niej. Przytłaczająca bezdomność uciskała rozgałęzione z natury drzewo 
i przyciskała je do źle wyheblowanego policzka płotu. Tylko dwie z jego gałęzi  
– te najsilniejsze i największe – wspięły się ponad płot i dosięgły okna Racheli 
jak dwa uniesione palce wskazujące.

Przez cały rok Rachela nie zauważała ani gałęzi, ani całego drzewa. Wiosną 
jednak, kiedy rozkwitało, przypominała sobie wiśnię, którą znała z getta. Te dwie 
wielkie gałęzie ubrane w kwitnące rękawy przyciągały jej wzrok i nie pozwalały 
dostrzec czegokolwiek innego niż odświętność białych kwiatów na tle mroków 
getta. Ukwiecone palce wskazywały, dokąd powinny jechać jej pociągi, a kiedy 
wiatr je kołysał, Rachela wyraźnie słyszała, jak szepczą do niej: taaam! taaam!

Zawsze, dokładnie na wiosnę, myślała najwięcej o getcie. 
Do czasu, gdy nadszedł wieczór wypełniony wielką nowiną: spodziewała się 

dziecka. Każdego wieczoru postanawiała skończyć ze swymi podróżami w prze-
szłość. Naprzeciw, po tamtej stronie płotu, cicho spadały z drzewa wiśniowego 
pierwsze białe płatki. „Tak powinna opaść ze mnie moja gettowa dusza” – myślała. 
„Skończę z tym rozdarciem – dla tego nowego życia we mnie. Będę cieszyć się 
dniami, które darował mi los – dla tego nowego życia we mnie…”

Wtedy nadszedł pociąg. Zbliżał się do okien Racheli. I oto już był naprzeciwko. 
Brudna para kłębiła się i wiła wokół czarnego brzucha lokomotywy. Dziki, uparty 
wiatr zgarniał z ziemi białe płatki wiśni i garściami rzucał je w wirujący taniec 
dymu i kół. Rachela zobaczyła, że czarna mgła wznosi się ku niebu, a w niej wi-
ruje delikatny, biały śnieg płatków. Poprzez tę mgłę czerni i bieli dostrzegła twarz 
kierownika pociągu stojącego na platformie. Machał do niej, jak zwykli to często 
robić kolejarze, mijając jej okno. I teraz, jak już niejeden raz, kierownik pociągu 
przypomniał jej kogoś, kto należał do tamtego życia. Przypominał jej przyjaciela, 
poetę, który mieszkał w getcie. Wydawało jej się, że to jest on – pozdrawiający 
ją z oddali, zapraszający, aby wsiadła do pociągu. Skądś doszedł do niej jego 
głos, który raz łagodnie, raz gniewnie, raz delikatnie, raz wściekle dawał jej do 
zrozumienia, że jej pociągi i tym razem pojadą… tam. 

Ale, jak powiedziano, postanowiła tego wieczoru skończyć ze swymi podró-
żami w przeszłość i czuła, że musi chronić siebie przed tym przyjacielem, że nie 
może pozwolić mu tak zawładnąć sobą. Zaczęła kłócić się z nim w niezgrabnej 
potyczce słownej, w błagalnej, bolesnej dyskusji, która brzmiała mniej więcej tak:

– Znowu przyszedłeś…
– Będę przychodził znów i znów.
– Chciałam, żebyś towarzyszył mi we wchodzeniu w dzień jutrzejszy, a nie ja 

tobie – w tkwieniu w przeszłości.
– Zatem nie wiesz, że bywają momenty, kiedy wczoraj i jutro są jednym?
– Między nimi zduszasz moje dziś.
– Czyli masz swoje dziś?
– Wielkie… cudowne.
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– Beze mnie… bez nich…
– Bez ciebie… bez nich.
– Dlaczego pozostałaś żywa? W czym jesteś lepsza?
– Może dlatego, że jestem gorsza.
– Jesteś taka zdrowa! Jak nieskazitelnie gładka jest twa skóra! Jak doskonale 

pełne jest twe łono! Jak nieskazitelnie krągłe są twe członki, a twoja twarz – jak 
nieskazitelnie promienna! A twoje zęby i te usta, i podniebienie tak wilgotne 
śliną nasycenia! Jak mogą nie dławić cię kęsy? Jak możesz patrzeć na słońce? 
Jak możesz odczuwać wiosnę? Jak możesz oddychać – beze mnie… bez nas?

– Kocham chleb, słońce i pachnące powietrze życia, które wciska się do 
mych nozdrzy. Zostanę mamą.

– Długą drogę przebyłaś, by stać się mamą – poprzez getto, Auschwitz, ty… 
ta sama.

– Nie, nie ta sama. Inna, nieznająca ciebie; niechcąca ciebie znać… ty mrocz-
ne oblicze, ty zatroskane, zamyślone spojrzenie, ty młodo posiwiała głowo, ty 
czaszko, ty trupie, zostaw mnie w spokoju!

– Przepędzasz mnie?
– Przepędzam. Jesteś cierpieniem. Jesteś zgrozą. Jesteś popiołem.
– Jestem twoim życiem. To dziecko, które nosisz, jest moje, nasze. Niech 

nazywa się Blimele. Mojszele, Josele, Isrolik niech się nazywa. Bądź błogosła-
wiona w swych myślach. Przyniosłem ci twój bagaż.

– Przestań mi rozkazywać.
– Rozkazuję i błagam.
– To ja rozkazuję i proszę ciebie. Nie ciągnij mnie wstecz. Zostaw mnie biegowi 

mych dni. Nie zatruwaj mych świąt i nie zraszaj mego śmiechu łzami.
– Chodź ze mną.
– Nie mogę. Jesteś nocą.
– Jestem twoim oddechem.
– Sprawiasz ból.
– To dobrze.
– Teraz już dłużej nie możesz.
– Właśnie teraz.
– Cóż mogę ci obecnie dać?
– Siebie. Chcę ciebie całej, ponieważ przywrócisz wszystko.
– Nie możesz mi zazdrościć i nie możesz mi wybaczyć, że pozostałam żywa. 

Dlatego mnie karzesz.
– Dlatego podziwiam cię i dlatego przybywam. Przychodzę i będę przychodzić 

– domagam się spłaty długu. Oni wysyłają mnie do ciebie – ci, których kiedyś 
kochałaś, i ci, których nienawidziłaś. Ci, których spotykasz w czasie swych 
ulotnych podróży przy oknie, z którymi radujesz się i sprzeczasz, a potem nagle 
porzucasz ich i znikasz. Gdzie? Czyżbyś nie wiedziała, że już dłużej nie możesz 
nam umykać?
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– Mogę! Patrz, promień zachodzącego słońca zaplątał się w moje włosy.  
Ześlizguje się po mojej twarzy, wije między palcami… – a spójrz na drzewo 
naprzeciw mego okna. Teraz spadają z niego płatki. Wkrótce będzie wyglądać 
jak zielona menora z czerwonymi, połyskującymi wiśniami niczym światłami. Co 
uczyniłeś? Słońce już zaszło? Zgasiłeś je?

– Zaświecę ci inne słońce.
– Przepędzasz mnie ze sfery światła.
– To jest tylko jego drżący odblask, który kusi cię na dworze. Przepędzam 

tylko tę żałosną radość, która trzepocze niczym wątły motyl wokół płomienia 
twego serca. 

– Chcę tej radości. Zwróć mi ją!
– Ona i tak jest ubogą radością. Obca, umrze na krawędzi twej duszy, nie 

sięgając tej nowej w tobie. Siostro, przywdziej nasze życie i chodź.
– Boję się. 
– Przestraszyłaś się? Podejdź do tej wiśni, która zieleniła się i kwitła na 

podwórzu naszego getta. 
– Jak mogę, nieszczęsna, uciec od ciebie?
– Chodź, tchórzliwa uciekinierko, otwórz usta!
– Boję się mówić, bracie mój. Moje słowa będą jak krzywe, kalekie, wyblakłe, 

puste skorupy – zbyt słabe, by ponieść niepokurczoną, niewysławialną treść.
– A więc chcesz milczeć? Łatwiej jest milczeć. Milczenie jest jak gąbka  

– zaciera przeszłość.
– Jestem zbyt słaba.
– Z płonącego pałacu siłacz wynosi garście złota, a mrówka – tylko pyłek, 

ale to i tak więcej, niż nie zrobić nic. Jąkaj się, stękaj, mamrocz… Zachłyśnij się 
oceanem mowy; zanurz się w nim po czubek głowy. Może zbliżysz się do dna, 
tam, gdzie leży nasz utracony skarb. Może przyniesiesz stamtąd odłamek tego, 
co było dla mnie przeznaczone, ale niemożliwe do osiągnięcia. Chociażby po to 
– musisz. I spiesz się. To jest ostatnia chwila i najwyższy czas, abyś to zrobiła. 
Wkrótce twoje drogi spadną w otchłanie.

– I tak jest już za późno. Nie pierwszy raz teraz błądzę. Coraz bardziej mgliste 
cienie rozpościerają się przede mną.

– To twój umysł błądzi. Twoje serce jeszcze nie.
– Przyjacielu, gdybyś powiedział to do tej, którą kiedyś znałeś, już dawno 

poszłaby z tobą. Ale tamtej już nie ma.
– Musisz być tą, której nie ma.
– Nie mam siły.
– A masz siłę żyć?
– Mam.
– Tak wiele miłości i siły musisz mieć na swoją drogę.
– Wybacz mi. Zostaw mnie!
– Nie zostawię cię. Pamiętasz ręce twego ojca? Jak krajał chleb na porcje 



i potem ważył je na sznurkowej wadze – każdemu musiała przypaść dokładnie 
taka sama kromka chleba? Jego oczy płonęły głodem. Jego nozdrza drżały żądzą. 
Strącał lepiące się do palców okruszki, po czym dołączał je, wydawało się, do 
każdej porcji po równo. A ty nie widziałaś później, że jego część jest mniejsza, 
skurczona? Tobie dokładał to, czego brakowało w jego porcji – okruszki chleba, 
drobinki życia – dla twych rąk. One muszą być silne.

– Zostaw mnie!
– Nie zostawię cię. Będę w twym umyśle rozdrapywać dzień, jak rozdrapuje się 

zaschłą ranę, która i tak nie może się zabliźnić. Inne tory widziałaś, inne wagony. 
Czerwone wagony bydlęce, które zaniosły cię z getta do stacji kolejowej Auschwitz.

– Nie przywołuj tamtego dnia!
– Pamiętasz, jak stałaś naga, z głową ogoloną do gołej skóry, ale z darowa-

nym życiem? Pamiętasz?
– Pomóż mi, bracie.
– Pomogę ci i będę towarzyszyć twym krokom. Nie bój się, dziecko. Pójdziesz 

do drzewa wiśniowego na naszym podwórku. Przyniesiesz stamtąd kwiatowy pyłek 
dla twego dnia i siłę dla twej radości; nie będzie już więcej umierać na krawędzi 
twej duszy. Znów poczujesz dłonie ojca na swojej głowie. Z jego palców spłynie 
na twego ducha zbawczy spokój. Znów spotkasz swych bliskich i zabierzesz do 
swego życia ich oddanie – ich błogosławieństwo dla tego nowego życia, które 
w tobie nadchodzi. 

– A ty?… Znikniesz?
– Wydaje ci się – do zobaczenia pod wiśnią.

*

Odeszła od okna, wzięła ołówek i zapisała tę rozmowę. I tak zaczęła się jej 
droga... Zwinęła się na swym krześle, zamknęła oczy i zajrzała w głąb siebie, 
a tam znalazła wielki niepokój. Nagle przypomniała sobie o bagażu, który do-
stała od niego. O swoim bagażu? – To była troska i tęsknota. Zawinęła się w nie 
i wówczas zrobiło jej się ciepło. Wzięła plik białego papieru. 



1939
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Rozdział pierwszy
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Samuel Cukerman urodził się w Łodzi. Jego prapradziadek, reb Szmuel Jeches- 
kiel Cukerman, należał do pierwszych Żydów, którzy opuścili strefę osiedlenia1 
i zamieszkali w Nowym Mieście2. Także pradziadek należał do tych, którzy kładli 
fundamenty pod żydowski handel bawełną i przemysł tekstylny w mieście. To 
on w 1836 roku przeprowadził się do wielkiej kamienicy przy Nowomiejskiej 17, 
gdzie później mieszkał Samuel – tam urodzili się jego dziadkowie, ojciec i on 
sam, a także jego dwie córki – Bella i Dziunia. 

W rodzinnym archiwum znajdowała się paczka dokumentów: rękopisów, 
rachunków, petycji, kontraktów, które – choć miały związek jedynie z rodziną 
Cukermanów – stanowiły część historii żydowskiego osadnictwa w Łodzi. Jesz-
cze jako gimnazjalista Samuel lubił zakradać się do piwnicy i szperać pomiędzy 
zakurzonymi, pożółkłymi papierami, podekscytowany nie tyle ich zawartością, 
co rozchodzącym się z nich zapachem przeszłych pokoleń, ale w tamtym czasie, 
rozumie się, był zbyt zajęty własnym rozwojem, swym szybko pulsującym, mło-
dym życiem, aby mieć cierpliwość do rzeczywistego zagłębiania się w historię 
swego miasta. Był dumny ze swego zakorzenienia w mieście i wystarczała mu 
świadomość, że może się tym w każdej chwili wylegitymować. 

1 Strefą osiedlenia autorka nazywa rewir utworzony w Łodzi w 1825 r. dla mieszkańców wyznania 
mojżeszowego, który obowiązywał do 1862 r. Na osiedlenie się poza rewirem otrzymywały zgodę 
tylko nieliczne rodziny żydowskie spełniające określone warunki finansowe. 

2 Nowe Miasto w Łodzi powstało po 1821 r., gdy Łódź została jedną z osad fabrycznych. Tak nazy-
wał się teren na południe od ul. Północnej, gdzie początkowo mogli mieszkać wyłącznie nowi nie-
mieccy osadnicy i Polacy. Do 1848 r. tylko osiem żydowskich rodzin skorzystało z możliwości 
osiedlenia się poza granicami rewiru, który znajdował się na Starym Mieście.
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Samuel uczył się w jednym z najlepszych gimnazjów w mieście, gdzie wpro-
wadzono numerus clausus dla Żydów, którzy byli do niego przyjmowani albo po 
złożeniu egzaminu konkursowego, albo po wprowadzeniu tylnymi drzwiami – za 
pośrednictwem wypchanej, białej koperty… (w przypadku Samuela obie te drogi 
przyniosły pożądany efekt). Był najlepszym uczniem, ale profesorowie „uczciwie” 
oceniali jego zdolności. Zawsze był w klasie tym drugim, a złoty medal po egza-
minach maturalnych otrzymał niebieskooki chłopak z jasną jak len czupryną, 
ponieważ nie godziło się, aby Żydek miał więcej rozumu w głowie niż cała klasa 
prawdziwych, rodowitych Słowian. 

Samuel studiował nie tylko gojską3 wiedzę. Jego ojciec, reb Mojsze Aron 
Cukerman, który nie nosił już długiej kapoty i żydowski kapelusz zamienił na cy-
linder, zatroszczył się dla syna o prywatnego nauczyciela, najlepszego w mieście 
hebraistę i maskila4 – a Samuel trzy razy w tygodniu, każdego roku, zarówno 
latem, jak i zimą, chodził do niego do domu wzbogacać swoją żydowską wiedzę. 
Mojsze Aron Cukerman był energicznym, barczystym Żydem, który w całym swym 
wyglądzie nie miał ani krzty subtelności; był uformowany z surową, geometrycz-
ną precyzją. Nawet jego twarz, muskularna i twarda, dopełniała to wrażenie. 
Z czarnymi, idealnie zaczesanymi, noszonymi na niemiecką modłę bokobrodami 
wyglądał niczym symetryczny kwadrat, z którego wyglądały dwa czarne punkty: 
para oczu, których spojrzenie wyrażało prostolinijną, twardą wolę. 

Reb Mojsze Aron dokładnie wiedział, na jakiego człowieka powinien wyrosnąć 
Samuel – i wedle tego obrazu, z precyzją niedopuszczającą nawet myśli o sprze-
ciwie, kształtował charakter swego syna, który miał kiedyś odziedziczyć wielką 
przędzalnię oraz sklep bławatny i godnie reprezentować nazwisko Cukermanów 
na kartach historii. A Samuel pozwalał się tacie prowadzić. Ojciec był boskim wy-
słannikiem na ziemi i sprzeciwianie mu się byłoby buntowaniem się wobec Boga. 

Nawet czas dojrzewania, kiedy chłopcy przed osiągnięciem wieku męskiego 
zwykle buntują się przeciw wszelkim autorytetom, u Samuela przeszedł spo-
kojnie, bez wielkich burz. Nawet jeśli tamte lata wstrząsnęły nieco piedestałem 
autorytetu, to szybciej tego boskiego niż ojcowskiego. Jego pobożność w tym 
czasie zaczęła słabnąć, a wiara w Boga jako konkretnego dawcę prawa moral-
nego ustąpiła miejsca bardziej filozoficznym, abstrakcyjnym wyobrażeniom. Dla 
Samuela jednak, który od dzieciństwa był przyzwyczajony do podporządkowywa-
nia się zasadom, musiał istnieć ktoś, kto rządzi, kto ustala określony porządek, 
kto zna różnicę między dobrem i złem. Dlatego znaczenie ojca w jego oczach 
wzrosło kosztem pozycji Boga. 

3 Goj – nie-Żyd, ktoś spoza narodu Izraela. Określenie ma czasami wydźwięk pejoratywny, wyraża-
jący lekceważenie lub wyższość wobec innych.

4 Maskil – zwolennik Haskali, żydowskiego oświecenia, popierający asymilację Żydów.
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Generalnie Samuel nie miał natury skłonnej do stawiania pytań, spierania 
się, zastanawiania, spekulowania. Był całkiem zadowolony ze sposobu życia, jaki 
narzucił mu ojciec. Gojskie nauki nigdy nie kolidowały z wiedzą przekazywaną mu 
przez nauczyciela – maskila, a jego racjonalizm nigdy nie stawał w sprzeczności 
z przestrzeganiem zasad religijnych i pobożności w domu. Zwątpienie w Boga 
jako dawcę prawa moralnego i wiara w ojca uzupełniały się i jakby nie było, skła-
dało się to na całkiem harmonijną obojętność. A on nie należał do tych, którzy 
w obojętności doszukiwali się jakiejś wady. 

Życie układało mu się lekko – pełne wygód, uporządkowane codziennym 
rytmem. Co prawda w rytmie tym nie było miejsca na szczególnie ciepłe relacje 
rodzinne, spontaniczne wybuchy emocji, na wyjątkowe, silne przeżycia – zarówno 
te radosne, jak i smutne, ale dzięki temu miał poczucie stabilności, pewności, 
że wszystko jest w porządku ze światem, z życiem, a także z nim, dorastającym 
człowiekiem. 

Matka Samuela – „madame”, jak zwykła tytułować ją służba, była z postawy 
podobna do ojca Samuela, reb Mojsze Arona. Wysoka, silna Żydówka, dorodna 
i zaokrąglona, otulona w dziesiątki spódnic, krynolin i halek. Miała parę żywych, 
niemal figlarnych oczu (które Samuel po niej odziedziczył), których żaru z pewno-
ścią nie można było powstrzymać, ale nie uśmiechała, ani nie śmiała się nigdy. 
Wyglądało to tak, jakby jej pełne, rozłożyste ciało, wciśnięte w poważną, czarną 
suknię, kryło w sobie skarb radości i śmiechu, ale zasznurowany pod gorsetami 
i pasami – niczym pełna, pękata beczka spętana w żelazne obręcze dla zabez-
pieczenia przed pęknięciem. Mały Samuel żywił kiedyś zgłodniałą tęsknotę do 
rozsznurowania mamy, do wyzwolenia z niej spętanego śmiechu, lecz ten głód 
nigdy nie został zaspokojony. Nie miała czasu dla niego. Od wczesnego ranka 
do późnej nocy zajęta była prowadzeniem wielkiego domu, gospodarstwem, 
nadzorem i rachunkami, dyrygowaniem całą armią służby, przyjmowaniem gości, 
kupców, klientów z innych prowincji. Zamiast śmiechu roznosiły się po domu jej 
zapracowany głos oraz metaliczny dźwięk kluczy i kluczyków, które ostrzegały, 
że zbliżanie się do niej nie ma sensu. 

Zdarzały się rzadkie momenty, gdy w przypływie matczynej miłości chwytała 
małego Samuela w ramiona, jego ręce oplatały się wokół jej nóg, głowa zanurzała 
się w szeleszczących, tajemniczych spódnicach, nos wyczuwał ostry, słodko-
-apetyczny zapach – łzy napływały mu do oczu – dokładnie tak, jakby zanurzał 
głowę w łupinach wielkiej cebuli. Ten szczęśliwy moment zakłócenia porządku był 
dla niego bardziej bolesny niż przyjemny, stając się zapowiedzią nadchodzącej 
pustki, źródłem rozbudzenia, ale nie zaspokojenia apetytu. Samuel pozostawał 
z tą wonią w nozdrzach, z echem dzwoniących kluczy w uszach – w nieznośnej, 
przerażającej samotności. 

Dlatego moment, kiedy ojciec pojawiał się w domu, odczuwał jako zemstę 
na niej. Wtedy nieznośny dźwięk kluczy przestawał rozbrzmiewać, a ta odrobina 
figlarności w oczach matki gasła. Stawała się cicha i potulna. Nawet jej ciało 
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jakby się kurczyło. Już jej tu nie było. Był tylko on – potężny władca i zarządca. 
Rzucał na wszystko wielkie, ciężkie cienie, które przykrywały świat, a wraz z nim 
małego, przerażonego synka. 

Kiedy jednak Samuel dorósł, ledwo pamiętał wszystkie dziecięce przeżycia 
i nastroje.

Ślub wziął dokładnie w tym wieku, który uporządkowany świat uważa za 
moment osiągnięcia dojrzałości. W piękny, pogodny dzień, mając dokładnie 
dwadzieścia jeden lat, znalazł się pod chupą5 ze swoją narzeczoną – Matyldą 
Auerbach, której ojciec był zamożnym kupcem z Lipska. Reb Mojsze znał go 
jeszcze z czasów młodości. Mojsze Aron dokładnie wiedział, ile pan Auerbach 
„jest wart”, więc widząc jego dorodną córkę Matyldę, postanowił, że to będzie 
dobra partia dla Samuela. 

Młoda para urządziła się w okazałej kamienicy przy ulicy Nowomiejskiej. Po-
między nowymi sprzętami, które zostały wniesione do mieszkania, było również 
pianino – mebel, którego brakowało w domu Samuela. Matylda absolutnie nie 
wyobrażała sobie życia bez codziennego, dwugodzinnego seansu przy pianinie 
– i rzeczywiście muzyka stała się kluczem, którym zdołała otworzyć serce Sa-
muela i zadomowić się w nim.

Parę lat po ślubie, kiedy czuła się już pewnie w roli gospodyni, zaczęła urządzać 
wieczorne koncerty w dużym, wysokim salonie. Zapraszała najlepszych w mieście 
muzyków. Początkowo, z wrodzoną sobie żywotnością i pomysłowością w zakre-
sie pertraktacji, wabiła ich nęcącą obietnicą dla ich drażliwych, często pustych 
i dziurawych kieszeni. Z czasem jednak zaczęli przychodzić sami, oczarowani 
subtelną dostojnością, która unosiła się wokół sylwetki Matyldy pochylonej nad 
klawiszami pianina, uwiedzeni szczególną atmosferą panującą w tym wysoko 
sklepionym, przestronnym salonie. Przynosili ze sobą skrzypce i wiolonczele, 
flety i klarnety – a ona wiernie im akompaniowała na pianinie, ze wzniosłym, 
pełnym oddania uśmiechem unosząc się wraz z nimi na nieziemskie wyżyny…

Dla Samuela, młodego gospodarza domu, z początku odstręczający był 
ten natłok dźwięków. Poirytowany, z poczuciem niewygody, kręcił się z jednego 
pokoju do drugiego jak ktoś obcy. Wydawało mu się, że wielki, masywny dom 
stracił nagle swe podstawy, jakby jego fundamenty zaczęły się trząść, a ściany 
wibrujące tonami miały się zaraz zawalić. Potykał się o pootwierane futerały 
nieskładnie walające się po podłodze. Zahaczał o błyszczące, metalowe stojaki 
na nuty – i o samych muzyków, którzy wydawali mu się przybyszami z innej 
planety. Nie wiedział, o czym z nimi rozmawiać, czuł się jak błazen i ofiara losu.

Sam nie zauważył, kiedy jego niechęć do koncertów znikła i kiedy oswoił się 
z muzyką. Coraz częściej zaczął odczuwać harmonię dźwięków, początkowo 
jedynie uszami, później – również sercem. Zdarzały się wieczory, kiedy, jakby 

5 Chupa – baldachim, pod którym odbywa się żydowska ceremonia zaślubin.
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wbrew własnej woli, niczym przykuty do fotela siedział obok kaflowego pieca 
i pozwalał muzyce wnikać w siebie głęboko, zawładnąć nim całkowicie. Długo 
pielęgnowana oziębłość zaczęła się topić. Nie wiedział, co się z nim dzieje i nie 
umiał znaleźć na to odpowiedniej nazwy. 

I tak się stało, że wraz z muzyką odkrył również Matyldę. Nie mógł oderwać od 
niej oczu, patrzył, jak jej palce gładzą klawisze, jak porusza dorodnymi, białymi 
ramionami, jak jej głowa wraz z całym ciałem porusza się rytmicznie, kołysana 
na falach dźwięków. Ona sama była częścią tej zawiei tonów, która miotała się 
między ścianami salonu, a także we wnętrzu jego ciała. Im bardziej senna była 
ta muzyka, tym bardziej Matylda wyglądała na pobudzoną – tak jakby właśnie ta 
senność obracała się w końcu w przebudzenie, wyzwolenie, zestrojenie z życiem, 
z puszczonymi wolno emocjami i żądzami. 

Był w niej zakochany i miał głębokie przekonanie, że całe jego życie zależy 
od niej. Czasami wydawało mu się, że pamięta ją z jakiegoś innego czasu, z in-
nego życia. Nieraz przy pianinie zamiast niej, albo właśnie w niej – rozpoznawał 
swoją młodą mamę, przemienioną, przekształconą, tak jakby jej zasznurowanie 
zostało poluzowane, wyzwalając jej pogodę, która rozlewała się w tej lirycznej, 
melancholijnej słodyczy dźwięków muzyki. 

Czasami przeżywał bolesne momenty, zapadnięty w swoim fotelu, zagłębiony 
w sobie. Wszystkimi zmysłami czuł jakieś rozgorączkowanie, jakby coś się w nim 
miotało i chciało się przebić – coś dziwnego, nowego. On, który do tej pory zado-
walał się zewnętrznymi pozorami, teraz zaczął szukać treści ukrytej we wszystkim, 
co go otaczało. On, który każdą rzecz z taką pewnością siebie umiał nazwać po 
imieniu, mający tak konkretne poczucie rzeczywistości – zaczął odczuwać w so-
bie takie roztrzęsienie, niepewność, gorzko-słodki nieokreślony głód, a nieraz 
aż do bólu tęsknotę. Często czuł, jakby był zakuty w grubą, żelazną skorupę, 
a to, co jest pod nią – kalekie, ale pełne życia – bezsilnie, beznadziejnie próbu- 
je się przebić przez pancerz żelaznego chłodu.

Nieraz w takich błogosławionych chwilach wydawało mu się, że już zbliża się 
do osiągnięcia wyzwolenia i oto wkrótce wydostanie się z tego gęstego lasu, 
w którym błądzi, ku prawdziwej, wielkiej światłości. 

Bał się tego, co nowe i dziwne, ale jednocześnie szukał tego. 
Nigdy nie mógł zrozumieć, w jaki sposób muzyka Matyldy może mieć na niego 

taki wpływ. Potem tłumaczył to sobie w ten sposób, że był wtedy na tyle gotowy do 
przemiany, że muzyka była tylko dotknięciem, które poruszyło właściwe struny, na 
skutek czego całe jego wnętrze rozedrgało się i zaczęło rezonować. Innym razem 
tłumaczył to sobie tym, że przeżycia w czasie tamtych pierwszych koncertów były 
przeczuciem i przygotowaniem duszy na nieszczęście, które miało nadejść: na 
śmierć rodziców.

Reb Mojsze Aron Cukerman umarł nagle na atak serca. Mama odeszła rok 
później. Wyglądało to tak, jakby w dojrzałości i sile swego ciała była podpierana 
przez Mojsze Arona. Gdy go zabrakło, zaczęła się kurczyć i zapadać w siebie 
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– niczym wielki gmach, któremu odebrano fundament. Odchodziła z pokorną, 
tragiczną oczywistością. Również smutek po jej odejściu z taką samą oczywisto-
ścią połączył się z ogromnym żalem Samuela po stracie ojca. On też o mało nie 
załamał się całkiem. Tygodniami, chory i apatyczny, kręcił się po wielkim domu, 
z góry na dół, z jednego pokoju do drugiego, sycąc się bólem wzmacnianym przez 
tęsknotę za bliską, silną, kwadratową twarzą, za dobrze znanym twardym głosem, 
za tym mądrym, ostrym spojrzeniem, za pewnymi siebie, rozkazującymi gestami. 

I stało się tak, że wraz ze swoim odejściem ojciec w umyśle Samuela stał 
się bardziej surowy i „boski”, ale jednocześnie również bardziej ludzki. Samuel 
wstydził się przed sobą, że właśnie w czasie żałoby odkrył słabość ojca, oceniał 
miarę i wagę jego dobrych i złych uczynków. Wstydził się, że pod warstwą bólu 
odczuwa ulgę na myśl o wyzwoleniu się z ograniczeń, które latami go krępowały. 
Świat w wielości swych aspektów załamał się i zwalił mu na głowę po śmierci 
ojca – ale pod gruzami drżało niecierpliwe oczekiwanie nowego początku. 

Po krytycznie ciężkich tygodniach Samuel z jasnym umysłem i nową pewnością 
siebie przejął fabrykę ojca i sklep bławatny. Miał dwadzieścia siedem lat i sam 
był już ojcem dwójki dzieci. Najwyższy czas, aby stać się mężczyzną. 

Był dobrze obeznany ze wszystkimi zagadnieniami wiążącymi się z odziedzi-
czoną fabryką i sklepem. Reb Mojsze Aron Cukerman przez całe życie zwracał 
uwagę, aby jego syn był poinformowany, co i jak. Kiedy Samuel był jeszcze 
chłopcem, ojciec zabierał go kilka razy w tygodniu ze sobą, aby zapoznawać go 
ze wszystkimi szczegółami handlu, ze wszystkimi fazami produkcji. Ze spokojnym 
namysłem szukał słów, za pomocą których w sposób przystępny i jasny mógł 
jako fabrykant i handlowiec przekazać synowi swoje wieloletnie doświadczenie, 
wiedzę i kierunek działań. 

A Samuel słuchał ojca z uwagą. Nie wiedział, czy to, co mówi tata, interesuje 
go czy nie. To nie miało żadnego znaczenia. Tak jak jego ojciec, również i on znał 
swoją przyszłość i musiał się do niej przygotować.

Zaraz po ślubie do gabinetu reb Mojsze Arona zostało wstawione biurko, 
a Samuel pod czujnym okiem ojca zaczął stawiać pierwsze kroki jako człowiek 
interesu. Podążał, rozumie się, ścieżką wytyczoną przez rodziciela, więc o pro-
wadzeniu transakcji na własną rękę albo o zmienianiu czegoś w fabryce nie 
mogło być mowy. Choć, prawdę mówiąc, Samuel nie miał wówczas ochoty na 
przeprowadzanie czegokolwiek na własną rękę. Ojciec wydawał mu się do tego 
najodpowiedniejszy, najlepiej predysponowany. 

Dopiero po jego śmierci, kiedy poza ojcem-bogiem odkrył również ojca-czło-
wieka ze wszystkimi ludzkimi słabostkami i przywarami, po raz pierwszy poczuł 
w sobie siłę, aby zwątpić w nieomylność części z ojcowskich dróg postępowa-
nia w handlu, dostrzegł większe i mniejsze braki w położeniu fabryki, a przede 
wszystkim znalazł odwagę, aby zarzucić ojcu zacofanie w zakresie wyposażenia 
technicznego i metod produkcyjnych, a także odnośnie do zakupu maszyn 
i obróbki surowca. 
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Odejście ojca z tego świata otwarło w umyśle Samuela komórki, z których 
wytrysnęło bogactwo idei, planów i pomysłów. W ciągu jednego roku wyremonto-
wał i przebudował całą fabrykę, wyrzucił większość maszyn i zastąpił je nowymi. 
Dobre imię rodziny gwarantowało możliwość otrzymania kredytu w każdym banku, 
więc działał z wrodzoną beztroską i zaczął realizować swoje idee bez żadnych 
kamuflaży i obaw. 

Nie miał już czasu na koncerty Matyldy. Ledwo widywał ją samą. Nie miał 
nawet czasu dla dwóch córeczek, z którymi lubił się bawić w każdej wolnej chwili. 
Pierwszy raz w życiu poczuł w sobie taki impet. Miał po co wstawać rano. Na 
zawsze przeminął czas, gdy leżał w łóżku z otwartymi oczyma, z rozleniwieniem 
w członkach zastanawiając się, co będzie dziś robił. Dzień wydawał mu się teraz 
za krótki, tydzień mijał zbyt szybko jak na plany, które chciał zrealizować. 

Szczęście mu dopisywało. Zarówno fabryka, jak i sklep zaczęły przynosić 
podwójne zyski. Młody Cukerman prześcignął swego ojca i zaczął być zaliczany 
do największych kupieckich umysłów w mieście. Przepowiadano mu wielką 
przyszłość. 

Ale jak każdy człowiek, tak i Samuel nie mógł ciągle mieć tego samego zapału. 
Powoli, powoli ten ogień zaczął przygasać. Jego pragnienia zostały zaspokojone, 
plany zrealizowane, dlatego poczuł się troszkę zmęczony, nieco wyjałowiony. 
Czegoś zaczęło mu brakować. Zajęcia w gabinecie zaczęły mieć bardziej posmak 
pracy niż tworzenia. Wszystko stawało się rutyną – a wraz rutyną wkradła się nuda. 

Wtedy Samuel postanowił prowadzić w swoim salonie „wieczory szabatowe”. 
Po wszystkich latach zajmowania się suchymi, ścisłymi tematami handlowymi 
(które po raz pierwszy objawiły mu teraz właśnie swoją suchość i ścisłość) poczuł 
głód innego rodzaju strawy duchowej. Pragnął rozmawiać z ludźmi, którzy byli 
dalecy od świata interesów i mogliby przywrócić mu tamten nastrój ogarniający 
go kiedyś, w czasie pierwszych koncertów Matyldy. Wiedział jednak, że sama 
muzyka dziś mu już nie wystarczy. Za bardzo był zafascynowany teraźniejszością 
falującą wokół niego niczym lśniące, wzburzone morze, zbyt mocno nastawiony 
na wszystkie nowości ze świata, z kraju i z rodzinnego miasta. Jego głowa była jak 
czuły aparat, obciążony tysiącem cienkich anten wyginających się we wszystkie 
strony i chciwie wychwytujących zewsząd informacje, wiadomości, pozdrowienia, 
aby zaspokoić swą nienasyconą ciekawość. 

Dlatego przymuszał się ponad wszystko do wymiany myśli, do tego rodzaju 
przyjemności, która płynie z głębokiej, poważnej rozmowy. 

Wieczornych koncertów Matyldy od jakiegoś czasu zaniechano. Oddawała 
się swoim pianistycznym seansom, ale już nie tak regularnie i raczej z powodu 
przygnębienia niż dla przyjemności. Była nieszczęśliwa. Pełne impetu i kreatyw-
ności lata Samuela dla niej były czasem goryczy. Nie miała pojęcia o sprawach, 
które dniami i nocami pochłaniały jej męża. Samuel i Matylda nigdy nie mogli 
porozmawiać i wyżalić się jedno drugiemu. A nawet jeśli mogliby, to i tak nie 
porozumieliby się – i oboje to czuli. Kiedy Matylda osiągnęła wiek dojrzały, była 
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to dojrzałość w umiejętności dźwigania zbolałej duszy z podniesioną głową. 
Poruszała się jednak przede wszystkim w świecie marzeń, w wyższych, nie 
tych ziemskich sferach – ale tam, gdzie fabryki i maszyny, codzienne rozmowy 
handlowe i inne prozaiczne sprawy nie miały żadnego znaczenia. Jeśli między 
nią a Samuelem miała miejsce jakaś intymność, to najwyżej zaspokajająca, 
fizyczna, i dla obojga niejasna. 

Plan Samuela prowadzenia „wieczorów szabatowych” był dla Matyldy wyrazem 
jego woli zbliżenia się do niej w nowy sposób, więc z entuzjazmem zaczęła się 
troszczyć o zrealizowanie jego pragnienia. Wykazywała się wielką pomysłowością 
i poczuciem smaku przy tworzeniu właściwej atmosfery. Miała też swój udział 
w tych wieczorkach, grywając na pianinie małe sonaty, a czasami zapraszała 
nawet jednego albo dwóch znajomych muzyków, aby wystąpili razem z nią. Cho-
ciaż tematy rozmów były dla niej obce i nieinteresujące, to gorące spojrzenie 
oczu Samuela było wystarczającą nagrodą za ten trud. 

Wśród gości zapraszanych na „wieczory szabatowe” znaleźli się poważani 
intelektualiści z ich miasta: działacze społeczni, przywódcy syjonistyczni, a także 
pisarze i dziennikarze. W czasie popijania dobrej, mocnej herbaty, podawanej 
z domowym ciastem upieczonym specjalnie na tę okazję przez kucharkę Rejzl, 
rozmowa często schodziła na tematy związane z muzyką i niepostrzeżenie roz-
szerzała się na inne problemy, często krążąc wokół syjonizmu. 

Samuel miał się za syjonistę („Jestem salonowym syjonistą” – w żartach tak 
o sobie mawiał), a nawet miał własną koncepcję dotyczącą syjonizmu. Uważał, 
że państwo żydowskie przyniosłoby wielkie korzyści, przyjmując żydowskie masy, 
które nie mogą niczego osiągnąć w miejscach swojego obecnego zamieszkania. 
On sam jednak był zbyt związany z tutejszym krajem, z miastem, które jego dzia-
dowie pomagali budować – nie mógł więc sobie wyobrazić, że jest inne miejsce 
na świecie, które mógłby nazywać ojczyzną. Kochał Łódź – dymiące, brzydkie 
miasto fabryczne, polski Manchester. Czuł w swojej krwi wersy tutejszego poety 
Juliana Tuwima: 

Niech sobie Ganges, Sorrento, Krym
Pod niebo inni wynoszą,
A ja Łódź wolę! Jej brud i dym
Szczęściem mi są i rozkoszą! 6

Kiedy Samuel zauważył w Łodzi jakiś nowy budynek czy sklep przy Piotr-
kowskiej, nową drogę, którą właśnie wybrukowano, czy nawet odrobinę zieleni 
posadzonej na pustym skwerze, serce rosło w nim z radości. Jego miasto rozwijało  
 

6 Julian Tuwim, Łódź, wiersz z 1919 r. opublikowany w tomiku Jarmark rymów, Warszawa 1934.



31

się! Rozbudowywało! Kiedy musiał spędzić parę tygodni zagranicą, brakowało 
mu swojskiego zapachu dymu i kurzu rodzinnego miasta. Jego przywiązanie do 
Łodzi rozciągało się na całą polską ziemię, jej miasta i miasteczka, rzeki i lasy, 
góry i doliny. Był gorącym polskim patriotą.

W czasie spotkań szabatowych konwersowano elegancką, czystą polszczyzną. 
Czasami przechodzono na francuski, rosyjski albo hebrajski, ale tematy, jakie 
poruszano, dotyczyły zasadniczo spraw żydowskich. Dyskutowano żarliwie i z za-
angażowaniem, argumentując i spierając się, dochodząc lub nie dochodząc do 
porozumienia, uzgadniając wnioski lub nic nie wnioskując – mając przyjemność 
w samym rozkoszowaniu się ideami. Było to poruszające i świadczyło o poszu-
kiwaniu odpowiedzi na pytania, które głęboko nurtowały zarówno Samuela, jak 
i jego gości.

Roztrząsano koncepcje żydowskości i obywatelskości. Pytano, czy Żydzi są 
dobrymi obywatelami Polski, jeśli prowadzą tak odrębny sposób życia i trzymają 
się z dala od polskich spraw i kultury narodowej. Prześwietlano problem narodu 
i zastanawiano się, czy Żydzi w ogóle są narodem. Pytano, w jaki sposób powinien 
postąpić Żyd, kiedy zostanie żołnierzem, idzie na wojnę przeciw innemu państwu 
i przychodzi mu walczyć przeciwko jego braciom Żydom, którzy są obywatelami 
tego wrogiego państwa. Dowodzono więc, że skoro Żydzi nie należą do polskie-
go narodu, muszą przecież należeć do żydowskiego, a wtedy wychodzi na to, 
że dwóch ludzi tej samej narodowości musi walczyć przeciw sobie w interesie 
dwóch obcych im narodów. 

Dla Samuela nie było jasne, jakie stanowisko ma zająć. Czasami utrzymywał, 
że interesy Żydów są bardziej powiązane z narodem, z którym żyją na jednej ziemi, 
niż z Żydami z obcego kraju. A wobec tego, że wojna jest w większości wypadków 
obroną interesów narodowych, Żyd z jednego kraju musi widzieć w Żydzie z wro-
giego kraju tylko obcego obywatela, a nie członka własnego narodu. Innym razem 
Samuel nie mógł znieść tej myśli. Czuł całym sobą, że Żydów na całym świecie 
jednoczy coś silniejszego niż jakiekolwiek interesy, coś świętszego – i wydawało 
mu się grzechem, że jeden Żyd ma walczyć przeciw drugiemu i nawet go, broń 
Boże, zabić – coś takiego nie powinno mieć miejsca. 

„Wieczory szabatowe” w domu Samuela odniosły wielki sukces. Ale właśnie 
w czasie największej popularności „salonu” Samuel stracił zapał do tego przedsię-
wzięcia. Nie żeby przejadły mu się rozmowy i dyskusje, ale stawały się one coraz 
bardziej przygnębiające i przybijające. Coraz częściej roztrząsano problem anty-
semityzmu, a Samuel po tych wieczorach czuł gorycz i zmęczenie, które zakłócały 
mu spokojny sen. Jednocześnie odczuwał przesyt rozmową. Obudził się w nim 
niepokój. Szukał i oczekiwał czegoś optymistycznego, konkretnego, budującego. 

Nawet nie zauważył, jak w jego życiu ustalił się zadziwiający rytm. Tak jak 
pory roku przeplatał się w nim głód duchowości z tęsknotą za czynem. Najpierw 
– koncerty Matyldy, potem – przebudowa fabryki, niedawno – „wieczory szaba-
towe”, a teraz – wizja, plan wybudowania dla siebie nowego domu. 
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Zaznał już satysfakcji z budowania i chciał jej spróbować raz jeszcze. Ledwo 
ten plan pojawił się w jego głowie, a już zapalił się do niego z całym entuzjazmem. 
Sam nakreślił plany, zgromadził materiały, a w czasie, kiedy dom się budował, 
nie mógł się powstrzymać, aby każdego dnia nie pójść i nie zobaczyć, jak rośnie. 
To było cudowne uczucie – być świadkiem tego, jak idea – jego idea, zmienia 
się w rzeczywistość. 

Nie przewidział jednak, że przeprowadzka do nowego domu wcale nie pójdzie 
tak łatwo. Czterdzieści lat przeżył na Nowomiejskiej 17. Uważał, że jeśli w nim 
przetrwało coś z jego ojca i dziadków, to i on w pewien sposób musiał w nich 
żyć. A to oznaczało, że spędził w tym domu dużo więcej czasu niż tylko lata 
swego życia, że przybył tu wraz ze swoim pradziadkiem, samym reb Szmuelem 
Jecheskielem Cukermanem. 

Długie godziny spacerował Samuel po starym domu, przemierzał pokoje; 
pierwszy raz zwrócił teraz uwagę na rzeczy, których wcześniej nie zauważał. 
Każdy drobiazg brał do ręki, próbował zgadnąć, skąd pochodzi, kto przyniósł go 
do domu. Zbierał i segregował stare przedmioty, porcelanę, obrazy, fotografie, 
meble i dywany. Nie pozwalał niczego ani wyrzucić, ani wnosić do pokojów nowego 
domu. Jedynym właściwym miejscem była dla nich nowa piwnica.

Matylda, rzecz jasna, była przeciwna zagraceniu piwnicy tyloma niepotrzebny-
mi starociami. Uważała, że wypada zabrać kilka pamiątek. Oprawiła nawet parę 
obrazów olejnych w świeże ramy i powiesiła w nowym salonie, ale to zapychanie 
całej piwnicy rzeczami, których nigdy nie będzie się używać, wydawało jej się 
bez sensu. Samuel jednak uparł się i postawił na swoim. 

Nie lubił dylematów i wewnętrznych rozterek. Nie lubił wyrzutów sumienia 
i problemów – a teraz doznawał tego wszystkiego. Sam czuł, że wypełniając piwnicę 
pozostałościami po starym domu, nic nie wskóra, a może nawet okazywał brak 
szacunku temu, czego nigdy nie chciał zbezcześcić. Chciał jednak żyć w zgodzie 
z samym sobą, a ponieważ zamieszkanie w nowym domu tak naprawdę go nie 
obchodziło, zaczął z zapałem szukać jakiegoś wyjścia. 

Powiedział sobie, że to życie, z którym teraz zrywał, i tak w nim tkwi – niezależ-
nie od tego, gdzie mieszka i co robi z pamiątkami przeszłości. Wszystkie rzeczy, 
które sobie zatrzymał, są na tyle wartościowe, na ile pomogą mu utrzymać więź 
z wcześniejszymi pokoleniami. Ale to nie one były najważniejsze i w głębi serca 
przyznawał rację Matyldzie. Wiedział jednak, że nie będzie mógł odciąć się od 
przeszłości, dopóki nie znajdzie w sobie samym więcej wewnętrznego oparcia.

Wtedy wpadł na pomysł napisania książki.
I znów, ledwo ta idea wyklarowała się w jego głowie, od razu rzucił się z peł-

nym impetem i entuzjazmem do jej realizacji.
Zaczął zaniedbywać interesy. Zamiast iść do fabryki każdego popołudnia 

biegł do miejskiego archiwum, gdzie po dużych staraniach udało mu się otrzy-
mać pozwolenie na wejście. Długie godziny przesiadywał między stosami za-
pleśniałych papierów, wśród pomiętych, pożółkłych dokumentów, od których 
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bił odrażający zapach zgnilizny. Palcami sztywnymi od kurzu szperał i szukał, 
notował i przepisywał do momentu, gdy czerwone, przemęczone oczy odmawiały 
mu posłuszeństwa. Wtedy szedł do domu, aby tam od razu zejść do piwniczki 
i przesiadywać do późnej nocy nad skrzyniami pełnymi papierów, które przeniósł 
ze starego domu.

Nawet przez myśl mu nie przeszło, by się zastanowić, czy posiada kwalifi-
kacje potrzebne pisarzowi, czy to, co robi, w ogóle będzie dobre. W końcu robił 
to dla siebie i swojego spokoju. Chciał odtworzyć historię dziadków i ojca – ich 
zmagania i dokonania. Ale im bardziej zagłębiał się w te sterty dokumentów, 
listów, rachunków każdego z nich, tym wyraźniej widział, że to, co napisze, musi 
być czymś więcej niż zwykłą historią rodzinną. Jego przodkowie byli tak mocno 
związani z tym miastem, z jego rozkwitem, że trudno było rozdzielić, co jest dzie-
jami Łodzi, a co życiem jego dziadków. Dlatego też po pewnym czasie przestał 
postrzegać tę pracę jako swoją prywatną sprawę. Poczuł w sobie powołanie do 
napisania historii Żydów w Łodzi. 

*

To był ostatni dzień roku 1938. Samuel siedział w swoim biurze w fabryce, 
kiedy zadzwonił telefon. Zagłębiony w stercie rachunków mechanicznie wyciągnął 
rękę i podniósł słuchawkę. Usłyszał zdyszany, ochrypły głos profesora Hagera: 

– Pan Cukerman? 
Samuel nie zdążył odpowiedzieć.
– Mam coś dla pana, do domu. Sprzęt. Nowe radio lampowe firmy Telefun-

ken7… Moja żona wymyśliła, że przyda się wam… Z okazji waszej przeprowadzki 
do nowego mieszkania. Na Nowy Rok… Panie Cukerman, słyszy pan?

– Słyszę… – wyjąkał Samuel.
– To najwyższej klasy radio skrzynkowe – profesor śpiesznie mówił dalej, 

jakby się obawiał, że Samuel nie wysłucha go do końca i odwiesi słuchawkę.  
– Wydaje się panu, że cała orkiestra gra w pana mieszkaniu, słyszy pan? Paryż, 
Amsterdam może pan mieć na kiwnięcie palcem…

– Ale profesorze – Samuel powstrzymał chęć rzucenia wszystkiego, aby po-
biec i obejrzeć ten aparat – jestem przeciw… No, pewne pryncypialne zasady…

Profesor roześmiał się: 
– Pryncypialne zasady przeciw czemu? Przeciw nazwie prezentu? I to mi mówi 

pan, panie Cukerman?… Przyniesiemy wam to radio dziś wieczorem!

7 Telefunken – niemiecka firma założona w Berlinie w 1903 r. produkująca radioodbiorniki, aparaty 
telegraficzne i telefoniczne, już w okresie międzywojennym miała filię w Łodzi.
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– Dziś wieczorem? – zapytał Samuel i nagle zawołał: – To ja wpadnę do pana!
Już zapinał płaszcz, gdy przyszedł mu na myśl pan Rumkowski8, który już od 

paru ładnych chwil czekał na przyjęcie w pokoju dla interesantów.
Rumkowski był wybitnym działaczem społecznym i pełnym entuzjazmu kwes- 

torem na cele charytatywne. Był również fundatorem domu sierot w Helenówku9  
– świetnej, nowoczesnej instytucji zajmującej dwanaście morgów ziemi i posia-
dającej własną farmę, gdzie żydowskie sieroty poza normalnymi przedmiotami 
szkolnymi uczyły się również uprawy roli i przygotowywały do emigracji do Ziemi 
Izraela. Nie można było go nie przyjąć. 

Samuel z powrotem rozpiął płaszcz i otworzył drzwi. 
– Panie Rumkowski! – zawołał z przesadną, nieco wymuszoną serdecznością. 

– Przepraszam, że pozwoliłem panu czekać… – i obie ręce wyciągnął do gościa. 
Starszy mężczyzna z pełną wyrazu, ruchliwą twarzą, z której można było 

wyczytać zarówno upór, skrytą energię, jak i fizyczne zmęczenie starością, na 
przywitanie Samuela zerwał się z krzesła. Wydawał się większy niż w rzeczywis- 
tości. Zakasłał raz i drugi, a potem rzucił swój ciemny, pomięty kapelusz na 
siedzenie za sobą. Otrząsnął ciężki zimowy płaszcz, który luźno wisiał na jego 
spadzistych ramionach, jedną ręką przeczesał zmierzwione, srebrnosiwe włosy, 
drugą poprawił okulary i żwawym krokiem podbiegł do wyciągniętych rąk Samu-
ela. Jedną z nich potrząsnął koniuszkami palców: 

– W porządku, przywykłem czekać – mruknął szorstko i zostawiając Samuela 
za sobą, wszedł do gabinetu, po czym podbiegł do biurka. Rozłożył ręce, jakby szy-
kował się do przemowy, a w międzyczasie przenikliwym spojrzeniem z domieszką 
szpiegowskiej ciekawości omiótł wszystko, co znajdowało się przed nim. Potem 
skierował wzrok na Samuela i z tym samym badawczym spojrzeniem spytał: 

– Nie ma czasu, co?
Samuel z uśmiechem na ustach zbliżył się do niego. Miał słabość do starego 

Rumkowskiego. Było w nim coś, co go intrygowało. Czy był to urok człowieka, 
który nie troszczy się wyłącznie o siebie? Czy była to ciągła gotowość do snucia 
opowieści, ta nietuzinkowa energia i pogarda dla nic nieznaczących rozmów? 
Czy powodem była jego zdolność (zdolność, której Samuel wcale nie posiadał) 
rezygnacji z dumy, umiejętność znoszenia poniżania i zniewag w imię wyższych  
 

8 Chaim Mordechaj Rumkowski (1877–1944) – postać historyczna, przed wojną był członkiem 
zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, pełnił również funkcję prezesa zarządu Internatu 
dla Dzieci Żydowskich i Fermy w Helenówku przy ul. Krajowej. W czasie wojny Przełożony Starszeń-
stwa Żydów w łódzkim getcie. 

9 Internat dla Dzieci Żydowskich i Ferma w Helenówku utworzone na obrzeżach Łodzi w 1922 r. 
Na jego bazie w 1930 r. powstał opisywany sierociniec. Pierwszym i jedynym jego dyrektorem do 
wybuchu II wojny światowej był Chaim Rumkowski.
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ideałów? Czy po prostu było to spowodowane wyglądem starego Rumkowskiego, 
imponującą siłą patriarchalnego ojcostwa, która biła od niego i od jego unie-
sionej, srebrnej głowy, od gęstych, białych brwi, dużego nosa i wąskich, wciąż 
poruszających się ust? Mimo sposobu ubierania się i żebraczo pochylonych 
pleców jego postać była niemal majestatyczna. Prawdę mówiąc, Samuel nie 
wiedział dokładnie, dlaczego lubi tego starego człowieka.

Teraz jednak Samuel był zniecierpliwiony i odetchnął z ulgą, gdy zobaczył, że 
Rumkowski wyciąga z kieszeni płaszcza podłużny bloczek papierów. 

– Przyszedłem złożyć życzenia z okazji Nowego Roku – starszy pan powachlo-
wał się bloczkiem, marszcząc jednocześnie czoło, jakby chciał poprawić okulary, 
które zsunęły mu się na czubek nosa. Rzucił w stronę Samuela wyczekujące, 
surowe spojrzenie znad szkieł, pochylając jednocześnie głowę jak byk, który 
zamierza zaatakować swą ofiarę. 

– I ode mnie dobrego roku, panie Rumkowski! – i Samuel od razu sięgnął do 
wewnętrznej kieszeni płaszcza. – Ile jestem panu winien?

Gość uniósł głowę i rozluźnił wąskie usta w grymasie podobnym do uśmiechu. 
Jego oczy paliły Samuela całą swoją profetyczną mocą. 

– Mnie nie jest pan nic winien. Ma pan zobowiązania wobec ludu Izraela… 
wobec żydowskich sierot…

Samuel zaczął machać portfelem dokładnie tak, jak wcześniej Rumkowski 
bloczkiem swoich pokwitowań:

– No tak, to ile?
– Spieszysz się – gość nadął policzki urażony. – Co tu dużo mówić? Daj mi 

teraz dwieście, trzysta złotych, a co do reszty zobaczymy po Nowym Roku.
Samuel szybko położył odliczoną kwotę na wyciągniętej dłoni Rumkowskie-

go. Siwa głowa starego pochyliła się nad nią i kiwała w rytm słów Samuela. 
Potem jego palce niczym klapy mocno zamknęły pełną dłoń, a on w skupieniu, 
niemal triumfalnym gestem, zaczął chować pieniądze w głąb swej kieszeni. 
Pośpiesznie otworzył papierowy bloczek. Nerwowym, nieczytelnym pismem 
wypisał pokwitowanie i zwrócił ku Samuelowi tym razem rozjaśnione, łagodne  
oblicze: 

– Obyśmy mieli wielu takich jak ty, mój synu! 
Samuel poczuł się ukontentowany i znów zaczął zapinać płaszcz. 
– Dokąd pędzisz? – starszy pan dogonił go przy drzwiach. – Jeśli to nie ta-

jemnica, ha?… Bierzesz dorożkę? Może zechciałbyś mnie podwieźć? 
Samuel wzdrygnął się. Chciał być sam z tym dziwnym, niemal komicznym pod-

ekscytowaniem, które odczuwał. Rumkowski od razu wyczuł jego niezadowolenie.
– No, już, już… nie trzeba. Bez łaski. W porządku, przywykłem chodzić od 

domu do domu piechotą… Tak, mróz, nie mróz.
Stanęli na ulicy, przypatrując się sobie. Zimny, gwałtowny wiatr wiał pomię-

dzy ich twarzami. Nagle Samuel w przypływie współczucia i entuzjazmu złapał 
Rumkowskiego za rękę:
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– Wie pan co, panie Rumkowski?… Dzisiaj wieczorem. Proszę przyjść do mnie 
do domu. Tak, zapraszam pana. Takie małe przyjęcie. Nowy Rok w sztetlu10… 
Będziemy oblewać moje nowe mieszkanie. Proszę przyjść. – Pochylił się do sta-
rego i po szelmowsku spojrzał mu w oczy. – Rozenberg będzie… I jeszcze parę 
innych zasobnych portfeli. Przy kieliszeczku wódki... Sam pan wie.

Rumkowski zmarszczył czoło, aby podtrzymać okulary, które znowu opadły 
mu na czubek nosa.

– Mówisz Rozenberg? A niech mu się wiedzie.
– Przyjdzie pan? – Samuel uśmiechnął się ustami pełnymi wiatru.
– No cóż, czy mogę ci odmówić, mój synu?
Rumkowski postawił kołnierz, pomachał ręką i trochę utykając, ale jednak 

żwawo, oddalił się od Samuela, drepcząc krokiem człowieka, którego wewnętrzna 
energia nie poddaje się fizycznej słabości starego ciała.

Samuel puścił się pędem na swój dawny, młodzieńczy sposób: obie ręce 
w kieszeniach, ciało pochylone do przodu, odkryta głowa pełna gęstych, czarnych 
włosów, skierowana pod wiatr. Jego długie, wielkie stopy – lekkie i elastyczne  
w każdym ruchu – z każdym krokiem pokonywały taki odcinek trotuaru, jakby 
mężczyzna nie chciał go przejść, lecz poszybować, przelecieć ponad nim. Płatki 
jego długiego, żydowsko wydatnego nosa, zaczerwienione od mrozu i wyrzucające 
z siebie dwa obłoczki gorącej pary, trzęsły się od tego beztroskiego kroku. Czuł 
się lekko i był dziwnie podekscytowany. Sam nie kupiłby nigdy radia – był tego 
pewien. Z zasady był przeciwny takim urządzeniom. Ale prezentu nie można nie 
przyjąć. Nie można obrazić takich dobrych przyjaciół jak Hagerowie. Jaką radość 
sprawił mu profesor! Po prostu nie mógł powstrzymać swego entuzjazmu. Matylda 
też się ucieszy, no a córki, to oczywiste!

Szukając dorożki, biegł wietrzną ulicą i wyrzucał sobie: jak to się mogło 
stać, że on, pasjonujący się wszelkimi nowinkami, mógł tak długo obejść się 
bez radia? Przecież to jest ważna rzecz. Można słuchać wiadomości z całego 
świata, pięknej muzyki, koncertów. No i po co robić z siebie pośmiewisko? Czy 
to pasuje do takiego nowoczesnego człowieka jak on? Cały jego dotychczasowy 
upór wydał mu się śmieszny.

*

10 Sztetl – niewielkie skupisko miejskie ludności żydowskiej, występujące głównie na terenach 
wschodnich, Galicji, Bukowiny; fenomen kulturowo-społeczny, którego walorem jest niewielka, 
zżyta społeczność, religia i tradycja. Tutaj określenie to użyte zostało dla podkreślenia kameral-
nego grona i swojskiej atmosfery planowanego spotkania. 
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Profesor Hager był w gimnazjum, więc Samuela przyjęła pani Hager. Chodziła 
jeszcze w poranniku11. Jej białe, przetykane siwizną włosy były pieczołowicie 
zaczesane, zmarszczki na twarzy pokrywała wystarczająco gruba warstwa 
pudru, a opadłe policzki przybarwione były ledwo widocznym różem. Para ma-
łych diamencików dyskretnie połyskiwała z jej kolczyków. Uśmiechnęła się do 
Samuela wąskimi wargami: 

– Szklankę herbaty, panie Samuelu? 
Lekko pocałował jej dłoń:
– Nie, nie… Muszę uciekać. Chciałabym tylko spojrzeć na to… na to radio.
Pani Hager skierowała w jego stronę oczy odbijające wyblakły, szarobiały 

kolor jej włosów i wyrażające teraz wielkie zdumienie: 
– Na radio? – I cicho jęknęła: – Oj, to miała być niespodzianka.
– Myślałem… – Samuel zaczął się jąkać. – Chciałem zobaczyć, jak ono wy-

gląda. Jak… Rozumie pani? – Ale czuł, że pani Hager wcale nie rozumie i jeszcze 
trochę, a obrazi się na dobre. – Chciałbym usłyszeć, jak ono gra – mimowolnie 
wypalił Samuel.

Pani Hager zmarszczyła czoło. 
– Gra lepiej niż najlepsze radia, panie Samuelu.
– Wiem, wiem, pani Hagerowo – próbował się przypochlebić, zaczął szukać 

w głowie właściwego uzasadnienia dla swojego przybycia. – Chciałem tylko… 
Powiem pani prawdę: przyszedłem podziękować za prezent. Jestem poruszony. 
– Jeszcze raz uniósł do ust jej drobną, pomarszczoną dłoń. – Tak, nie mogłem 
doczekać się wieczora, aby państwu to powiedzieć. Pani mąż zadzwonił do mnie 
z gimnazjum… przekazał mi, że pomysł prezentu pochodzi od pani.

W międzyczasie oczami przeszukiwał pokój. Ale wszystko, co widział, to gąszcz 
roślin wspartych na wąskich, długich listewkach, sterczących z niezliczonych, 
nieheblowanych skrzynek po pomarańczach wypełnionych ziemią. Profesor Hager 
nie tylko uczył botaniki w szkole. Był także pełnym pasji eksperymentatorem, 
uczonym amatorem, który swoje skromne mieszkanie zamienił w laboratorium, 
ale mimo to pozostało ono przytulne. 

Pani Hager przyszła jednak Samuelowi z pomocą. Obłaskawiona jego dzięk-
czynną mową roześmiała się całą twarzą, nie tylko ustami. Wzięła go pod ramię, 
prowadząc ostrożnie ścieżką pomiędzy skrzynkami i podchodząc z nim do okna. 
Tam, w kącie, stał owinięty wielki pakunek. 

– To jest to, panie Samuelu. Najlepsze, jakie mogliśmy dostać. Mamy nadzie-
ję, że będzie wam… – w tym momencie w jej zgaszonych oczach pojawiło się 
zadziwienie: – Proszę mi powiedzieć, panie Samuelu, jak to się właściwie stało, 
że państwo nie mają do tej pory radia?

11 Porannik – szlafrok, peniuar.
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Samuel, który poruszony trzymał już obie ręce na twardym opakowaniu pre-
zentu, poczuł, że zaczyna się rumienić. Zaśmiał się, trochę zbyt pewny siebie: 

– Chcieliśmy dać naszym dobrym przyjaciołom okazję do sprawienia nam 
przyjemności. Jeszcze raz dziękuję pani Hagerowo… z głębi serca… – Samuel 
powtórzył kilka razy swoje podziękowania, aż w końcu zdobył się na odwagę, 
aby zapytać: – Mogę je zabrać?

Pani Hager znowu nie kryła zdumienia: 
– Jak to zabrać? My przyjedziemy dorożką…
– Nie, nie! Przynajmniej od tego zmartwienia muszę państwa uwolnić! – 

Przerwał jej, łapiąc w ręce pakę i lawirując z nią między szpalerem skrzynek po 
pomarańczach. 

Pani Hager wsparła się na nim.  Zaaferowany, uśmiechał się do niej, ona zaś 
wlokła się za nim. Dopiero przy drzwiach oparł swój „łup” na kolanie, chwycił 
dłoń pani Hager i głośno, ostatni raz ją ucałował: 

– Niech pani nie przyjdzie zbyt późno pani Hagerowo, Matylda zagra dla pani 
Barkarolę Chopina, którego pani tak lubi. Do zobaczenia… wieczorem!

Po chwili, szczęśliwy, siedział już w trzęsącej dorożce z wielką paką na siedzeniu 
obok niego. Wsparł głowę na tym wyproszonym podparciu i poczuł wewnątrz siebie 
tak wielki śmiech, że aż musiał zasłonić usta pięścią, aby nie pozwolić mu się 
wydobyć. Przypomniał sobie zdumioną twarz Hagerowej, jej spojrzenie, głos – jak 
komicznie wyglądała ta staruszka. Nieoczekiwanie jednak błysnęła mu myśl, że 
Hagerowie nie powinni pozwalać sobie na taki prezent. Równocześnie Samuelowi 
przypomniał się jego zmarły ojciec, reb Mojsze Aron Cukerman – i rozbawienie 
całkowicie go opuściło. Tak, tata nienawidził tych jego, Samuela, błazeńskich 
nastrojów, pomysłów, napadów młodzieńczego zachwytu, figlarnej wesołości,  
beztroski. Teraz dotarło do niego, że stara Hagerowa wcale nie była komiczna, 
że to on ośmieszał się od chwili, kiedy profesor zadzwonił do niego, aby przeka-
zać mu wiadomość o radiu, że to jego wypełnił jakiś szczenięcy entuzjazm i to 
z powodu tak dziecinnej rzeczy… – a także, że ojciec w jakiś sposób wpłynął na 
jego obecne zachowanie, że miał w nim swój udział.

Samuel poczuł, że dobry nastrój go opuszcza, dlatego ocknął się i zaczął bęb-
nić palcami po pakunku, po chwili znów zapomniał o ojcu i zaczął zastanawiać 
się, w którym pokoju postawi ten nowy sprzęt, aby było wygodnie dla każdego, 
a jednocześnie aby nikomu nie przeszkadzał niepożądany hałas. 

*

Ostatni wieczór roku 1938, jak wszystkie zimowe wieczory, zapadł wcześnie. 
Choć na zegarach dopiero dochodziła piąta, miasto spowiła już ciemność nocy. 
Zaczął padać gęsty śnieg, więc ulice i drogi pokryły się białą powłoką. Wydawało 
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się, że śniegowi jest śpieszno, aby jak najszybciej przypudrować i upiększyć to 
miasto na nadejście nowego roku. Radość wisiała w powietrzu, plątała się po 
ulicach i bramach, wyglądała z pośpiesznie mijanych twarzy, ze świateł miesz-
kań i restauracji. Można ją było odnaleźć w rytmicznych uderzeniach końskich 
kopyt po aksamitnym, białym bruku. Była w krzyku rozchełstanych chłopaków, 
sprzedawców gazet i bajgli. 

Samuel z wielkim pudłem pod pachą stanął przed drzwiami swego nowego 
domu przy ulicy Narutowicza12. Strząsnął śnieg z kołnierza i rozpiął poły płaszcza. 
Usta miał zaciśnięte, jakby chciał wargami powstrzymać radosne dźwięki, które 
wyrywały mu się z gardła. Jednak wbrew jego woli wydobywało się z niego coś 
w rodzaju zasapanego nigunu13, poćwiartowanego rytmicznym, ciężkim odde-
chem jego nozdrzy. Znalazł klucz, ostrożnie, jak tylko mógł, trzykrotnie obrócił 
go w zamku, a następnie ramieniem szeroko otworzył drzwi. 

Rozejrzał się szybko. W korytarzu było pusto. Krzywy pas światła, niczym 
ścieżka wycięta w czerwieni dywanu, prowadził do na wpół otwartych drzwi 
salonu. Samuel widział przez szparę kryształowy żyrandol oraz kandelabry 
i plecy służącego Wojciecha froterującego podłogę, a także kurz ze szczotki do 
froterowania. Dobiegł go ochrypły głos kucharki Rejzl, która dawała ostatnie 
polecenia niani Reni, ale nagle rozzłościwszy się na kotkę Barbarę, nieoczeki-
wanie zawołała: Paszoł won, machszejfe ejne!14. Z piętra wyżej niósł się szum 
wody płynącej z odkręconych kranów i piskliwy głosik jego młodszej córki Dziuni, 
która zawodziła: „Umówiłam się z nim na dziewiątą…”.

Pod osłoną tych wszystkich dźwięków Samuel, niezauważony, z ciężką paką 
w dłoniach, prześlizgnął się do gabinetu. Odetchnął z ulgą i zatrzymał się na 
chwilę, jakby rozważał, co ma zrobić. Potem doczłapał do kozetki i padł na nią 
z paką na kolanach. Powoli wydostał się spod pudła, wciskając je w miejsce 
obok siebie. W międzyczasie z głowy spadł mu kapelusz. Chciał go złapać, ale 
nie zdołał. Położył zmęczone, nadwyrężone ręce na połach płaszcza, wyciągnął 
naprężone nogi i czubkami butów zaczął bawić się rondem kapelusza. Nienawidził 
kapeluszy i zakładał je tylko, wychodząc z domu i wracając do niego z powrotem, 
a wszystko po to, aby nie denerwować Matyldy, która uważała, że mężczyzna 
powinien być tak starannie ubrany jak dama. Chodzenie w rozpiętym płaszczu, 
bez rękawiczek czy bez kapelusza było uwłaczające dla jego żony. Jednak nie 
chciało mu się podnosić zguby. 

12 Ulica Narutowicza – jedna z reprezentacyjnych ulic Łodzi w samym centrum miasta, w pobliżu 
dworca Łódź Fabryczna. Przeprowadzka z ul. Nowomiejskiej na Narutowicza była świadectwem 
awansu społecznego.

13 Nigun – melodia; określenie często używane w odniesieniu do chasydzkich melodii, których nuce-
nie ma pomóc w mistycznym uniesieniu.

14 Machszejfe ejne – ty wiedźmo!
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Odrzucił głowę do tyłu i zamknął oczy. Zastanawiał się, co się właściwie dziś 
takiego zdarzyło. I odpowiedział sobie – dziś odetchnął z ulgą po tym niespokoj-
nym, gorzkim roku, który się kończył. Roku, nad którym piętno odcisnęła obawa 
przed wojną i Hitlerem, problemy Żydów w Niemczech, Zbąszyń15, sytuacja 
w Polsce obierającej antysemicki kurs, partie wydające ulotki o tym, że „Żydzi 
są wrogami Polski i muszą opuścić ten kraj…” – ten stary rok był tak ciężki, że 
ten nowy już nie mógł być gorszy i dlatego musiał być lepszy.

Wiedział, że to właśnie z tego powodu tak bardzo cieszy się na dzisiejszy 
bal wydawany z okazji Nowego Roku i ich zasiedlin. Przyjemnie było pomyśleć 
o córkach, Belli i Dziuni, które ubrane w tiulowe sukienki będą dygać przed 
gośćmi. Dobrze było pomyśleć o Matyldzie siedzącej przy pianinie i o sobie 
samym – tańczącym z jakąś damą, albo po prostu wyobrazić sobie, jak z cygarem 
w ustach prowadzi lekką, dowcipną rozmowę z którymś z gości. Ale tak naprawdę 
Samuel doskonale wiedział, że chociaż te wszystkie przyczyny są prawdziwe, 
to powód jego sztubackiej beztroski, wewnętrznego rozbawienia jest całkiem 
inny. Wstydził się sam przed sobą przyznać, że wywołała je tak prosta rzecz 
jak radioodbiornik w tekturowym pudle stojący obok niego na kozetce. W jego 
usposobieniu było coś w rodzaju zuchwałej prowokacji łobuziaka, któremu udało 
się zrobić komuś psikusa. 

Pogładził zapakowane radio i wstał. Pośpiesznym ruchem ramion strząsnął 
z siebie płaszcz i w końcu podniósł kapelusz. Szczelnie zamknął drzwi, zatarł 
ręce i rzucił się na prezent jak triumfujący drapieżnik na swą ofiarę. 

Zaczął rozrywać opakowanie.
Po paru minutach z porozrywanego papieru ukazało się nowe lampowe 

radio „Gigant” w mahoniowej obudowie, z białymi przyciskami i przeszklonym 
okienkiem. Pokiwał głową z pogardą dla siebie. Czyżby on, Samuel, chciał uciec 
od tego świata? Raczej chciał biec mu naprzeciw, chciał wchłonąć go w siebie! 
Znowu przyszedł mu na myśl ojciec. Nagą prawdą było to, co stało się dla niego 
jasne już w dorożce: tata nie pozwoliłby na to. Ojciec nie lubił nowych urządzeń, 
remontów, nowych domów – żadnej zdrady. I nagle Samuel zaczął się bać tego 
nowego potwora u swojego boku. Nowych zobowiązań, które nieżyjący ojciec 
może przed nim postawić. Tak, musi czym prędzej napisać tę książkę.

Odstawił rozpakowane radio na biurko, szybkim ruchem przekręcił białą 
gałkę. Okienko rozbłysło żółtawym światłem. Poruszył drugą gałką i wskazówka 
zachwiała się. Zatrzymał ją tam, gdzie było napisane słowo: Paryż.

Rozległ się cichy świergot, trzaski jak od uderzeń małego bicza – i nagle, nie-
oczekiwanie, z pudła rozniósł się kobiecy głos, wdzierając się do uszu Samuela 
z hałaśliwą, ale przejmującą bliskością: J’attendrai… le jour et la nuit, j’attendrai 

15 Zbąszyń – miejscowość na pograniczu Wielkopolski i Niemiec, do której w ramach tzw. Polen- 
aktion pod koniec 1938 r. Niemcy deportowali 9000 Żydów posiadających polskie paszporty. 
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toujours…16. Mężczyzna zatarł dłonie, rzucił się na kozetkę i wyciągnął na całej jej 
długości, ręce położył pod głową i słuchał. Pomyślał sobie, że dobrze byłoby zapalić 
cygaro, ale bał się poruszyć, jakby jego ruch mógł spłoszyć ten ciepły, kobiecy głos 
wypełniający teraz pokój. Zamknął oczy i poczuł w sobie melancholię i tęsknotę. 

Ale w tym momencie otwarły się drzwi. Samuel ledwo zdążył dojść do siebie, 
gdy poczuł, że dwa rozdygotane ciałka cisną się do jego piersi. Delikatne, wilgotne 
wargi okryły jego twarz pocałunkami. 

– Tatusiu! Tatusiu! – wargi cmokały jego policzki. Ciepłe ręce natarły na niego, 
a pełne zachwytu i wdzięczności okrzyki zmieszały się z głosem śpiewającym 
z radioodbiornika, aż jego uszy napełniły się zgiełkliwym, kobiecym harmidrem. 

Następnie przyszła Matylda. Miała na sobie szlafrok, a głowę owinęła dużym 
turbanem z ręcznika. Nie wyglądała najlepiej w tym przedbalowym kostiumie 
i Samuel poczuł się jakoś urażony. Nie powinna mu się teraz tak pokazywać. 
Powinna być piękna. Powinna promieniować młodzieńczą, świąteczną świeżością. 
Powinna upajać się tym kuszącym głosem kobiecym z radia. Powinna cieszyć 
się romantycznym, podniosłym nastrojem…

Pojawienie się jej w tym stroju podziałało na niego jak kubeł zimnej wody. 
Rzucił okiem na dziewczynki. One także ubrane były w szlafroczki i miały na 
głowach turbany. Kosmyki wilgotnych włosów opadły na ich rozgrzane czoła. 
Słodki, duszący zapach pary i mydła roznosił się wokół nich. 

Zupełnie otrzeźwiał. Powoli zdjął dziewczęce rączki ze swej piersi i wstał. 
Podszedł do zdumionej Matyldy, stanął obok niej na rozstawionych nogach, 
z rękami w kieszeniach. 

– Prezent od Hagerów – wyjaśnił obojętnie. 
Obie dziewczynki już stały przy radiu. Głaskały połyskującą powierzchnię 

obudowy, kręciły białymi gałkami. Głos francuskiej piosenkarki zniknął, a zamiast 
niego mieszanina języków i melodii zaczęła kotłować się między ścianami pokoju. 
Pełne, nadęte wargi Matyldy szukały ust Samuela. Ale natrafiły na jego brodę, 
ponieważ Matylda była w pantoflach, a Samuel nie miał ochoty nachylić się do niej. 

– Co za wspaniały prezent… – cicho wyszeptała.
– I tatuś sam przyniósł je do domu! – młodsza córka, Dziunia, klasnęła w dłonie  

i roześmiała się Samuelowi prosto w oczy z – jak mu się wydawało – jawną drwi- 
ną. Starsza córka, Bella, wsparła się na jego ramieniu:

– Tatusiu, jesteś cudowny…
Znów były z powrotem przy radiu i kręciły dużą, białą gałką. Matylda nie ode- 

szła od niego:
– Samuelu… – jej głos był delikatny i, miał wrażenie, współczujący. – Nanios- 

łeś błota kaloszami… – przygryzła wargi. Wcale nie to chciała mu powiedzieć. 

16 Czekam… dzień i noc, zawsze czekam… – J’attendrai, piosenka francuska z 1937 r., słowa: Louis 
Poterat, N. Rastelli, muzyka: Dino Oliveri.
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Tak naprawdę w tym samym momencie czuła przypływ dobrze znanego uczucia 
tęsknoty za nim i za jego widokiem. Mruknął coś nerwowo i wyszedł z pokoju. 
Poszła za nim.

– Samuelu… – znów próbowała coś powiedzieć. Ale w tej chwili zobaczyła 
swe odbicie w lustrze obok drzwi wejściowych i już bała się zawracać mu głowę. 
Kiedy szła po schodach, poprawiając turban i zaciągając poły szlafroka, zabrzę-
czał dzwonek u drzwi. 

Na progu ukazała się dziewczyna w zimowym mundurku gimnazjalnym 
z szarym karakułowym kołnierzem i złoconymi guzikami. Niebieska tarcza z wy-
haftowanym numerem szkoły połyskiwała na jej ramieniu. Na zmierzwionych 
włosach dziewczyny sterczących spod beretu leżały białe, czyste płatki śniegu. 
Zaświeciła w kierunku Samuela parą brązowych oczu.

– Czy Bella jest w domu?
Samuel zawołał córkę, starając się przekrzyczeć hałas radia. Matylda za-

trzymała się na schodach, a jej oczy spoczęły na kałuży, która powstała wokół 
butów dziewczyny na dopiero co wypucowanej podłodze. 

– Bez śniegowców! – zawołała urażona, rozglądając się wokół, i nagle krzyk-
nęła zdesperowana: 

– Renia! Renia! Przynieś parę starych gazet, szybko!
Przybyła dziewczyna szeroko otworzyła oczy i spoglądała to na Matyldę, to na 

mokrą śniegową kałużę wokół swoich zabłoconych butów. Zrobiła ruch do tyłu, 
jakby chciała szybko uciec, ale niania Renia już stała przed nią, rozkładając na 
podłodze stare gazety i prosząc, aby na nie weszła. 

Wtedy z gabinetu Samuela wyszła Bella. Obiema rękami odgarnęła mo-
kre pasma włosów opadających wokół policzków, po czym spłoniona, jakby 
trochę zawstydzona, stanęła przed swoją przyjaciółką. W szlafroczku, z tur-
banem na głowie wyglądała dokładnie jak Matylda – zaokrąglona, o pełnych 
kształtach. Ale była w niej jakaś ociężała niezgrabność, której jej matka 
nie posiadała. Tak jak Matylda miała zmysłowe usta o delikatnym zarysie, 
ale jej spojrzenie, nawet w momencie rozbawienia i szaleństw, miało wyraz 
uporczywego rozmarzenia, przez które przebijało ostrze bolesnego smutku. 
Tylko nos odziedziczyła po Samuelu: długi, charakterystycznie dla Żydów 
szpiczasty, troszkę garbaty. Nie miała harmonijnych rysów twarzy i nie była pię- 
knością. 

– To jest moja przyjaciółka, Rachela Ejbuszyc – przedstawiła dziewczynę 
swoim rodzicom. Wesołe dźwięki z radia w gabinecie Samuela, badawcze 
spojrzenie Matyldy, wścibski uśmieszek Samuela – wszystko to docierało do 
zmieszanych dziewczynek. 

– Przyszłam pożyczyć od ciebie książki – zwróciła się Rachela do Belli. 
Bella szybko zacisnęła pasek szlafroka i skierowała się w stronę schodów. 

Rachela, jakby pragnąc uwolnić się od badawczego spojrzenia Samuela i Matyldy, 
spuściła wzrok na gazetę, na której stała. Samuel zbliżył się do niej.
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– Widzę, że jesteś pracowitą uczennicą.
Nie podniosła oczu. Jej głos brzmiał dumnie, gdy wyjaśniła: 
– Nie mam własnych książek.
Samuel podążył oczyma za jej wzrokiem w stronę gazety na podłodze. Rzucił 

mu się w oczy pogrubiony, czarny druk: „Beneš17 wycofuje się… Hitler żąda…” 
Zabłocony but dziewczyny przydeptywał wielki gazetowy nagłówek. I wtedy roz-
legły się ciężkie kroki Belli zbiegającej ze schodów. Przyciskała do piersi wielką 
stertę książek i sapała podekscytowana. Zaczęła podawać Racheli książki jedną 
po drugiej, aż wszystkie spoczęły w ramionach koleżanki. 

W końcu twarz Racheli wypogodziła się, emanując szczerością. 
– Dziękuję… Mój przyjaciel czeka na mnie z teczką na dworze. – Swobodnie 

uśmiechnęła się do Belli, przenosząc potem uśmiech w stronę Samuela: – Dobra-
noc. To znaczy szczęśliwego nowego roku! – zaśmiała się dźwięcznie i już jej nie było. 

Matylda głęboko odetchnęła.
– Kto to jest? – zwróciła się do Belli.
Twarz Belli zapłoniła się. 
– Mówiłam ci mamo, koleżanka z klasy.
– I, jak widać, jest pozbawiona manier? Nawet nie pożegnała się ze mną, 

właściwie to też się nie przywitała… A poza tym słyszałeś? – Matylda z oburze-
niem zwróciła się do męża. – Powiedziała, że przyjaciel czeka na nią na dworze. 
W obecności starszych! – Matyldzie nie mieściło się to w głowie, opadła więc 
na schody, jakby chciała, aby zauważył to mijający ją Samuel. – Przychodzić 
w śniegowcach do obcego domu? Nawet nie otrzepała śniegu na zewnątrz.

Policzki Belli znów się spłoniły: 
– Ależ zrobiła to!
– Nie zrobiła! – krzyknęła Matylda we wściekłej furii. Oczy nabiegły jej łzami. 

Sama była zaskoczona swoim krzykiem i łzami, które cisnęły się jej do oczu. Jakże 
zmęczona była tymi wszystkimi przygotowaniami do balu! Jaki ból sprawiało jej 
obojętne spojrzenie Samuela! Jak bardzo w tym momencie potrzebowała jego 
czułości! – Ciekawa jestem, kim są jej rodzice – wszystkimi siłami starała się 
zapanować nad łamiącym się głosem. – Co za wychowanie! Co za wychowanie! 
– Przyszło jej na myśl, że dawniej Samuel, nawet bezwiednie, schyliłby się do 
niej i pocałował. – Czym zajmuje się jej ojciec? – Poprzez drewnianą poręcz  
spoglądała w dół na Bellę. – Jest profesorem, ha? Znamy dobrze tych profesorów, 
którzy zaniedbują własne dzieci.

Samuel wzruszył ramionami. Stał, jak to miał w zwyczaju, na rozstawionych no- 
gach z rękami w kieszeniach – w postawie z rodzaju tych, których Matylda nie znosiła. 

17 Edvard Beneš (1884–1948) – czeski polityk, w latach 1935–1938 prezydent Czechosłowacji. Po 
zawarciu układu monachijskiego, który dotyczył przyłączenia części terytoriów Czechosłowacji do 
Rzeszy, Beneš podał się do dymisji i wyemigrował do Anglii.
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Bella uwiesiła się u jego ramienia: 
– On nie jest profesorem, mamo.
– Adwokatem? Tak, ci… – Matylda poczuła w sobie dotkliwy głód domagający 

się ramion Samuela obejmujących jej piersi. 
– On nie jest adwokatem, mamo.
Czarne, ostre brwi Samuela uniosły się. 
– Może starczy już tego przesłuchania? Maniery twojej własnej córki Dziuni 

też nie są takie aj, aj…
Matylda zerwała się z miejsca: 
– Nie porównuj mojego dziecka z tą… Chcę wiedzieć, czym zajmuje się ojciec 

tej dziewczyny! – krzyknęła nieswoim głosem.
Ojciec i córka patrzyli na nią zdumieni.
– Jest fryzjerem! – wypaliła w końcu Bella.
Matylda aż podskoczyła. Zapominała o swym stroju i z całą furią zwróciła się 

do Samuela, potrząsając mu przed oczyma krótkim, pulchnym palcem: 
– No proszę, no proszę! Z fryzjerską córką! Wszystko to twoja wina, twoja wi- 

na! – szarpnęła szlafrokiem i śpiesznym, dumnym krokiem zaczęła wchodzić po  
schodach. 

Samuel patrzył za nią. Jej niska, dorodna figura obserwowana z dołu wyglą-
dała niezwykle komicznie. Ale nie chciało mu się śmiać. „Ale ona jest gruba!”  
– pomyślał ze wstrętem. Był zły na nią. W tej chwili nie znosił jej za to, że popsuła 
mu nastrój, zniweczyła radość z radia i z oczekiwania na bal. Jej błękitne pantofle 
delikatnie i szybko przemierzały dywan, którym wyścielone były schody. Obcasy 
podskakiwały i opadały z nagich, różowych pięt. Jego oczy podążały za nimi. Ich 
różowawa krągłość coś w nim poruszyła. Bezwiednie złość opuściła go. Zostawił 
Bellę i pospieszył za żoną: 

– Madziu! 
Zatrzymała się i czekała, aż podejdzie. Swymi długimi nogami pokonywał po 

trzy, cztery stopnie naraz i chwycił ją w ramiona. 
– Co się z tobą dzisiaj dzieje? – Odwzajemniła jego uścisk. – Madziu, jesteś 

obrażona? – Ujął jej okrągłą twarz, wpatrując się w zamglone oczy. Nie mógł 
znieść, kiedy czuła się przez niego urażona. – Powiedz mi, jesteś zła? – Nie 
wiedząc czemu, poczuł się wobec niej winny.

Matylda już złagodniała. Brązowymi, zwilgotniałymi oczami smutno uśmiech-
nęła się do niego. 

– Nie czuję się dobrze, kiedy nie jestem ubrana. Poza tym… ty nie lubisz 
oglądać mnie w takim stanie, prawda?

Uśmiechnął się pogodnie. 
– Głuptasku, przecież jesteś moją żoną. 
Jak się okazało, znów nie trafił. Wyrwała się z jego ramion i szybko pobiegła 

do sypialni. Przy drzwiach zatrzymała się. 
– Nie trać czasu przy radiu. Robi się późno.
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Wprawnym, mechanicznym ruchem rozwiązał krawat i poluzował kołnierzyk koszuli.
Siedząc w wannie, słyszał dalekie dźwięki włączonego radia, beztroski głos 

Dziuni, okrzyki Matyldy, polecenia kucharki Rejzli. Dzwonek u drzwi frontowych 
wciąż dźwięczał. To posłańcy przynosili kwiaty i podarunki. Dom stopniowo na-
bierał życia przed balem i ten pośpiech spowodował, że i ruchy Samuela stały 
się szybsze. Energicznie namydlił ciało, jakby chciał zmyć z siebie wcześniejsze 
nieprzyjemności. Myjąc się, przypomniał sobie melodię tej francuskiej piosenki, 
którą usłyszał w radiu. Z radością rozcierał po skórze białą pianę, śpiewając 
przeciągle basem: J’attendrai…

*

Bal nabierał rozmachu. W salonie paliły się wszystkie światła. Z kryształowych 
żyrandoli i kandelabrów spływała iskrząca, błyskotliwie połyskująca jasność, 
która wnikała w każdą ścianę, w każdą fałdę ciężkich zasłon, igrając z połyskiem 
politury na świeżo wypolerowanych, nowych meblach. Światło przenikające 
przez kryształ, przez każdy kawałeczek szkła, powodowało, że wszystkie barwy, 
jakie można było odnaleźć w salonie, rozświetlały się własnym lśnieniem, każdy 
przedmiot błyszczał fantastycznym, niezwykłym blaskiem. 

Nowe, mahoniowe kredensy, zrobione przez najlepszego stolarza w mieście  
– samego Niemca Wutke18 – były zastawione wazonami pełnymi kwiatów. Spomiędzy 
cienkich, zielonych gałązek, tak jasnych i przezroczystych, jakby były precyzyjnym, 
filigranowym dziełem artysty, wyglądały purpurowoczerwone, dorodne główki  
na wpół rozwiniętych róż i tulipanów, pełnych gracji orchidei i bladych hiacyntów. 

Oprócz kwiatów w zaokrąglone sklepienia okien salonu wstawiono parę cięż-
kich doniczek, z których wyrastały całe drzewa obwieszone dużymi, zielonymi 
liśćmi o rozmaitych kształtach. Splatały się one ze sobą, cisnęły jedno obok 
drugiego, tworząc ścianę zieleni i iluzję ogrodu. Za szeroko rozłożonymi liśćmi 
filodendronów, owalnymi i podłużnymi liśćmi figowców, cienkimi, drżącymi liśćmi 
palm widać było plątaninę białych listków, które mróz wymalował na szybach, 
jakby jedne chciały konkurować z drugimi w gracji i pięknie. 

W tej to świątecznej grze świateł, kwiatów i zieleni goście kręcili się w rytmie 
wiedeńskiego walca. Atmosfera była już gorąca. Matylda dała mały koncercik 
lekkiego repertuaru. Dla pani Hagerowej zagrała Barkarolę Chopina, a poza tym, 
ku uciesze publiczności, parę mazurków i krakowiaków. Goście byli już po paru 
kieliszkach, więc początkowa sztywność i powściągliwość zostały przełamane. 

18 Fabryka mebli założona przez Karola Wutke przy ul. Jaracza 42 (Cegielniana 70), od 1913 r. pro-
wadził ją Otto Wutke, a w 1935 r. przejęła go wnuczka Elza Seidel.
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Bella, starsza córka Samuela, siedziała przy pianinie i akompaniowała tań-
czącym. Miała na sobie białą, tiulową sukienkę. Jej długie, brązowe włosy były 
zakręcone, rozczesane i opadały na plecy i ramiona, kołysząc się razem z nią 
w takt muzyki. Dorodna szyja, trochę za krótka i zapadająca się między barki, 
była przyozdobiona cieniutkim złotym łańcuszkiem z małym wisiorkiem w formie 
serca. Palcami o krótko spiłowanych paznokciach, które zazwyczaj tak mocno 
obgryzała, że parę razy trzeba je było bandażować, delikatnie i jakby od niechce-
nia trącała klawisze. Z głową zwróconą w stronę sali podążała za tańczącymi 
oczyma, których radosny blask współgrał z blaskiem naszyjnika. 

W tej chwili zapomniała, że jest „brzydkim kaczątkiem” w rodzinie, że ma długi, 
szpiczasty nos i niezgrabną figurę. Czuła się teraz piękna w tej romantycznej, dobrej 
atmosferze. W pobliżu, wsparty o pianino, stał Michał Lewin, młody lekarz, z którym 
dopiero co się poznała. Z nikim nie chciał tańczyć, czekał tylko na nią. Smukły, 
blady, z jasnymi oczyma i krótką, szczeciniastą czupryną, z poważnym obliczem, 
którego wyraz trudno było odgadnąć, wyglądał jak jeden z tych skrytobójców cara 
– bohaterów gotowych iść na Sybir, na katorgę czy na szubienicę. Bella, pomimo 
rozbawienia, wyczytała to z jego spojrzenia, które było zarówno twarde, jak i łagod-
ne, a jednocześnie tak uparcie na coś zdecydowane. Prawdę mówiąc, nie pasował 
do otoczenia. Ale tak bardzo pasował do niej jako partner do tańca, jako przyjaciel  
– mimo iż jej serce przez lata całe było beznadziejnie zajęte kimś innym…

Tańczący wirowali obok w coraz to szybszym rytmie, a obserwującą ich 
Bellę bawiło to, że niektórym trudno było temu podołać, szczególnie starszym, 
którzy chcieli być blisko pianina i próbowali nadążyć tempem tańca za palcami 
unoszącymi się nad klawiaturą. Od czasu do czasu ogarniała ją fala współczucia 
dla nich, zwalniała więc trochę tempo, czerpiąc przyjemność z patrzenia, jak 
tańczący z ulgą łapią oddech. Mężczyźni, nie opuszczając swych partnerek, 
sięgali do kieszeni po chusteczki. Wycierano pot, sapano, śmiano się i tańczono  
dalej. 

Bella zauważyła swoją siostrę Dziunię w ramionach atletycznie zbudowane-
go malarza Gutmana19, jeszcze jednego spośród gości, których wcześniej nie 
znała. Dziunia prawie nie dotykała stopami podłogi. Niemal całkowicie zawisła 
w silnych ramionach partnera. Jednocześnie śmiała się, odrzucając, jak to mia-
ła w zwyczaju, głowę do tyłu i potrząsając gąszczem krótkich, kruczoczarnych  
włosów. 

Z tyłu minęła ich gustownie wystrojona pani Hager w ramionach Samuela. 
Rozchichotanym głosem prosiła: 

– Już starczy, panie Samuelu. Dłużej już nie mogę… – i szurała wąskimi, 
drobnymi stopami między wielkimi butami Samuela, jakby chciała znaleźć drogę 
ucieczki. 

19 Prawdopodobnie inspiracją tej postaci był łódzki malarz Natan Gutman (1913–1990).



47

A tuż obok przemknął w tańcu milioner Adam Rozenberg z żoną Jadwigą. 
Wyglądali jak zakochana para. Głaskali się, całowali dyskretnie, aby nikt nie 
widział – i zerkali wokół siebie, czy rzeczywiście nikt nie patrzy. Łysina pana Ro-
zenberga błyszczała światłem wszystkich żyrandoli i kandelabrów. Raz za razem 
zdejmował rękę z talii żony, aby skontrolować, czy tych parę włosów, które miał 
z jednej strony czaszki, należycie przykrywa łysinę. Dyszał całym wielkim, ciężkim 
cielskiem, przyciskając do swego wystającego brzucha chudą talię kościstej żony 
ubranej w długą, purpurową, rozkloszowaną suknię z wycięciem na plecach, na 
których poruszały się jej wystające łopatki, ukazujące się i chowające w mecha-
nicznym rytmie. Pan Adam Rozenberg wciąż przydeptywał purpurowy tren sukni 
żony, a ona szybkim ruchem jednej ręki uwalniała go spod mężowskiego buta, 
jednocześnie drugą ręką o długich, na czerwono pomalowanych paznokciach 
głaszcząc go po spoconych policzkach. Bella bardzo ich nienawidziła i była bardzo 
zakochana w ich synu Mietku. 

A teraz przemknęła jej mama – Matylda, w taftowej, wydekoltowanej sukni.  
Kasztanowe włosy, lśniące czerwonawym blaskiem, zaczesane gładko na „Gre-
czynkę”, przydawały jej twarzy klasycznych rysów. Czarne, zamszowe czółenka na 
wysokich obcasach czyniły ją wyższą i smuklejszą. Miała na sobie nowy gorset 
pod czarną suknią i tylko pełne piersi, które wyglądały z dekoltu, świadczyły 
o dorodnym ciele. Miała w sobie jakiś rodzaj posągowej urody. Czerwone wargi 
pozostawały ściśnięte i nieruchome. Tylko duże oczy były pełne życia, to wędro-
wały smutne i tęskne gdzieś ponad twarzą partnera, to znów prześlizgiwały się 
nad głowami innych gości, jakby Matylda kogoś szukała. Jej partner – doktor 
Harkawi, kolega Samuela ze szkoły i jego przyjaciel, był o dwie głowy wyższy. 
Pochylony nad nią, jedną ręką obejmował jej talię, a drugą musiał nieco wygiąć, 
aby dosięgnąć jej krótkich rąk o małych dłoniach. W oczach Belli wyglądał jak 
wysokie, pochylone drzewo z dwoma rozpostartymi gałęziami, które okręcają 
się wokół niskiego pnia – Matyldy. 

Dalej tańczyła pani Fajner, dyrektorka żydowskiego gimnazjum dla dziewcząt20, 
która wobec lewicowców głosiła opinię, że Samuel powinien posłać swoje córki do 
jej szkoły. Jednak sama bywała częstym gościem na „wieczorach szabatowych” 
w domu Cukermanów. Pani Fajner pozostawała jedyną kobietą na balu, która 
nie miała na sobie biżuterii ani makijażu. Jej siwiejące włosy, krótko ostrzyżone 
jak u dziewczynki, zebrane były przy karku grzebykiem. Sukienkę miała prostą: 
czarną, zapiętą wokół szyi i gdyby nie korsarz21 przyczepiony do płaskiej piersi, 
mogłoby się wydawać, że założyła ubranie, w którym chodzi do pracy w gimnazjum. 
Również buty miała płaskie, na niskim koturnie. Chód jej nie był lekki i kobiecy, 

20 Pierwowzorem postaci pani Fajner była Stella Estera Rein (1891–1944) – nauczycielka, przed 
wojną dyrektorka żeńskiego gimnazjum Józefa Aba.

21 Korsarz – przypinka z kwiatów.
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bardziej przypominał żołnierski marsz. Ale Bella wyczuwała w jej zachowaniu 
coś szczególnego, jakiś rodzaj specyficznej kobiecości. Profesor Hager szybko 
i niezgrabnie kręcił się z nią w rytmie walca. Na dziesięć jego kroków pani Fajner 
robiła jeden, najwyżej dwa. Jednak oboje czerpali z tańca jawną przyjemność. 
Profesor, plątał się, podskakiwał, nieustannie wycierał pot z policzków rozpalonych 
jak u kawalera, potrząsał schludną, szpiczastą bródką i jednocześnie prowadził 
rozmowę, a pani Fajner śmiała się i odpowiadała na jego pytania.

Całkiem blisko nich tańczył pan Rumkowski. Na samym początku wieczoru 
Bella oceniła, że kiepski z niego tancerz. Dlatego z tym większym zdziwieniem 
patrzyła, jak pięknie i dystyngowanie prowadzi w tańcu panią Harkawi, obejmując 
ją w talii. Prowadził ją wbrew wszelkim zasadom tanecznym, ale przecież jakże 
harmonijnie. Ani pan Rumkowski, ani pani Harkawi nie wypowiedzieli żadnego 
słowa. Jego twarz była poważna i skoncentrowana, jej – twarz porcelanowej 
piękności – stężała i pozbawiona wyrazu. Pan Rumkowski trzymał głowę nieco 
zbyt blisko gładkiego policzka pani Harkawi. Ich oczy pozostawały nieruchome. 
Jego – gorące, nieco natarczywe patrzyły znad ledwo trzymających się na czubku 
nosa okularów w jej oczy – niebieskie, lekko roześmiane, trochę zawstydzone, 
spoglądające gdzieś w bok. Belli wydawało się, że pan Rumkowski trzyma w ra-
mionach dużą, kauczukową lalkę, która zależnie od jego kaprysu przechyla się 
raz na prawo, raz na lewo. 

A za nimi, po przeciwnej stronie obszernego salonu, tańczyli najmłodsi i najlepsi 
tancerze. Tam w powietrzu latały rozpostarte wachlarze, stukały obcasy. Twarze 
przemykały w zawrotnym wirowaniu. Roześmiane, rozbawione głosy mieszały się 
z aplauzem i okrzykami „brawo”, dobiegającymi ze strony tych, którzy siedząc 
na krzesłach i fotelach pod ścianą, czerpali przyjemność z samej obserwacji. 

Bella przygotowała do zagrania całkiem spory repertuar rozmaitych tańców, 
ale walc wiedeński pasował najlepiej do zbliżającej się północy. 

Młody doktor Lewin, oparty o pianino, zerkał na zegarek, a Bella patrzyła 
na niego. Obiecał jej pomoc w przeprowadzeniu ważnej misji, która dawała jej 
poczucie panowania nad wszystkimi gośćmi. I oto teraz ta chwila zbliżała się. 
Serce biło jej mocno, niecierpliwie. Lewin uniósł palec. Jeszcze mgnienie oka, 
jeszcze sekunda, przygotowała się, wzięła głęboki oddech, uniosła rozczapierzo-
ne palce. Gdy usłyszała komendę Lewina „Teraz!”, wstrzymała oddech, zagryzła 
wargi i opadła rękami na klawisze. Pianino zagrzmiało ciężkim, gwałtownym 
akordem. W salonie zrobiło się ciemno. 

Przez chwilę było bardzo ciemno i cicho. Ale szybko zaczął się hałas i skła-
danie życzeń. Bella wskoczyła na swój stołek przy pianinie i przyłożyła do ust 
obie dłonie jak tubę, wołając w ciemność: 

– Szczęśliwego nowego roku, tatusiu! Szczęśliwego nowego roku, mamusiu!
Sama przestraszyła się swego głosu. Chciała zejść z krzesła i pobiec, aby 

ucałować rodziców, uściskać się z panią Diamant, starą panną uczącą literatury, 
aby obejmować się z każdym, kto chciałby przyjąć jej osobiste życzenia. Chciała 
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uścisnąć rękę młodego doktora Lewina, który musiał się znajdować gdzieś blisko 
niej. Bała się jednak ruszyć z miejsca. Stołek miał ruchome siedzisko obraca-
jące się przy każdym ruchu jej nóg, więc obawiała się, że spadnie na kogoś  
z gości.

Chwilę stała zagubiona. Wokół niej składano sobie życzenia, całowano się. 
Część głosów była radosna, ale przeważnie były pozbawione pewności siebie, 
drżące. Próbowała odróżnić zarysy sylwetek gości, rozpoznać wszystkich, którzy 
dopiero co kręcili się w żwawym tańcu. Wszystko jednak, co udało jej się uchwy-
cić, to białe refleksy twarzy, rąk i szyi. Goście wyglądali jak duchy pozbawione 
ciał i Bella nagle poczuła, że coś nieoczekiwanego zakradło się do pogrążonego 
w mroku salonu i zawisło nad głowami wszystkich – nagły, niezrozumiały, roz-
przestrzeniający się strach…

Z powrotem zapalono światło. Służący Wojciech, ubrany w swój niedzielny strój, 
wszedł, już niezupełnie pewnym krokiem, niosąc tacę obładowaną kieliszkami 
i butelkami wina. Na jego drżącej ręce dzwoniły one jedna o drugą, jakby też 
chciały się ucałować i złożyć sobie życzenia. Za nim, z dwoma tacami w dłoniach, 
wkroczyła kucharka Rejzl, wystrojona w szabasową, jedwabną suknię, z długimi, 
nierównymi chwaścikami zwisającymi wokół bioder, o której panienki zwykły 
mawiać, że musi pamiętać czasy króla Sobieskiego. Na jednej tacy, którą niosła, 
leżały małe kanapeczki z kawiorem, norweskimi sardynkami, szwajcarskimi i ho-
lenderskimi serami i siekaną cebulką. Na drugiej tacy stał duży, parujący talerz, 
na którym leżały dopiero co ugotowane parówki. Wilgotne, różowe i błyszczące, 
wyglądem i mocną wonią pobudzały apetyt zgłodniałych gości. 

Skóra na twarzy Rejzli, rozpłomieniona i wilgotna od potu, przypominała skórkę 
parówek, które niosła na tacy. Z fałszywą, służalczą kokieterią kobieta skakała 
wokół gości, każdego obdarzając odpowiednim błogosławieństwem w prawdziwym 
łódzkim mame-loszn22: – Rachts enk ojs a gut jor, menczn. Rachts enk ojs a gut 
naj-jor, madamelech!23 – dokładnie tak jakby każdy człowiek tutaj był dla niej 
czymś więcej niż pojedynczą osobą. Dlatego mężczyzna był „menczn” – ludźmi, 
a kobieta „madamelech” – paniusiami. 

Za kucharką Rejzlą weszła Renia, która wyniańczyła Samuela i obie jego 
córki, a teraz była prawą ręką Rejzli i domową sprzątaczką. Niosła duży syfon 
z wodą sodową. 

Samuel szukał swoich bliskich. Wszyscy oni już się uścisnęli, pocałowali i znikli 
wśród gości. Rozbawiony i radosny wskoczył na krzesło pośrodku sali z kielisz-
kiem wina w jednej ręce i kanapką w drugiej, po czym wygłosił krótki, dowcipny 

22 Mame-loszn – dosł. język mamy, język matczyny; określenie używane w odniesieniu do języka 
jidysz, podkreślające jego związek ze sferą domową i czymś, co wynosi się z dzieciństwa, niejako 
„wysysa z mlekiem matki”. 

23 Należy wam się dobry rok, ludzie. Należy wam się dobry nowy rok, paniusie!
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toast na cześć nowego roku. Wzniesiono lechaim24, aby te dobre życzenia się 
spełniły, i jeszcze raz – aby być pewnym, że się spełnią, i jeszcze raz – aby nie 
było żadnych wątpliwości.

Większe i mniejsze grupki gości zaczęły się swobodnie rozsiadać bez ustalo-
nego porządku. Gospodarze: Samuel – z jednej strony sali, Matylda – z drugiej, 
a córki między nimi, krążyli wśród zebranych, dopomagając gościom, aby było 
im wygodnie, doglądając, czy każdy ma co włożyć do ust, i zamieniając to z tym, 
to z tamtym kilka miłych słów. 

Od czasu do czasu Samuel i Matylda spotykali się wzrokiem. Obecność gości 
oddalała ich od siebie, tworzyła dystans, poprzez który widzieli się jakby z nowego 
punktu widzenia. Wino buzujące w ich ciałach już uderzało im do głów, powodu-
jąc, że postrzegali się z wyraźniejszą, obnażającą ostrością. W tej odświętnej 
atmosferze Samuel i Matylda – którzy tak szarmancko, a jednocześnie familiarnie 
przyjmowali gości i tak świetnie bawili się dzisiejszego wieczoru – poprzez ten 
dystans poczuli się jeszcze bardziej ze sobą związani.

Samuel życzył sobie, aby Matylda zawsze wyglądała tak jak teraz: twarz świe-
ża, figura dorodna, ale bez obwisłości, no i te jej oczy – nieprzeniknione w swym 
tajemniczym pięknie i takie kuszące. Uważał, że jest najpiękniejszą kobietą na sali 
i jedyną, do której czuje pożądanie. Wszystkie jego członki śpiewały pieśń chwały na 
cześć tej wrażliwej kochanki, której pulchna czułość niejeden raz prowadziła go do 
ekstatycznych wyznań: „Kocham cię, Madziu. Jesteś moim życiem, moim wszech-
światem. Zawsze musisz mnie kochać, zawsze… Bez twej miłości nie mógłbym żyć”. 

Ale ten inny Samuel, który pod wpływem wina obudził się w jego wnętrzu i był 
w tej chwili trochę zmęczony, jakby poza trwającą zabawą – ożywiony namiętnymi 
obrazami, w tej właśnie chwili dobrze wiedział, że Matylda jest tylko czymś margi-
nalnym na obficie zastawionym stole jego codzienności i że blat tego stołu, pełen 
planów i wysiłków, aby zostawić po sobie jakiś ślad – jest spróchniały, pozbawiony 
miłości i wypełniony tęsknotą do tej jedynej, która nie nazywa się Matylda, lecz 
pozostając bezimienna, określana jest jako „wieczna kobiecość”. Tak, teraz, 
w tym momencie wiedział, że wieczorami, po długich dniach różnych działań, 
nie czuje chęci powrotu do domu, ale aż do bólu chce mu się pobiec do tej innej, 
zawsze oddanej, czułej, uległej, która napełniałaby go bezkresną namiętnością. 
Pragnął szukać jej wszędzie, nawet między ulicznicami i przypadkowymi łatwymi 
kobietami, między tancerkami kabaretowymi i dziewczynami w jego fabryce… 
Wszędzie – tylko nie we własnym łóżku. W tej właśnie chwili rozliczał się ze swej 
nieudolności, która nie pozwalała mu tego zrobić. Coś w środku nie pozwalało 
mu zdradzić Matyldy. I ta oczywistość obudziła w nim zgorzknienie, powodując 
jeszcze większe pragnienie ucieczki od niej, skarcenia jej – dokładnie tak, jak 
robiła to Matylda, która tego wieczoru była pociągająco piękna i kusząca. 

24 Lechaim – dosł. za życie, tradycyjny toast żydowski, odpowiednik polskiego „na zdrowie”. 
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Poczuł na sobie z daleka jej spojrzenie i nieco przesadził z niewinnym flirtem, 
który w czasie tych wszystkich przemyśleń prowadził z panią Harkawi – czarującą, 
porcelanową pięknością. 

Matylda rozumiała każdy jego ruch. Wydawało jej się, że słyszy każde słowo, 
każdy komplement, który spływa z jego ust, znajdujących się tak blisko ucha tej 
młodej kobiety. W ogóle nie lubiła sposobu, w jaki Samuel rozmawiał z kobietami. 
Szybko zaprzyjaźniał się z nimi, z łatwością zdobywał ich zaufanie, z beztroskim, 
chłopięcym urokiem rozbawiał je, hojnie obdarzał uśmiechami i spojrzeniami, 
które powinny należeć jedynie do niej. W ogóle była zazdrosna o jego bezpośred-
nie relacje z ludźmi. Skręcała się ze wstydu, kiedy czasami w szabat wychodzili 
pospacerować, a on zatrzymywał się, aby pogawędzić ze stróżami w bramach, 
z Żydami w długich chałatach, z bandą obdartych młodych ludzi na progu bi-
blioteki. Często po prostu o niej zapominał, zostawiał ją czekającą samotnie, 
niepotrzebną. Nienawidziła Samuela za to, ale wiedziała, że jest tak dlatego, że 
niezwykle mocno, beznadziejnie go kocha.

Ale ta inna Matylda, obudzona w jej wnętrzu działaniem wina, czuła się jak 
niespokojny, zagubiony ptak, który omdlewa, szukając solidnej gałęzi, aby móc 
się na niej zatrzymać i odpocząć. Czuła, że jej dusza – zwykle tak spokojna, bo-
gata i przepełniona pięknem – jest wzburzona, popada w smutek i desperację, 
ponieważ nie jest pewna Samuela. Wiedziała, że potrafi mu wybaczyć wszelkie 
słabości, jeśli miałaby pewność… Nawet wtedy, gdy mówił, że ją kocha – o jakże 
bardzo chciała mu wierzyć – jej głębokie jestestwo nie doświadczało tej miłości. 
Jego wyznania były słowami, dla których nie znajdowała potwierdzenia. Dlatego 
ciągle tęskniła za nim, nawet w jego ramionach, w chwilach intymnej bliskości.

*

Bella lawirowała między jedzącymi, rozmawiającymi i żartującymi gośćmi, 
posuwając się w kierunku pani Diamant, nauczycielki literatury, jej osobistego 
gościa, z którą jednak tego wieczoru niemal nie zamieniła słowa. 

Panna Diamant, drobniutka, siwiuteńka staruszka, z bladą, niemal prze-
źroczystą twarzą i parą dziecięcych, wodnistobłękitnych oczu, przyozdobiona 
szalem koloru lila, siedziała przy oknie obok doniczki z kwiatami. W kościstej 
dłoni trzymała dużą szklankę wody sodowej i sączyła z niej małe krople, jak ptak 
wysoko unosząc głowę po każdym łyku. Bella pośpieszyła do niej z poczuciem 
winy. Ale nagle skądś wyskoczyła Dziunia i chwyciła siostrę za rękę.

– Chodź ze mną! – rozbawiona, podniecona dziewczyna pociągnęła siostrę 
za sobą. Rozczochrana, czarna grzywka Dziuni była rozrzucona na czole, wisząc 
niczym frędzle zasłony nad jej wesołymi oczami. Śmiejąc się, zarzuciła rękę na 
kark Belli i zbliżyła twarz do jej ucha. 
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– Do Gutmana!
Bella próbowała wyzwolić się z jej objęć. 
– Nie mogę, panna Diamant siedzi tam sama.
Dziunia nie ustępowała: 
– Chodź, porozmawiasz z prawdziwym mężczyzną. – Spojrzała znacząco 

w stronę bufetu, gdzie stał malarz Gutman pochłonięty rozmową z młodym dok-
torem Lewinem. Znów przyłożyła usta do ucha Belli: – Widzisz, z kim rozmawia? 
– zachichotała. – Spotkali się dwaj bracia. Eskorta dwóch wielkich głów – doktora 
Harkawiego i redaktora Mazura, którzy mają to samo przyzwyczajenie. Mazur 
nigdzie nie idzie bez swego protegowanego malarza, a Harkawi nie rusza się bez 
asystenta. Belluchna… – przymilała się do siostry. – Nie widzisz, że tych dwóch 
jest nam przeznaczonych? Tylko nie stwarzaj sobie żadnych iluzji. Gutman jest 
mój. On bardziej odpowiada mojemu temperamentowi. No, chodź już! 

Młodzi mężczyźni, którzy dopiero co się poznali, byli zajęci sobą i nawet nie 
zauważyli zbliżających się dziewcząt. Dziunia bezceremonialnie uwiesiła się na 
ramieniu Gutmana. 

– Uszanowanie! – zawołała. – Przyszłyśmy poprzeszkadzać wam w intere-
sującej rozmowie.

Młodzieńcy uśmiechnęli się. Gutman uszczypnął Dziunię w policzek. 
– Mamy tutaj mulatkę! – zawołał z ożywieniem. – Widział ktoś taką Cyga-

neczkę?
– Traktuje mnie pan jak dziecko! – Dziunia naburmuszyła się. Ale zaraz prze-

pchała się do bufetu, gdzie stały talerze z jedzeniem. Wzięła widelec, nabiła na 
niego dwie parówki naraz i zaczęła je wciskać Gutmanowi w usta. Malarz z zado-
woleniem wgryzł się w nie, a Dziunia od razu uporała się z drugim widelcem. Ale 
zanim udało jej się wpakować go do ust doktora Lewina, ten odepchnął jej rękę 
od siebie. – To jest koszer25 – zapewniła go Dziunia. – Nie lubi pan parówek?

– Nie! 
– Można to poznać po pana twarzy! – z bezpardonową drwiną patrzyła Lewino-

wi prosto w twarz. Nachyliła do niego rozczochraną główkę: – Wie pan, kogo pan 
przypomina? Gandhiego! Wykapany Gandhi! – Potrząsnęła czupryną. – A może  
rzeczywiście jest pan tym, jak to się nazywa… wegetarianinem?

Twarz Lewina rozpogodziła się: 
– Zgadła pani!
– Zgadłam? – szeroko otworzyła oczy, aż jej białka zaiskrzyły. – Prawdziwym? 

Z krwi i kości? Nie może być. Na pewno je pan, gdy nikt nie widzi… jakieś udecz-
ko, kawałeczek pieczystego?… Nie? – Doktor Lewin chciał jej coś odpowiedzieć, 

25 Koszer – właściwy, zgodny z zasadami ustalonymi w religijnym prawie żydowskim; kategoria 
koszerności odnosi się do wielu aspektów życia żydowskiego, m.in.: jedzenia, ubrania, pożycia 
małżeńskiego.
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ale nie pozwalała mu dojść do słowa. Położyła mu rękę na piersi. – Proszę mi 
pozwolić choć dotknąć takie stworzenie. Pełne zielska w środku, co? Pełne 
roślin i ziół? – zachichotała. – A może pan sam jest rośliną. Powiedzmy na przy-
kład – papirusem? Pana skóra przypomina tak bardzo… – z jawną antypatią 
pogłaskała jego policzek. – Więc jakim sposobem… jakim sposobem może pan 
być, na przykład… mężczyzną? – i tu gniewnym gestem wepchnęła sobie do ust 
widelec z dwoma skompromitowanymi parówkami. 

Lewin nie pozwolił jej przełknąć kęsa. Obiema rękami chwycił ją za wąskie 
ramiona i zbliżył swoją bladą twarz do jej twarzy. 

Bella spurpurowiała aż po uszy. Miała nieodpartą potrzebę obgryzania 
paznokci i natychmiast musiała się gdzieś ukryć. Pośpiesznie odwróciła się 
i zaczęła przepychać między gośćmi. Tu i ówdzie zatrzymywano ją, mówiono coś 
do niej, o coś pytano. Szeroko uśmiechnięta odpowiadała, nie słysząc własnych 
słów. Czuła w sobie jakiś niesmak, który z kolei niespodziewanie przypominał 
jej wcześniejszą chwilę, gdy w ciemności stała na stołku od pianina. Nie miało 
to żadnego związku z bezczelnym zachowaniem Dziuni. Ono tylko wywołało ten 
stan. Czuła w sobie jakiś ciężar.

Znowu pomagała zabawiać gości, podawała to, o co ktoś ją poprosił, uśmie-
chała się, kłaniała. Ale od czasu do czasu zatrzymywała się, jakby zapominała, 
co ma zrobić – i nagle zobaczyła siebie w samym centrum demonicznego 
tłumu. Widziała twarze gości – od jednego krańca pokoju do drugiego. Światło 
żyrandoli odbijało się w ich podchmielonych oczach, w spoconych czołach męż-
czyzn, w biżuterii na szyjach kobiet, i chociaż patrzyła na to z samego środka 
sali, wiedziała, że jest postronną obserwatorką i tak naprawdę znajduje się już 
między liśćmi roślin w doniczkach, między kwiatami wyrzeźbionymi przez mróz 
na szybach. Stamtąd przypatruje się i nie poznaje salonu, dziwiąc się, kim są ci 
obcy, rozgadani, przeżuwający, popijający ludzie, którzy tak brutalnie coś prze-
płoszyli, zbezcześcili intymność jej najcenniejszych, samotnych godzin tutaj, przy 
pianinie, a w zamian przynosząc to dręczące ją poczucie niesmaku. 

W zasięgu jej wzroku pojawiła się bródka profesora Hagera – botanika. 
Profesor spacerował wzdłuż bufetu, nie od talerza do talerza, ale od wazonu do 
wazonu. Co chwilę oglądał się za siebie, sprawdzając, czy ktoś go obserwuje, 
jakby nie chciał wąchać kwiatów, ale schować garść jedzenia do kieszeni. Z okrąg- 
łymi, czerwonymi policzkami, szerokim czołem, schludnym ubraniem, czystą 
chusteczką w butonierce nie pasował do swojej męskiej brody, wyglądał bardziej 
jak rozpieszczony jedynak, ufny i łatwowierny – taki, który jeszcze nie zaznał 
żadnego zła. Rzucił ostatnie spojrzenie wokół siebie, w końcu zapiął marynarkę 
i wyciągnął z kieszeni kamizelki wielką lupę. Wkrótce jak zahipnotyzowany stał 
z nosem i oczami zanurzonymi w samym sercu złotych róż. 

Bella przypomniała sobie o pannie Diamant. Tam powinna siedzieć – samot-
na, ze szklanką wody sodowej w dłoni. Wzrok dziewczyny powędrował w stronę 
fantastycznego ogrodu kwiatów doniczkowych w poszukiwaniu nauczycielki, 
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która tak dobrze potrafiła zaglądać w jej dziewczęcą duszę, jak profesor Hager 
w duszę róży. 

Miejsce nauczycielki było puste. 
Przemierzając pośpiesznie korytarz, Bella zobaczyła, że Samuel i Matylda 

żegnają się ze starą panną. Wojciech stał ubrany w zimową burkę i wielką czapę 
z futrzanymi nausznikami, gotowy do odprowadzenia gościa.

Drobniutka panna Diamant otuliła się w swój znoszony płaszcz, a szyję owinęła 
liliowym szalem. Jej niewielka, wyblakła twarz wyglądała na jeszcze mniejszą 
i bledszą w tym liliowym obramowaniu. Zamrugała w stronę Belli wodnistobłę-
kitnymi, poczerwieniałymi w kącikach oczami: 

– Dziękuję ci, dziecko – cichutko wyrzuciła z siebie, poprawiając na nosie 
okulary bez oprawek. – Dziękuję za zaproszenie.

Bella czuła, jak łzy napływają jej do oczu: 
– Nie bawiła się pani dobrze, panno Diamant…
Nauczycielka pogłaskała ją po policzku swoją pomarszczoną dłonią: 
– Wręcz przeciwnie, dziecko, wręcz przeciwnie, widzisz – jej pokurczone usta 

rozciągnęły się w niewinnym uśmiechu – dzięki tobie nie spędziłam tego wieczoru 
sama. – I aby całkiem uspokoić Bellę, pozwoliła sobie na otwartość: – Mamy taką 
tradycję, ja i moja przyjaciółka… Wszystkie wieczory noworoczne spędzamy razem. 
Ale w tym roku ona musiała wyjechać. I… ona też jest ci wdzięczna za niepozo-
stawienie mnie samej… – mówiąc to stara kobieta uniosła usta do czoła Belli. 
Następnie odwróciła się, podreptała do drzwi, a za nią okutany w burkę Wojciech.

*

Ledwo Bella zdążyła zrobić kilka kroków z powrotem w stronę salonu, gdy 
poczuła na oczach parę gorących dłoni. Była zbyt mocno rozkojarzona, aby 
zgadnąć, kto to. Uwolniła się więc i obejrzała. 

– Pan Mazur! – zawołała i nagle poczuła, że wraca jej wewnętrzna pogoda 
i rozbawienie.

– Chodź, przepchajmy się do twojego taty – zaproponował redaktor. 
Trzymając się za ręce, przedzierali się pomiędzy chaotycznie rozstawionymi 

krzesłami, mijając grupy roześmianych, rozmawiających z ożywieniem gości. Tu 
i tam zatrzymywano ich. Redaktor każdemu miał coś do powiedzenia – czasami 
dowcipnego, a nieraz błyskotliwego, temu rzucił żarcik, innemu – anegdotkę, 
opowiastkę. Bella wsłuchiwała się w to, co mówił. Lubiła Mazura i dała mu się  
oczarować, jak wszyscy inni, których znał. Zewnętrznie nie był atrakcyjnym męż-
czyzną i w jego wyglądzie nie było nic takiego, co mogłoby tłumaczyć siłę, z jaką 
przyciągał do siebie ludzi. Był na wpół łysy i miał tuzinkową, bezbarwną, pozbawio-
ną jakiegoś szczególnego wyrazu twarz, po której ludzkie oko prześlizguje się bez 
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zainteresowania. A jednak pociągał, wydawał się bliski. Bella też lubiła jego gadatli-
wość, która zdawała się nie pochodzić z niego samego, lecz być wywoływana przez 
tych, którzy go otaczali. W sposobie rozmowy wcale nie był przesłodzony, prędzej 
w chasydzkim stylu gwałtowny. Bywał ostry zarówno w entuzjazmie, jak i w goryczy. 
Ale Bellę wciąż frapował, prowadząc jej myśli na nowe, nieznane tory. A przy tym 
był też dobrym słuchaczem. Gdy mówiła do niego, czuła, że słucha dwojgiem uszu  
– nie tak jak inni goście, którzy zwykli tylko stwarzać pozory.

To przejście przez salon ciągnęło się tak długo, aż w końcu zapomnieli, jaki 
mieli cel i zatrzymali się przy kilku działaczach syjonistycznych, którzy prowa-
dzili rozmowę. A że byli oni otoczeni przez grupę znanych w mieście filantropów, 
redaktor musiał przysiąść się do nich na chwilę, dokładając od siebie parę 
historyjek i żartów na temat żydowskiej cdoki26. Przysłuchiwano mu się z na-
stawionymi uszami i otwartymi ustami, gotowymi na wybuch śmiechu. Kiedy 
kończył, odwzajemniano mu się kontrhistoryjką i kontrżarcikiem, ciągnięto go za 
klapy marynarki, bezceremonialnie dawano kuksańce w obwisły brzuch, czerpiąc 
przyjemność z tego, że taki wielki redaktor pozwala tak dobrodusznie żartować 
z siebie i sam pomaga w ośmieszaniu i drwieniu ze swej dziennikarskiej profe-
sji. W końcu, gdy podszedł do nich podekscytowany i spocony pan Rumkowski, 
sadowiąc się w samym środku zebranych, redaktor Mazur przypomniał sobie, 
dokąd on i Bella zamierzali pójść. Wziął ją za rękę i znów rozpoczęli wędrówkę 
przez salon w kierunku Samuela. 

Samuel, stojący w barwnym kręgu młodych dam, gdy tylko ich dostrzegł, 
przerwał rozmowę i zbliżył się, porzucając rolę bawidamka: 

– Co jest? Bella wcale nie troszczy się o pana?! – zawołał do Mazura. Skiero-
wał głowę w inny kąt sali, gdzie Wojciech, wróciwszy już po odprowadzeniu panny 
Diamant, przechadzał się między gośćmi z wielką flaszką zawiniętą w serwetę. 
Samuel skinął na niego. Sługa podszedł, oblizując wargi i nalewając spieniony płyn. 

– Ja nie chcę wody sodowej! – obraziła się Bella.
Ręka Wojciecha zatrzęsła się. Jego usta szeroko się rozwarły i spomiędzy 

bezzębnych dziąseł błysnął jeden wielki, wąski ząb:
– Niech tylko panienka spróbuje tej wody sodowej!
– To szampan, dziewczątko głupie – szepnął jej do ucha Samuel. – Nalej jej! 

– rozkazał, a następnie podał jej i Mazurowi kieliszki, wznosząc swój do góry:  
– Lechaim, panie Mazur! – zawołał. – Radujmy się na przyjęciach i niech będzie 
pokój na świecie!

– Też chcę wznieść toast! – zawołała Bella, próbując płynu, który pienił się 
w jej kieliszku. Podniosła go wysoko. – Wznoszę toast… – zaniosła się śmiechem, 

26 Cdoke – dobroczynność, udzielanie wsparcia ubogim, potrzebującym, lub wspieranie szczytnych 
celów; w tradycji judaizmu jest to micwa – obowiązek, który nie dotyczy wyłącznie osób zamożnych; 
obok modlitwy i skruchy jest jednym z trzech czynów odkupujących grzechy. 
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biorąc łyczek z kieliszka, mlasnęła wargami, jakby chciała powiedzieć, że nie 
wie, czemu robi się taki cymes27 z tego oto napoju, i w końcu dramatycznym to-
nem zawołała: – Wznoszę toast za nasze radio. Niech wygrywa piękną muzykę 
i przynosi dobre wiadomości!

– Brawo! – Mazur wyraził aplauz, trącając jej kieliszek swoim. – A co będzie 
dla ciebie dobrą wiadomością, Bellu? 

W tym momencie zza pleców Samuela wyskoczyła Dziunia. Otoczyła ramie-
niem szyję Belli: 

– Ja wiem, co dla mnie będzie dobrą nowiną!
Samuel chwycił ją. 
– Tak, ja też wiem. Nie trzeba iść do szkoły, żadnego odrabiania lekcji, cały 

dzień można jeździć na łyżwach.
– A żebyście wiedzieli! – rozbawiona dziewczyna zadarła nos i zrobiła jedną 

ze swych łobuzerskich min. – Szkoła jest grobem dla młodości, panie Mazur, pan 
pozwoli, że się tak wyrażę. – Tu przybrała komicznie poważne oblicze. – Wiecie, 
czemu wszyscy ludzie są tacy gniewni i źli, kręcąc się ciągle w kółko jak włóczęga 
z worem na plecach? Ponieważ w szkole uczono ich, że nie wolno rozmawiać 
wtedy, gdy się chce, że trzeba siedzieć cicho i spokojnie, że należy być dobrym, 
mądrym, miłym dzieckiem. A kiedy się już dorasta i przestaje uczęszczać do 
szkoły, gdy można robić to, na co ma się ochotę, to wciąż nosi się w sobie strach 
przed nauczycielem, przed złą oceną. Tak, tak, panie redaktorze, dlatego wszyscy 
dorośli są tak śmiertelnie nudni!

Redaktor Mazur szykował się do riposty na jej przemowę, ale Dziunia już go nie 
słuchała. Zauważyła profesora Hagera i pobiegła mu naprzeciw z rozpostartymi 
ramionami. Zaraz też pociągnęła go, a razem z nim Matyldę wspartą na ramieniu 
pana Adama Rozenberga. Obydwoje trzymali kieliszki szampana w dłoniach. 

– Wszystkiego dobrego, stary, zdrowia dla was i dla waszego domu! – pan 
Rozenberg uniósł kieliszek najpierw w kierunku Mazura, a potem Samuela. 
Dotknął dłonią swojej łysiny, aby sprawdzić, czy tych parę nielicznych włosków 
przylega do czaszki jak należy. 

Ten oto wielki fabrykant tekstyliów, pan Adam Rozenberg, który w ostatnich 
latach zrobił parę dużych transakcji z Samuelem, nie zawsze był z nim na tak 
koleżeńskiej i dobrej stopie. Zapraszali się jednak na przyjęcia, mówili sobie na ty, 
a w szczególnie sprzyjających momentach zwracali się do siebie per „stary”. W tej 
chwili pan Rozenberg wyglądał, jakby całkowicie zapomniał o poważnych podzia-
łach finansowych między nim a Samuelem. Otworzył usta, pełne kosztownych,  
dziesięciokaratowych złotych zębów, wlał w siebie drogi trunek, przetarł grube, 
czerwone wargi, po czym przypadł do Samuela i ucałował się z nim. 

27 Cymes – tutaj w znaczeniu przysmak; rodzaj słodkiej żydowskiej potrawy podawanej jako deser, 
której głównym składnikiem zazwyczaj jest marchewka.
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Ledwo zdążył zdjąć dłonie z ramion Samuela, gdy jego twarz nachmurzyła 
się. Zauważył majestatyczną głowę Rumkowskiego błyszczącą w kręgu lokalnych 
filantropów. 

– Po co zaprosiłeś do siebie tego żebraka? – mruknął gniewnie.
Samuel nie mógł powstrzymać uśmiechu: 
– Coś mu obiecałeś?
Pan Rozenberg rzucił krzywe spojrzenie na Mazura. 
– Nie wiesz jeszcze, że ja nigdy się nie wykręcam z moich obowiązków 

społecznych? – odczekał, czy redaktor nie odpowie jakimś komplementem. Ale 
zwykle bardzo rozmowny Mazur miał w ustach szampana. Pan Adam przeszedł 
do spokojniejszego tonu: – No, zobacz – znowu zwrócił się raczej do Mazura niż 
do Samuela. – Czy to przystoi? Na balu ograbiać ludziom kieszenie?

Matylda zgadzała się z nim, ponieważ nie tylko pana Rumkowskiego, ale też 
paru innych gości nie darzyła sympatią. Przyzwyczaiła się już jednak do tego 
typu zaproszeń, które były inicjatywą Samuela. Teraz pozostało jej jedynie jak 
najszybciej zmienić temat i załagodzić ten nieprzyjemny nastrój. Wyprostowała 
się, rzuciła w kierunku męża krótkie, niepewne spojrzenie, jakby chciała coś 
z nim skonsultować, i w końcu odezwała się: 

– Mam dobrą wiadomość, moi przyjaciele, o naszym Samuelu. Tak… pisze książkę.
Samuel poczuł, jak złość na nią zaczyna w nim wrzeć. Wypaplała jego ta-

jemnicę. Nie, żeby zabronił jej kiedyś mówić na ten temat, ale po prostu nigdy 
nie przyszło mu do głowy, że ona może to zrobić. To do niego należało pra-
wo powiadomienia o tym wielkim i ważnym przedsięwzięciu. A przecież, nie  
zważając na złość wobec niej, był jej w pewien sposób wdzięczny. To był właściwy 
moment i miejsce. Ta wiadomość powinna zostać upubliczniona właśnie dzisiaj, 
w czasie uroczystego wieczoru, kiedy jest w otoczeniu tylu przyjaciół. Ponadto 
czy nie miał ostatnio ochoty mówić o swojej pracy? Żar wściekłości na Matyldę 
zaczął w nim przygasać. 

Panu Rozenbergowi ta wiadomość wydała się bardzo komiczna. Zatkało go 
i łapał powietrze otwartymi ustami, połyskując złotymi koronkami na zębach: 

– Ty piszesz powieść?
– Powieść? – Samuel nie mógł powstrzymać rozbawienia. – Skąd od razu 

powieść? Chcę jedynie poskładać coś o mojej rodzinie, o ojcu, dziadku, Łodzi 
i Żydach tu mieszkających…

Chciał coś jeszcze powiedzieć, ale Dziunia zaczęła krzyczeć: 
– Patrzcie, to ci kot! 
Kotka Barbara spacerowała tam i z powrotem po klawiszach pianina, dziwiąc 

się magicznym dźwiękom, jakie jej łapki wywoływały przy każdym kroku. Już 
drugi raz Matylda musiała się wstydzić za niedbalstwo kucharki, która wpuściła 
kota do salonu. Teraz jednak, gdy tych parę kieliszków wódki krążyło w jej krwi, 
nie przejęła się ani kotem, ani gniewnym spojrzeniem Samuela, które rzucił jej 
przed chwilą, ani nawet niedbalstwem kucharki Rejzli. Kot na pianinie wydał 
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się jej całkiem zabawny. Razem z Dziunią beztrosko zaczęły się pchać w stronę 
instrumentu, a za nimi zziajany pan Adam Rozenberg, który nie był zaintereso-
wany słuchaniem o książce Samuela. 

Po chwili kota już nie było, a jego miejsce zajęła Matylda. Otoczył ją krąg pod-
chmielonych gości, którzy zaczęli śpiewać na cześć kota popularny szlagier „Barbaro, 
dziewczyno ma…”28. Dziunia pomknęła w inny róg salonu, tańcząc z kotem w ra-
mionach w swoim własnym, dzikim rytmie, który nie miał nic wspólnego z melodią 
płynącą z pianina. Krótkie, czarne włosy Dziuni unosiły się w powietrzu jak cienkie 
druty otwartego parasola. W napuszonej, rozłożystej, tiulowej sukience wyglądała 
jak drejdl29, kręcąc się szaleńczo na cienkim obcasiku. Z impetem i rozbawieniem 
podrywała mijanych gości z miejsc. Na nowo odstawiono krzesła pod ścianę, po-
dano sobie ręce w długim korowodzie z Dziunią pośrodku, po czym zaczęto gonić 
po pokoju, śpiewając przy tym wszystkie przeboje aktualnie popularne w mieście. 

Doktor Michał Lewin podszedł do Belli: 
– Teraz mamy okazję – ukłonił się i wziął ją za rękę. 
Nagle Bella bardzo odważnie popatrzyła mu prosto w twarz: 
– Musi mi pan wybaczyć zachowanie mojej siostry – to, co panu powiedziała…
Wzruszył ramionami: 
– Nie obraziła mnie. Poradziłem jej tylko, żeby najpierw dowiedziała się czegoś 

o sprawach, w których chce zabierać głos. 
Dołączyli do wielkiego korowodu.

*

– Łódź to młode miasto, moi przyjaciele – gdy tylko Samuel pozostał sam z pro-
fesorem Hagerem i redaktorem Mazurem, nawiązał do tego, co chciał powiedzieć 
wcześniej w odniesieniu do swojej książki. – Wedle spisu, który Prusacy przeprowa- 
dzili w 1793 roku, liczyła ona nie więcej niż sto dziewięćdziesiąt jeden mieszkańców.

– A Żydzi? – zainteresował się Mazur.
– Według dokumentów wszystkiego było jedenaście dusz, a między nimi dwóch  

arendarzy, piekarz, dzierżawca, sklepikarz, krawiec, szewc i prawdopodobnie 
mełamed30. 

28 Popularny w latach 30. przebój Barbara z muzyką Władysława Daniłowskiego, pochodzi z filmu 
Parada rezerwistów.

29 Drejdl – tradycyjny bączek żydowski używany do gry w czasie święta Chanuki.

30 Mełamed – nauczyciel żydowski uczący w chederze, czyli podstawowej szkole religijnej, mógł być 
również zatrudniany prywatnie i uczył wtedy dziecko w domu. 
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Twarz Mazura rozpromieniła się: 
– A teraz mamy gminę liczącą ponad dwieście tysięcy osób, ken-jirbu31! I jacy 

to Żydzi! Wie pan, panie profesorze, wydaje mi się, że łódzcy Żydzi nie mają sobie 
równych na całym świecie. Tak, tak, mówię wam! – rozpalił się Mazur. – Łódzki 
Żyd cechuje się szczególnym uskrzydleniem. Jest także rzeczowy i praktyczny, 
ale równocześnie… równocześnie to wielki marzyciel. Spójrzcie na fabryki, któ-
re wybudowaliśmy, handel, jaki rozwinęliśmy, no i jakich artystów wydaliśmy… 
Weźmy na przykład pisarzy. Również oni posiadają coś, czego nie mają inni… 
zapał, młodzieńczość.

– O jakich na przykład pisarzach pan mówi? – zdziwił się profesor.
– Co znaczy: o  j a k i c h  n a  p r z y k ł a d ? O naszych jidyszowych pisarzach!
– Są tacy w mieście?
– Niech się pan wstydzi, profesorze!
– Nie jestem żadnym wielkim jidyszystą32, redaktorze. Jedyny żydowski pisarz 

z Łodzi, jakiego znam, to Julian Tuwim piszący po polsku.
– Tuwim nie jest żadnym żydowskim pisarzem – wyjaśnił Mazur. – Ta odrobina 

żydowskiej tematyki jest u niego w znaczny sposób przeniknięta gojskim pier-
wiastkiem. Rozumie pan? On oczywiście może mówić o żydowskiej cebuli, ale 
u niego nie będzie ona miała żydowskiego smaku. Jego anty-antysemickie wiersze 
też nie są żydowskie. Tak to odczuwam. Jest dogłębnie zasymilowany. Tylko co? 
On nie wstydzi się swego żydowskiego pochodzenia. A może nawet wstydzi się, 
ale jest wystarczająco mądry, aby umieć robić dobrą minę do złej gry. 

– Nie zgadzam się z panem – przerwał mu Samuel. – On jest żydowski do-
kładnie w taki sposób, jak, powiedzmy, Heine33. 

Dyrektorka szkoły, pani Fajner, która niezauważona stała już chwilę przy nich, 
wepchnęła się łokciem między profesora i Mazura. Położyła rękę z zaciśniętą 
pięścią ukośnie na piersiach jak ktoś, kto składa przysięgę, i uśmiechnęła się 
chytrze. 

– Gdyby Tuwim był malarzem – zwróciła się do Mazura – w ogóle nie zauwa-
żyłby pan jego zasymilowania. Dlaczego tak jest?

– Prosta sprawa, pani Fajnerowo – Mazur miał gotową odpowiedź. – Język może 
wyrazić więcej niż barwa i forma. Ale nawet w malarstwie, tak, nawet tam, można  

31 Ken-jirbu – tradycyjna formuła ochronna używana, kiedy wymienia się konkretną liczbę ludzi; jej 
wypowiadanie ma zapobiec potencjalnemu ograniczeniu ich liczebności. 

32 Jidyszysta – zwolennik jidyszyzmu, nurtu, którego przedstawiciele usiłowali podnieść prestiż  kul-
tury i języka jidysz, doceniając ich potencjał; znawca kultury jidysz.

33 Christian Johann Heinrich Heine, właść. Harry Heine (1797–1856) – poeta niemiecki epoki 
romantyzmu, pochodzenia żydowskiego.
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rozpoznać… Weźmy na przykład jego, Szmuela Hirszenberga34 – wskazał na obraz, 
który wisiał nad bufetem. – Syn łódzkiego tkacza. Na wskroś żydowski. Dlatego 
był tak wielki. On nie zerwał z tradycją. Miał glebę, z której czerpał. Człowiek 
oderwany od swych źródeł staje się bezbarwny i pozbawiony charakteru, dryfu-
jąc gdzieś na chybił trafił, zawieszony w próżni. Szczególnie artysta. Słyszy pan, 
panie profesorze? Szczególnie artysta! Dla artysty zerwanie ze swym narodem 
to samobójstwo. Bez względu na to, jak wielkim byłby artystą, jest karmiony 
i wspierany geniuszem swego narodu. Jeśli odetnie te soczyste kanały, sam 
skaże się na brak własnego wyrazu, na przeciętność. Ma pan dowód, że tylko 
wielcy artyści, którzy mieli otwarte wszystkie zmysły i wchłonęli w siebie mądrość 
i piękno własnego narodu, stali się prawdziwie uniwersalni. Niech pan popatrzy 
na jego styl! – Mazur znowu wskazał na obraz wiszący na ścianie. – Jest do głębi 
ogólnoludzki, ha? Wie pan dlaczego? Bo jest do głębi żydowski. Nawet wygięcie 
linii i kolorystyka są u niego żydowskie.

Obraz nad bufetem przedstawiał chłopca z jesziwy35 pochylonego nad otwar-
tą Gemarą36. Należał on do tych paru obrazów, które Matylda oprawiła w nowe 
ramy i powiesiła w salonie37. 

Pani Fajner uderzyła się pięścią w płaską pierś: 
– A ja, na przykład, poza tematyką nie widzę w tym obrazie nic, co różniłoby 

go od malowideł nieżydowskich artystów. 
– Zostawmy w spokoju tematykę – Mazur nie dawał za wygraną. – Mówmy 

o interpretacji, o filozofii obrazu, jeśli istnieje coś takiego. Weźmy inne jego obrazy:  
Ahaswerusa38, Spinozę albo Uriela Acostę. Wszystkie jego obrazy są przesiąknięte 
smutkiem żydowskim, czysto żydowską tęsknotą, bolesnymi żydowskimi aspiracjami 
do nieskończoności. Jego obrazy oddychają naszymi legendami, naszym romanty-
zmem. – Tu Mazur przerwał przemowę, zaczął szukać wzrokiem kogoś w salonie, aż 
dostrzegł swego protegowanego, malarza Gutmana, który stał z boku i przypatrywał 

34 Samuel Hirszenberg (1865–1908) – żydowski malarz urodzony w Łodzi, studiował w Krakowie, 
Monachium i Paryżu. Jego edukację wspierali łódzcy fabrykanci. Malował m.in. obrazy przedsta-
wiające żydowskie tradycje i obrzędy, zabierał również głos na temat prześladowań Żydów. Jego 
dzieła zdobią m.in. pałac Izraela Poznańskiego w Łodzi. 

35 Jesziwa – wyższa szkoła talmudyczna, tradycyjnie przeznaczona tylko dla chłopców.

36 Gemara – główna obok Miszny część Talmudu.

37 Do bardziej znanych obrazów Hirszenberga należy Jeszibot (jesziwa), przedstawiający kilku studiu-
jących młodzieńców.

38 Żyd Wieczny Tułacz (Ahaswerus, Aswerus), najbardziej znany, poruszający obraz Samuela Hirszen-
berga z 1899 r. pokazujący przerażonego starca uciekającego pomiędzy krzyżami i ciałami za- 
bitych. Podobnie jak dwa inne wspomniane w powieści obrazy – Spinoza wyklęty (1904) oraz Uriel 
Acosta i Spinoza (1888) – oddają wrażliwość artysty na tematy związane z prześladowaniami Żydów.
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się wesołemu korowodowi tańczących. – Panie Gutman, podejdź pan tu! – zawołał 
w obawie, czy uda mu się przekrzyczeć muzykę i hałas. Gutman prędzej pojął jego 
ruch ręki, niż dosłyszał głos. Podszedł, a Mazur ojcowskim gestem położył dłoń 
na jego ramionach. – No niech im pan powie, panie Gutman, czy nie mam racji. 
Czy romantyzm Hirszenberga nie jest czysto żydowski? – Malarz podniósł wzrok 
w stronę obrazu, a Mazur zaczął go przekonywać: – Widzi pan jego realistyczną 
interpretację osobowości? No niech pan powie, widzi pan? Jego wierną, solidną 
kreskę? Czysta materia, ha? A przecież właśnie przez nią jakże uderzająco przebija 
się duchowość! Czuje pan to? O to chodzi! Walka między realizmem a symboli-
zmem. Symbolizm w realizmie, realizm w symbolizmie. To jest żydowskie. Zarówno 
ta walka między nimi, jak i łącząca je więź! I to jest, moi drodzy – podsumował 
na koniec – to jest ta szczególna łódzka żydowskość. Na wskroś. Łódzki Żyd stoi 
obiema nogami na ziemi, ale jednocześnie szybuje poprzez niebiosa. 

Malarz Gutman, który cierpliwie przysłuchiwał się przemowie Mazura, nie 
odrywając oczu od obrazu, rzekł w odpowiedzi: 

– Proszę mi wybaczyć, redaktorze – jego dłonie powoli zwijały białą kart-
kę w rulonik. – Według mnie pana podejście jest troszkę zbyt literackie. Coś 
jest w tym, co pan powiedział, ale malarstwo rządzi się innymi kryteriami. 
Oczywiście istnieją muzycy czy malarze, u których możemy wyczuć fundament 
narodowości albo określonego folkloru, wpływ krajobrazu z lat dziecięcych czy 
miejsca, w którym żyją w momencie tworzenia, ale ogólnie rzecz biorąc nie ma 
to żadnego znaczenia i nie to jest najważniejsze. Jeśli już… to powiedziałbym, 
że malarz jest bardziej zależny od epoki, w której przyszło mu żyć, od prądów 
umysłowych szerzących się w jego czasach – ale również to tylko w relacji do 
tego, co zewnętrzne, co jest powłoką. Oczywiście… bez wątpienia Hirszenberg 
jest romantykiem. Ale czy jego sztuka jest wyrazem żydowskiej romantyczności, 
tego nie wiem. Możemy powiedzieć, że Rembrandt malował obrazy żydowskie  
w swym wyrazie39. No, ale czy był on zatem malarzem żydowskim? Według mnie 
najważniejsza jest osobowość twórcy, a jakich środków używa, aby ją wyrazić, 
jest sprawą drugorzędną. 

Mówiąc to Gutman rzucił okiem na niezadowolonego Mazura, a potem znów 
skierował głowę w stronę rozbawionego korowodu tańczących. Był malarzem 
i nienawidził filozofowania na temat malarstwa. 

Podchmieleni goście nie śpiewali już sobie tak zwyczajnie. Był to bardziej 
śmiech, tumult niż śpiew. Pan Rumkowski dobrze podochocony, rozgrzany do 
czerwoności, żwawo kręcił się w osobnym kółeczku z Dziunią i szczupłą panią 
Rozenberg, ciągnącą za sobą swoją purpurową, rozkloszowaną suknię. Pani Fajner, 

39 W badaniach nad sztuką żydowską często pojawia się opinia o żydowskim stylu malarstwa  
Rembrandta; żydowscy malarze końca XIX i początku XX w. często nawiązywali do jego twórczości, 
przede wszystkim w zakresie kolorystyki.
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która widocznie szybko straciła zainteresowanie rozmową, opuściła grupę wokół 
Samuela tak samo niezauważenie, jak się w niej pojawiła. Teraz wynurzyła się 
w gronie młodych ludzi, stanęła na krześle i z żołnierskim wdziękiem śpiewała 
zabawną parodię, w której w każdej strofie drwiono z innego polityka. Stojący 
wokół niej zanosili się od śmiechu i klaszcząc w dłonie, podchwytywali refren. 
W pobliżu pianina, przy akompaniamencie Matyldy, nieliczne pary kołysały się 
w rytmie tanga. Inni goście przepychali się wokół bufetu i stolików. Służba poda-
wała tam co chwilę kolejne talerze z pikantnymi potrawami, świeże butelki wina 
i tace z kryształowymi kieliszkami. Tęższa, zawsze dobrze bawiąca się pani Mazur, 
prowadziła środkiem sali długi korowód, który wcale nie zmęczył się kręceniem 
w takt popularnych w mieście szlagierów. 

Redaktor i profesor podążyli za wzrokiem Gutmana w stronę zgiełkliwego tłu-
mu. Samuel pojął, jak bardzo nagle wyalienował się z całej tej zabawy. A przecież 
miał się dziś bawić na całego, dać upust całej tkwiącej w nim swawoli, tańczyć 
do zawrotu głowy, śmiechem przegnać ciężki nastrój minionego roku. Było mu 
nawet trochę przykro, że tak dobrze dają sobie radę bez niego, który zawsze był 
w centrum zabawy. Dzisiaj Matylda przejęła ster i to było w porządku. Dobrze 
się bawił, ale jakoś inaczej niż zwykle. Poważniej. O ile rano czuł się młodszy, 
niż był faktycznie, tak teraz czuł się starszy. Bez wątpienia miał dzisiaj dziwny  
dzień. 

Wziął z pobliskiego stolika pudełko cygar i częstując współrozmówców, 
odezwał się: 

– Jeśli tak, to chodźmy już do gabinetu, bo tu nie ma możliwości zamienienia 
słowa. 

*

Na sofce w gabinecie siedział doktor Harkawi, kartkując mały notatnik i szybko 
mówiąc do swego asystenta doktora Michała Lewina, który wycierał sobie pot 
z czoła. Widać było, że dopiero co skończył tańczyć.

– Oto jest to radio! – policzki profesora Hagera promieniały radością. – Aaa, no 
panie Cukerman, włącz tylko to pudło! – i z wielkim zapałem zaciągnął się cygarem.

Mazur złapał Samuela za ramię: 
– Niech pan nie przeszkadza, profesorze. Nie widzi pan, że doktor jest zajęty 

troską o los ludzkości?
Harkawi zatrzasnął notes: 
– A, to takie nasze zawodowe skrzywienie – po koleżeńsku położył dłoń na 

ramieniu Lewina. Odetchnął i wyciągnął długie nogi, aż dosięgnął nimi przeciw-
ległego fotela. – W porządku, można pozwolić sobie na odpoczynek od ludzkości 
choć przez jedną noc w roku. 
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– No włączże już! – profesor wycelował swoją bródkę w stronę Samuela. – 
Ono ma donośny dźwięk.

Mazur w dalszym ciągu nie pozwalał: 
– Wierzę panu, ale słyszycie, co powiedział doktor: jedną noc w roku można 

sobie odpocząć. 
– Boli pana głowa?
– Nie, broń Boże, ale jesteśmy na przyjęciu.
– Chcę tylko, abyście usłyszeli jego dźwięk.
– Coś takiego. Obawiam się tego dźwięku.
Profesor wziął Mazura pod ramię i przysiadł się z nim do doktora Harkawiego. 
– To jest pacjent dla pana, doktorze. Musi go pan leczyć na dźwiękofobię.
Mazur zaciągnął się cygarem, a zakrztusiwszy się, nerwowym ruchem je zgasił. 

Z taką siłą wgniatał cygaro w popielniczkę, jakby chciał w niej wygnieść dziurę. 
– Powiem wam więcej – na koniec otrzepał dłoń. – Nieraz w czasie naj-

piękniejszego koncertu wydaje mi się, że muzyka nagle ucichnie, a zimny głos 
przekaże straszliwą, przerażającą wiadomość. 

– Zespół lękowy! – profesor z zadowoleniem postawił diagnozę. – A co o tym 
mówi Freud, doktorze? Należy sprawdzić, jakie pochodzenie ma lęk Mazura. 

Doktor Harkawi z udawaną powagą podrapał się w głowę. 
– Powinniśmy ułożyć go na sofie i zajrzeć w jego podświadomość. 
– Możecie to zrobić! – twarz Mazura wykrzywiła się. – Wystarczy wziąć gazetę 

do ręki i będziecie wiedzieli, skąd bierze się ten lęk!
– To także znajduje odbicie w podświadomości – doktor nie rezygnował z żar-

tobliwego tonu. – Nawet sposób, w jaki czyta się wiadomości, mój przyjacielu, 
jest zależny od doświadczeń z lat dziecięcych, od libido i kompleksu Edypa. 
Człowiek neurotyczny inaczej czyta gazety niż… powiedzmy, normalny człowiek.

– Normalny człowiek powinien czytać je z lękiem! – wypalił Mazur. – Ze 
zdrowym lękiem, słyszycie?! Jeśli tak chcecie, to powinniście cały świat położyć 
na tej sofie. Cały świat boi się spojrzeć prawdzie w oczy i palcem nie ruszy, żeby 
się obronić! – W tym momencie zauważył twarz młodego doktora Lewina, który 
patrzył na niego parą żarliwych oczu. Niepokój, jaki w nich drżał, uciszył Mazura. 
Rozejrzał się wśród pozostałych słuchających go osób, otarł czoło i przepraszająco 
powiedział: – Ech, bać się radia i stać się tutaj jedynym przewidującym tragiczne 
wieści. Naprawdę, co się ze mną dzieje, doktorze?

W pokoju zapadła niezręczna cisza. Pykali cygara i energicznie wydmuchiwali 
dym, jakby wraz z nim chcieli pozbyć się tej dusznej atmosfery. W końcu poczciwy 
profesor wycelował w Samuela swoją bródkę.

– Niech pan powie, panie Cukerman – odezwał się – jak do tego doszło, że 
Łódź tak szybko się rozrosła? W związku z tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy. 
Jej położenie geograficzne pozostawia dużo do życzenia. Nie leży nad dużą rzeką, 
jest poza skrzyżowaniem wielkich dróg, w pobliżu nie ma nic szczególnego. Nie 
leży nawet w centrum Polski.
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Samuel z entuzjazmem podjął rozmowę. To miał właśnie na myśli, sprowa-
dzając ich tutaj: wygadać się na temat swojej pracy i zebranych materiałów. 

– Jest inna przyczyna. – Przeciągnął długimi palcami po swych kruczoczarnych 
włosach. – Łódź leży blisko granicy niemieckiej. To jest powód. Po pokojowym 
kongresie wiedeńskim40 w 1815 roku, kiedy powstało Królestwo Polskie, po-
tocznie zwane Kongresówką, które było rodzajem autonomii wewnątrz Imperium 
Rosyjskiego, rząd opracował plan industrializacji kraju. Wówczas ustalono, że 
Łódź ze względu na bliskość granicy niemieckiej stanie się centrum przemysłu 
tekstylnego. Rząd sprowadził niemieckich tkaczy jako kolonistów i to oni wy-
budowali całe Nowe Miasto. Od ich przybycia miasto zaczęło się fantastycznie 
rozrastać, szybciej od innych miast w Europie. Po stu latach powiększyło się 
około sześćset razy.

– A Żydzi? – nagle zainteresował się Mazur. – Żydzi niczego nie dokonali, 
mówi pan?

Samuel wsunął ręce do kieszeni i jak to miał w zwyczaju rozstawił swe długie nogi: 
– Tego nie powiedziałem – pochylił się do Mazura. – Jeśli pan chce wiedzieć, 

to nasza Łódź została wybudowana nie przez Polaków, ale właśnie przez Niemców 
i Żydów. Ale Żydzi przybyli później. Po pierwsze, Niemcy już wtedy pokazali, na co 
ich stać. Pruska ojczyzna, z której przybyli, była już dobrze przeżarta nienawiścią 
do Żydów, wówczas właśnie określoną piękną nazwą antysemityzmu. Niemcy, 
rozumiecie mnie, zaczęli ograniczać prawo do mieszkania na nowych terenach 
Łodzi, więc Żydzi musieli nadal zamieszkiwać Stare Miasto41. Po drugie, sami 
Żydzi z początku byli przeciwni zajmowaniu się tkactwem. Niemieccy tkacze 
jedli bardzo dużo wieprzowiny. Żydzi nazywali ich „di chazer-fresers”42 i bali się, 
że jeśli żydowski chłopak pójdzie pracować z niemieckimi tkaczami, zacznie też 
jeść trefne43. I na pierwszego Żyda, który potajemnie wyuczył się tego rzemiosła 
u Niemca, rzeczywiście nałożono cherem44. Ale wkrótce wyrośli jak grzyby po 
deszczu żydowscy tkacze i mistrzowie tkaccy. Nie minęła chwila, a już mieliśmy 
proletariat związany z przemysłem włókienniczym, ponieważ poza tkaczami od 
razu pojawili się producenci skarpet, pończosznicy i, rozumie się, masa krawców. 

40 Kongres wiedeński (1814–1815) – międzynarodowa konferencja przedstawicieli szesnastu państw 
europejskich, której celem było wypracowanie nowych zasad ładu w Europie.

41 Faktycznie rewir żydowski został wprowadzony w Łodzi na żądanie niemieckich osadników, którzy 
wymusili w umowie zapis, na mocy którego Żydzi nie mieli prawa mieszkać ani posiadać majątku 
w nowej osadzie.

42 Di chazer-fresers – świniożercy.

43 Trefne – niekoszerne.

44 Cherem – klątwa; anatema nakładana przez sąd rabinacki na osobę, która w rażący sposób 
naruszyła prawo żydowskie.
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Wkrótce byli już pierwsi żydowscy kupcy i przemysłowcy. Ale to wszystko, nie 
zapominajcie, działo się na Starym Mieście, gdyż żadne restrykcyjne przepisy 
nie zostały cofnięte. Stosunek Niemców do Żydów zbiegał się z polityką carską, 
gdyż jakby na życzenie łódzkich Niemców w 1825 roku został wydany dekret 
o żydowskim rewirze, który, prawdę mówiąc, nie był niczym innym jak rodzajem 
getta. Ale Niemcy jeszcze nie byli usatysfakcjonowani tym dekretem. Chcieli, aby 
całkowicie została zatrzymana żydowska migracja do Łodzi, i jeśli tylko mieliby 
taką możliwość, całkowicie usunęliby Żydów z miasta.

Redaktor Mazur westchnął: 
– I to się działo sto lat temu…
W drzwiach gabinetu pojawiła się majestatyczna, siwa głowa pana Rumkow-

skiego. Płomiennie czerwona róża wetknięta była w klapę jego obwisłej marynarki, 
drugą różę, złamaną, gniótł między palcami. Wykrzywił twarz z udawaną złością: 

– Zostawiliście mnie samego z kobietami, ha? – Gutman podniósł się i od-
stąpił mu swój fotel. Samuel wyciągnął do niego pudełko cygar. Starszy pan 
machnął obydwiema rękami: – A co, przyszedłem tutaj siedzieć? Przecież dziś 
jest simche45, czyż nie? 

– Rozmawiamy o interesujących sprawach – profesor zachęcał go gestem, 
żeby usiadł.

– Interesujące rzeczy… dla was wszystko jest interesującą sprawą! Aby tylko 
gadać, filozofować! – Rumkowski zaczął burczeć, udając złość, po czym zwrócił 
się do Mazura: – Powiedz mi, redaktorze, o czym pan z nimi tyle gada, ha?

Starszy pan wypowiedział słowo „redaktor” z nieskrywaną niechęcią. Nie to-
lerował Mazura i nie mógł znieść jego rozmowności. Dla niego Mazur był wielkim 
próżniakiem, batlenem46, próżnym i pasożytniczym, odpłacającym się światu 
przegadanymi artykułami, które pisze do swej gazety. Dla Rumkowskiego była 
to jawna niesprawiedliwość, że Mazur swoim słowami, czy to napisanymi, czy 
wypowiedzianymi, mógł czasem więcej zdziałać niż on – niestrudzony człowiek 
czynu. W szczególności Rumkowski nie mógł wybaczyć Mazurowi szacunku, jakim 
cieszył się w partii syjonistycznej, i pozycji, jaką tam osiągnął bez najmniejszego 
wysiłku ze swej strony. 

– Rozmawiamy o getcie dla Żydów, które egzystowało w naszym mieście 
sto lat temu, w czasach Tchum haMojszew47 – poinformował go Mazur takim 
tonem, że dla wszystkich od razu ich wzajemna antypatia stała się oczywista. 

45 Simche  – radość, używane też jako synonim przyjęcia. 

46 Batlen – pobożny Żyd, który całe dnie spędza w bet midraszu (domu nauki); określenie używane 
także w odniesieniu do osób niepraktycznych, próżniaków.

47 Tchum haMojszew – żydowskie określenie tzw. strefy osiedlenia. To ustanowiony w 1791 r. przez 
Katarzynę II obszar zachodnich ziem Imperium Rosyjskiego, na którym wolno było mieszkać Żydom.
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Pan Rumkowski zaczął się gorączkować: 
– Co takiego? Znaleźli sobie temat! O czym mówią Żydzi? O żydowskich zmar-

twieniach. Mało dzisiejszych, to szukamy problemów sprzed stu lat. Nawet nowo-
roczne przyjęcie nie może się obejść bez odrobiny biadolenia! – W końcu usiadł 
na fotelu, przycisnął do nosa dłoń z pomiętym kwiatkiem, wdychając jego zapach. 

Samuel próbował kontynuować swój wywód: 
– Przez pierwsze dziesięć lat obowiązywania dekretu Żydzi rzeczywiście po-

zostawali na wyznaczonym miejscu. Jednak potem zaczęto się przeprowadzać, 
wywalczono przywileje dla kupców, lekarzy, uczonych, inni przeprowadzili się tak 
naprawdę gwałtem… O, jak na przykład moi dziadkowie. Ale jak tylko pojawiło się 
tych paru Żydów w Nowym Mieście, Niemcy od razu podnieśli wrzawę przeciw 
„zalewowi Izraelitów”. Zaczęli wysyłać donosy do administracji i w końcu przejście 
między Nowym Miastem a żydowskim rewirem zostało zamknięte48. Dostawy 
prowiantu, drewna i towarów były utrudnione. W międzyczasie populacja żydowska 
wzrosła, zrobiło się bardzo ciasno na tak małym obszarze…

– O, gdybym był tam wtedy! – przerwał mu Rumkowski i znów podniósł się 
z miejsca. Potrząsnął majestatyczną głową, poprawił okulary, które opadły mu 
na czubek nosa, i zaczął się przechadzać po gabinecie. Roziskrzone spojrzenie 
jego oczu pod pobłyskującymi szkłami okularów zaczęło przebijać się przez 
alkoholowe zamglenie. 

Samuel nie pozwolił mu dojść do słowa. Ujął Rumkowskiego za ramię i przy-
trzymał. 

– Niech pan posłucha, panie Rumkowski, wtedy wydarzyła się interesująca 
rzecz: w Starym Mieście znalazło się dwóch Żydów – Bławat i Birencwejg49, 
którzy co zrobili? Odkupili od księcia Augusta Zawiszy wieś Bałuty graniczącą 
z żydowskim rewirem, to znaczy ze Starym Miastem, i na Bałutach wybudowali 
nowe, własne centrum przemysłowe. 

– Słyszy pan, profesorze?! – rozradował się Mazur. – Teraz już pan rozumie, 
co miałem na myśli mówiąc: łódzki Żyd? 

Samuel nie pozwolił dojść do słowa także Mazurowi: 
– Bałuty nie należały do Łodzi – ciągnął dalej. – Zarządzenie o żydowskim 

rewirze tutaj nie obowiązywało i w jednej chwili Bałuty stały się żydowskim szte-
tlem. Wkoło bałuckiego rynku postawiono domy, jeden obok drugiego, bardzo 

48 Takiej sytuacji nigdy nie było, rewir na Starym Mieście był otoczony chrześcijańskimi domami i po 
odcięciu dostaw Żydom, ucierpieliby także wszyscy inni mieszkańcy.

49 Chava Rosenfarb przytacza rozpowszechnioną, mitologiczną wersję powstania Bałut, która poja-
wia się niemal w całej literaturze dotyczącej tej dzielnicy. W istocie Żydzi Icek Bławat i Icek Biren- 
zweig (Birencwejg) otrzymali pełnomocnictwa do przeprowadzenia kolonizacji Bałut od właściciela 
dóbr Artura Zawiszy. Wśród pierwszych nabywców większość stanowili jednak chrześcijanie, 
także Niemcy.
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gęsto i w wielkim pośpiechu, ponieważ obawiano się Niemców. Ta obawa była 
uzasadniona. Niemcy z miasta rzeczywiście nie spoczęli. Biegali do prezydenta 
miasta i robili raban, że powinien interweniować u gubernatora, ostrzec go 
przed wielkim żydowskim zagrożeniem, mając tak naprawdę na myśli zagrożenie 
konkurencją, którą od razu Bałuty zaczęły stanowić dla Nowego Miasta. Admini-
stracja zgadzała się z Niemcami, ponieważ jej również nie było w smak, że tak ją 
przechytrzono. Rewir straciłby cały swój sens, gdyby Żydzi zaczęli bez problemu 
osiedlać się poza nim, nawet jeśli miało się to odbywać poza granicami miasta. 
I rzeczywiście, wkrótce przybyli na Bałuty Kozacy50, nie pozwalając budować 
domów i utrudniając Żydom osiedlanie się. W ruch poszły pałki, dokonywano 
aresztowań, ale Bławat i Birencwejg nie dali się zastraszyć. Nie podporządkowali 
się napastnikom i budowali dalej. Kozacy nie przestawali przychodzić, a Bałuty 
nie przestawały się rozbudowywać… Aż zostały wybudowane. Stały się faktem 
i już przed wojną światową mieszkało tu sto tysięcy Żydów. Ale, widzicie, dlatego 
– Samuel uśmiechnął się – Bałuty są, jakie są. Przez pośpiech domy budowano 
tak chaotycznie, bez planu, bez żadnego zaplecza sanitarnego. Wiele ulic nie-
brukowanych, masa domów bez elektrycznego oświetlenia, a tę ciasnotę znacie 
sami. Czy muszę wam odmalowywać Bałuty?

– Uzdrowiłbym Bałuty! Zdajcie się na mnie! – Rumkowski już musiał się 
wyrwać. Z zadumanym spojrzeniem znów zaczął spacerować po pokoju. – 
Stwórzmy komitet! Napiszmy prośbę do prezydenta miasta! Co pan powie, pa-
nie Cukerman? A pan, panie Mazur? Jest pan w końcu kimś w rodzaju pisarza. 
Napisz pan parę artykułów do waszej gazety, to nie może zaszkodzić. Załatwi się 
też pieniądze… A ty, doktorze – zwrócił się do doktora Harkawiego. Mówił „ty” 
każdemu, kto zgodnie z wiekiem mógł być jego synem. – Ty możesz utworzyć 
komisję do spraw higieny. Można sporządzić raport dla administracji. W kwestii 
poparcia przez gminę możecie zdać się na mnie… – Zatrzymał się przy biurku 
Samuela, oparł się na nim zaciśniętymi pięściami. Jego podchmielone, gorące 
spojrzenie przeleciało po obliczach obecnych i powędrowało gdzieś w dal. Twarz 
miał coraz bardziej rozpaloną. Mówił coraz głośniej, płomienniej, patetyczniej, 
jakby miał przed sobą tysięczne tłumy wpatrujące się w niego. Z jego drugiej, 
na wpół otwartej dłoni zaczęły opadać czerwone płatki pomiętej róży. Z je-
dwabistymi, siwymi, wzburzonymi włosami, ze szpiczastymi, gęstymi brwiami 
wyglądał jak dziwaczny arcykapłan, który czerwonym kwieciem namaszcza swój  
lud. 

W otwartych drzwiach gabinetu pojawiła się Matylda. Samuel wyczytał w jej 
spojrzeniu wezwanie. Bez wątpienia był dzisiaj kiepskim gospodarzem. Matylda, 
nie mogąc się doczekać, aż Rumkowski skończy swoją przemowę, zawołała: 

– Przyjaciele, podano herbatę!

50 Kozacy – tak nazywano służby mundurowe władz carskich.
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Rumkowski zmarszczył czoło. Przerwał na moment swoją mowę, żeby zo-
baczyć, kto śmiał mu przerwać, ale gdy tylko zauważył, że Matylda bierze pod 
ramię Gutmana i wychodzi z nim, odsapnął i mówił dalej.

*

Matylda zaprowadziła Gutmana nie do salonu, ale do jadalni obok. Gutman 
był jej bardzo wdzięczny, że uwolniła go od patetyczno-pijackiej przemowy Rum-
kowskiego, a także dlatego, że to właśnie jego – Gutmana zauważyła i wybrała 
spośród wszystkich pozostałych, aby jej towarzyszył. 

Pomimo stwarzania pozorów świetnego samopoczucia i swobody wśród tego 
obcego, zamożnego towarzystwa, ten atletyczny, barczysty młody człowiek czuł 
się bardzo niezręcznie, a nawet odezwało się w nim poczucie niższości. Przy-
czyną był jego pomięty, wypłowiały garnitur i granatowa, prążkowana koszula 
trochę wystrzępiona pod kołnierzem. Nie był pewny, czy to przetarcie jest dobrze 
zamaskowane i ciągle sięgał ręką w to miejsce, aby sprawdzić, czy go nie widać, 
albo aby je zasłonić. 

Nie dlatego, żeby wstydził się jako artysta swego ubóstwa, nie żeby zazdrościł 
bogaczom czy czuł się od nich gorszy. Przyczyna tkwiła w tym, że był estetą. 
I choć w swoich obrazach też przedstawiał ucisk i biedę w całej ich brutalności, 
to przecież na swój sposób czynił je pięknymi poprzez barwy, formę i harmonię 
kompozycji. Jednak dobrze wiedział, że w prawdziwym życiu nie ma w nich żad-
nego piękna, że ucisk i bieda nie są cnotą, z którą powinno się obnosić. I także 
tu, pośród tego wystrojonego towarzystwa, nie mógł oderwać zachwyconych 
oczu od eleganckich, wyprasowanych, białych koszul, piękna barwnych jedwa-
bi, tafty i aksamitu, od promiennego połysku diamentów, rubinów, ametystów 
i topazów na białych szyjach kobiet. Dlatego teraz, gdy sama gospodyni, najbar-
dziej interesująca kobieta na balu, wybrała go, podając mu ramię, poczuł się  
wyróżniony. 

Minęły dwa miesiące odkąd wrócił z Hiszpanii i był bez grosza przy duszy. 
Jedyną drogą, aby stanąć trochę na nogi, było sprzedanie paru „przedrewolucyj-
nych wypocin”, jak zwykł nazywać swoje prace powstałe, nim wyjechał walczyć 
o hiszpańską wolność51, albo otrzymanie kilku zamówień na portrety. W tym celu 
musiał spotykać się z ludźmi, którzy mogli pozwolić sobie na kupno obrazów czy 

51 Hiszpańska wojna domowa (1936–1939), w której nacjonalistów wspierały oddziały wojskowe 
z faszystowskich Włoch i nazistowskich Niemiec, natomiast po stronie republikańskiej przeciw- 
ko gen. Franco walczyły Brygady Międzynarodowe złożone z ochotników, głównie komunistów, 
z ponad 50 krajów z całego świata.



69

zapłacenie za portret. Redaktor Mazur przyprowadził go tutaj niemal siłą. I oto 
tu jest. Po tych paru godzinach, które spędził na przyjęciu u Cukermanów, stało 
się jasne, że nic tu dla siebie nie wskóra. A jednak był wdzięczny Mazurowi. On 
sam, Gutman, stał się bogatszy o coś, na czym zależało mu dużo bardziej niż na 
finansowych profitach – o inspirację. Doktor Michał Lewin, ten młody człowiek 
z bladą, nieprzeniknioną twarzą, miał zadziwiająco głębokie oczy. Ich spojrzenie 
o metalicznym blasku i niemal demonicznej gorączkowości hipnotyzowało i intry-
gowało. Gutman rozmawiał z nim o banalnych sprawach – ot, konwencjonalna 
wymiana zdań dwóch ludzi, którzy pierwszy raz się spotkali i trzymają się razem, 
ponieważ obaj czują się nieco niezręcznie i obco w tym towarzystwie. Ale w głębi 
ducha wiedział, że ten obcy człowiek ujął go nie na godzinę, nie na jeden wie-
czór. I cieszył się przyjaźnią, która jeszcze się nie narodziła, ale której nadejście 
przewidywał. A teraz była jeszcze kobieta prowadząca go pod ramię; bogata, 
ale ubrana z prostą elegancją, taka bezpośrednia, a jednocześnie tajemnicza. 
Przypominała mu rubensowskie postaci kobiece, a jednocześnie te u Renoira. 
Pozwolił sobie nawet naszkicować ją, kiedy siedziała przy pianinie. Cały wieczór 
chodził z tym rysunkiem, trzymając go między palcami i zwijając w rulonik.

Matylda czuła się zakłopotana i zawstydzona przy obcych ludziach, szczególnie 
przy mężczyznach, zwłaszcza noszących prążkowane ubrania i pochodzących 
z innej warstwy społecznej, która jej wydawała się innym światem. Wiedziała, że 
Gutman jest malarzem i tylko dzięki temu znalazła w sobie siłę, aby podać mu 
ramię. W tym dobrym nastroju wybaczyła mu nawet, że przyszedł bez zaproszenia. 
Z początku chciała z nim porozmawiać, ale nie mogła z siebie wydusić nic więcej 
ponad parę kurtuazyjnych słów. Podprowadziła go do jednego z biało nakrytych 
stołów i pozostawiła, unikając jego spojrzenia. Jej zmieszanie było tym większe, 
gdy Gutman podniósł jej rękę i przycisnął ją do ust. 

Robiąc to, malarz poczuł, że się czerwieni, a gdy wróciło opanowanie, przy-
trzymał usta na jej dłoni dłużej niż wypadało. Wydało mu się, że całuje kobiecą 
rękę pierwszy raz w życiu i smak tego pocałunku jest nowy – całkiem inny 
niż wszystkie rodzaje pocałunków, jakimi obdarzał kobiety. Nie było w nim 
namiętności ani szczególnego pożądania, a jedynie szacunek oraz podziw, 
które płyną z oddali, nie osiągając bliskości, i pozostają tylko porozumie-
niem między mężczyzną i kobietą, spotkaniem ciepła jednej skóry z ciepłem  
drugiej. 

Matylda, która przywykła do całowania w rękę i często mechanicznie pod-
nosiła ją do ust gościa, teraz całkiem się pogubiła. Ten obcy młody mężczyzna 
zrobił to tak, że zawstydziła się wobec osób, które zaczęły napływać do jadalni. 

– Przepraszam – wyjąkała, wyciągając dłoń spomiędzy jego palców i od-
wróciła się. 

*
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W tym czasie pan Rumkowski w gabinecie Samuela nadal snuł plany, w jaki 
sposób uzdrowić Bałuty. Zebrani już rozsmakowali się w rozmowie, więc teraz słuchali 
Rumkowskiego jednym uchem, zerkając na niego jednym okiem, pełni znudzenia 
i zniecierpliwienia, jakie okazuje się dziecku, które opowiada przydługą historyjkę. 
Zwykle wrażliwy pan Rumkowski, który nie miał w zwyczaju wygłaszać przemów, 
tym razem podochocony winem i nagłą, odległą wizją nie zauważał, co się wokół 
niego dzieje. Dalej ślinił wargi, połykał słowa i uderzał w stół zaciśniętą pięścią. 

Samuel nie chciał, aby Matylda zdenerwowała się na niego. Nadeszła pora, aby 
pójść do pozostałych gości. Przyjaźnie położył dłoń na ramieniu Rumkowskiego. 

– Poruszył pan bolesny temat, panie Rumkowski – powiedział z szacunkiem. 
– Będziemy musieli wrócić do tej sprawy, ale teraz chodźmy napić się herbaty… 
– Samuel mówił to poważnie. Ten starszy człowiek miał rację. Najwyższy czas, 
aby uczynić coś w kierunku „uzdrowienia Bałut”, jak wyraził się pan Rumkowski. 
Samuel był nawet zdziwiony, że słuchacze z takim brakiem szacunku podeszli 
do jego wysiłków w zakresie spraw społecznych. Nawet redaktor Mazur, jego 
mądry przyjaciel, nie poświęcił staremu uwagi i nie okazał należnego respektu. 
Samuel był zdumiony i czuł, że różni się od wszystkich pozostałych szczególną 
sympatią, jaką darzył tego srebrnowłosego patriarchę.

W końcu Rumkowski otarł pot z rozgrzanej twarzy i rozejrzał się, jakby dopiero 
teraz zobaczył, gdzie się znajduje. Podnoszono się z miejsc i powoli przesuwano 
ku drzwiom. Po drodze Samuel zatrzymał Mazura: 

– Poczekaj, muszę ci coś pokazać. – Podszedł do starej, rzeźbionej szafy 
stojącej pod ścianą. – Mam Hagadę pesachową52, której używał mój ojciec, 
a odziedziczył ją jeszcze po moim pradziadku…

Mazur zrazu zaczął się ekscytować: 
– No patrzcie, szafa niczego sobie! Ręczna robota, co?
– Tak, zrobiona na zamówienie. Widzicie te drzwi zdobione żłobieniami, tę 

snycerkę po bokach? – Samuel sięgnął ręką za gzyms i macając, przesunął ją 
na najwyższy szczyt szafy. – Renia zawsze kładzie tu kluczyk… 

– No rzeczywiście, antyk! – także profesor Hager podziwiał mebel. 
Mazur chwycił go za rękę. 
– Mam pana, panie profesorze! Teraz już się pan nie wykręci, czy to nie jest 

sztuka żydowska? Powie mi pan, że goj wyrzeźbi taką biblioteczkę? 
Samuel wziął ołówek z biurka. 
– Kiedy byłem chłopcem – uśmiechnął się – wsadzałem szpic ołówka w szparę 

między drzwiami, aby je otworzyć… – Przez chwilę myślał nawet, żeby zawołać 

52 Hagada pesachowa – tekst czytany podczas świątecznej kolacji (sederu) w czasie święta Pesach; 
opowiada historię wyjścia Izraelitów z Egiptu, zawiera również komentarze, midrasze, modlitwy, 
hymny i objaśnienia. Hagadę pesachową ozdabiano, przykładając dużą wagę do jej estetyki, dla-
tego często egzemplarze Hagady są cennymi zabytkami sztuki żydowskiej.
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Renię i zapytać ją o kluczyk, ale wspomnienie tego, jak to robił kiedyś, w czasach 
chłopięcych, było tak niespodziewane i świeże, że nie mógł się powstrzymać 
przed powtórzeniem tej czynności.

Poruszał ołówkiem w szparze między drzwiami, aż poddały się i rozwarły. Już 
chciał odetchnąć i cieszyć się swym sukcesem, gdy jedno skrzydło zadrżało, wy-
padło z zawiasów i osunęło się najpierw na ramię Samuela, a potem na podłogę. 
Chciał je złapać, pochylił się, ale niechcący nadepnął na rzeźbioną ramę drzwi 
– i wtedy rozległ się trzask łamanego drewna, a zaraz potem odłamki rozbitego 
szkła rozsypały się po całym pokoju. 

Przybiegła Matylda. Patrzyła to na Samuela, to na szafę. Na jej twarzy malował 
się wyraz nieskrywanego triumfu. Zrobiła krok do przodu i zwróciła się do zebranych: 

– Prosiłam go, żebyśmy nie zabierali tej szafy do domu. 
– Piękna szafa – profesor ujął się za Samuelem.
– Tak, ładna! – Matylda uniosła głowę. – Piękna do muzeum, ale nie do miesz-

kania. Wiedziałam, że to się stanie. Przecież ona ledwo stoi. Zawsze się boję, że 
spadnie na któreś z dzieci. Przyślę tu Wojciecha, chodźcie do stołu! – zaprosiła. 

Samuel pochylił się do Mazura: 
– Następnym razem pokażę panu Hagadę.
Mazur zatrzymał się. 
– Proszę, broń Boże, nie wyrzucać szafy.
– A co mam z nią zrobić? Zakonserwować? – Samuel nie mógł już dłużej po-

wstrzymać wzburzenia. – Matylda ma rację. Ona tu nie pasuje, nadaje się tylko do 
muzeum. Mam głupi nawyk przywiązywania się do bezwartościowych przedmiotów.

– To nie jest bezwartościowy przedmiot, niech pan nie gada głupstw, panie 
Cukerman. Proszę ją naprawić.

Samuel zamyślił się. Zostawił Mazura i cofnął się: 
– Proszę iść do stołu, panie Mazur. Przyjdę za chwilę. Powiem Wojciechowi, 

by nie wyrzucał połamanych kawałków drewna. Ma pan rację, naprawię ją. We-
zwę tego Niemca Wutkego, to najlepszy fachowiec w mieście. Widział pan moje 
meble? To on je zrobił. 

Mazur pokręcił głową: 
– Do tego trzeba żydowskich rąk. Niech pan posłucha, co panu powiem. Mam 

kogoś dla pana. To bałucki Żyd, złota rączka. Jeśli pan chce, dowiem się, gdzie 
on mieszka i dam panu znać.

Samuel zgodził się ochoczo.

*

W jadalni stoły nakryte były białymi obrusami. Ich nieskazitelną czystość 
podkreślały pozłacane lichtarze, w które włożono cienkie świeczki w rozma-
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itych kolorach. Blask świec padał na pozłacane naczynia, na srebrną zastawę, 
kryształowe klosze, błyszczące sztućce. Wspaniale wyszykowane torty i ciasta, 
ozdobione cukrowymi i marcepanowymi kwiatami, stały na wielkich paterach, 
a z kunsztownie wyplatanych koszy wyglądały wszelkiego rodzaju owoce ułożone 
w kolorowym nieładzie: pomarańcze i jabłka, banany i śliwki, a nad nimi gałązki 
winogron – zielonych, granatowych i prawie czarnych. Ich soczyste główki zwisały 
z krawędzi koszy, kusząc wzrok i podniebienie. 

Doktor Michał Lewin siedział obok malarza Gutmana. Lewin zatopił spojrzenie 
w świecy, której ciepło wiło się wokół lichtarza dokładnie na wprost jego twarzy. 

– O czym pan myśli? – zapytał go Gutman.
Lewin nie odpowiedział, jakby go nie słyszał. Długą chwilę siedzieli w milczeniu 

i obaj nie zauważyli, kiedy i w jaki sposób dystans między nimi zmniejszył się, 
jakby płomień świecy wypalił między nimi wszelkie podziały. Jakby obcy stół, 
obce twarze, ściany wielkiego, nieznanego domu zapadły się i zniknęły, a tych 
dwóch młodych ludzi pozostawało sam na sam ze sobą.

W końcu Lewin odezwał się prawie niesłyszalnym, rozmarzonym głosem: 
– Ona jest w Paryżu. Ostatni rok medycyny. Sam jej radziłem, aby jechała… 

Radziłem? Masochistyczne rady… – przerwał. Znów długie milczenie. Aż twarz 
mu się rozpromieniła. Oczy nasyciły się płomieniem świecy. 

– Oderwała się od tego, co tam…. Dokładnie tak, jak ja odciąłem się od 
tego, co tu. I spotkaliśmy się… w tym płomieniu. Szczęśliwego nowego roku, 
Miro! – Lewin roześmiał się cicho i niespodziewanie serdecznym gestem objął 
Gutmana. – Zostańmy przyjaciółmi.

Gutman nic nie powiedział. Nie było potrzeby. Wydawało mu się, że potężna 
cisza panuje w tym pokoju pełnym rozmów, brzęku naczyń – ciężka cisza mię-
dzy nim i Lewinem, cisza, w której niedostrzegalnie snuły się nici porozumienia 
między dwoma samotnymi ludźmi. Gutman oderwał wzrok od świecy i poczuł, jak 
podążają za nim oczy Lewina. Razem pochłaniali spojrzeniami barwne piękno 
pobłyskującego stołu. Gutman przypomniał sobie ciężki śnieg przykrywający 
miasto i zmrużył oczy. Nagle ten biały obrus stał się śniegową serwetą, a na 
niej zobaczył barwność dojrzałego lata. Zobaczył owoce na śniegu. Przez chwilę 
zatrzymał ten obraz przed oczyma, wchłonął go w siebie. Potem śnieg zniknął. 
Pozostała tylko barwa, soczysta obfitość i wspomnienie zapachu – słodkiej woni, 
jaką wydają jedynie dojrzałe owoce z gorących, śródziemnomorskich krajów. 
Odezwał się.

– Byliśmy w górach Katalonii. Było to po tym, jak rząd został przeniesiony 
z Walencji do Barcelony. Wróciliśmy z zażartej walki. Przegranej. Katalonia została 
odcięta od wolnej Hiszpanii, więc chcieliśmy się przedrzeć przez oddziały Franko 
i zostaliśmy pobici. Postanowiliśmy spróbować jeszcze raz nocą. Maszerowaliśmy 
między skałami. Nierówne, piaszczyste drogi… Piasek między zębami, na języku. 
Twarze wysmarowane kurzem zmieszanym z potem… z krwią. Aż Miki, czeski 
komendant naszego batalionu, wydał rozkaz, aby się podzielić i odpocząć. Była 
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wśród nas Francuzka z Czerwonego Krzyża, Margot. Krążyła ze swoją skrzyneczką 
medykamentów. Jej twarz była czarna od kurzu i zmęczenia. Zmierzchało, słoń-
ce zaczęło zachodzić. Leżałem w cieniu skały… Może drzemałem? Ale nagle… 
otwieram oczy, patrzę w górę i widzę nad krawędzią kamienia, wysoko – zielo-
ne niebo z czarnymi gwiazdami. Zerwałem się na równe nogi i boso zacząłem 
się wspinać po tarasach skalnych. Doszedłem do winnicy. Garściami rwałem 
winogrona i napełniałem nimi mój hełm. Kiedy schodziłem w dół, spotkałem 
Margot. Leżała z zamkniętymi oczyma ze swoją skrzyneczką medykamentów pod 
głową. Wcisnąłem jej winogrono między wargi. Otworzyła oczy i zobaczyłem dwa 
winogrona śmiejące się do mnie. Miałem wtedy taką śmiałość w stosunku do 
ludzi… do kobiet. Nie znałem hiszpańskiego ani francuskiego. Ale znałem hasło 
rządowej armii: „No pasaran!”53. Zwracałem się do moich przyjaciół tylko tymi 
dwoma słowami. To samo zresztą powiedziałem Margot, wpychając jej winogrona 
do ust. Potem przesuwałem się od jednego towarzysza do następnego, powta-
rzając tę zabawę. Bliżej mi wtedy było do obcych ludzi, z którymi nie mogłem 
nawet porządnie porozmawiać, niż tu… przy tym stole… Tak dobrze rozumiem 
język, a tak… – czyjaś ciężka dłoń opadła na jego ramię. Obok niego, po drugiej 
stronie, usiadł pan Adam Rozenberg. 

– Proszę mi powiedzieć – rosły mężczyzna przysunął się z krzesłem. – Pan jest 
rzeczywiście takim dobrym malarzem? To znaczy… redaktor Mazur dopiero co mi 
powiedział… – pan Adam postanowił nie dopuścić Gutmana do słowa, zanim nie 
powie wszystkiego, co ma mu do powiedzenia. – Myślę, że na redaktorze można 
polegać. Dlatego… Gdzie znajduje się pańskie atelier? Nieważne. Przyjdzie pan 
do mnie, do fabryki. Wygospodarujemy troszkę czasu w tej codziennej krzątani-
nie. Mam już może ze sto portretów… Ale od pana oczekuję czegoś specjalnego. 
Słyszę, że był pan za granicą? Italia, Riwiera, Monte Carlo, Hiszpania. Znane mi 
miejsca. Raj dla artystów. No, nie muszę przecież panu mówić – moda… Myślę, 
że dzisiaj nie na czasie są popiersia czy same głowy. Dziś mają wzięcie całe 
postaci, naturalnych rozmiarów… – kiedy skończył to, co miał do powiedzenia, 
nie był ciekaw, co malarz mu odpowie. Wyciągnął z kieszeni wizytówkę i rzucił 
ją przed Gutmana. Wstał, wcisnął w usta cygaro, zapalił je od płomienia świecy 
i poszedł do stołu naprzeciw. 

Gutman wypuścił z palców rulonik papieru, który trzymał zwinięty, i wziął 
wizytówkę. Jednak Mazur pamiętał o nim. Jeśli chodzi o poszukiwanie źródła 
zarobku, przybycie tutaj będzie sukcesem. Znowu skierował głowę w stronę 
Lewina. W tym momencie raczej poczuł obok siebie niż zobaczył Matyldę.

Zwróciła się do niego i do Lewina: 

53 No pasaran! – Nie przejdą! Lepiej umierać stojąc, niż żyć na klęczkach! – zdanie wypowiedziane 
w czasie wojny hiszpańskiej przez działaczkę komunistyczną Dolores Ibárruri Gómez, które było 
potem hasłem walczących po stronie republikańskiej.
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– A cóż to, moi panowie, macie puste talerze? – Mówiąc to, usiadła na krześle, 
które zwolnił pan Rozenberg, i zaczęła podawać różne smakołyki stojące na stole. 
Młodzi mężczyźni posłusznie przystąpili do jedzenia. Tort, który im podała, miał 
tak wykwintny smak, że zarówno Gutman, jak i Lewin bez protestu pozwolili jej 
dokładać i dokładać, aż ich talerze były pełne po brzegi. Uczyniwszy to, Matylda nie 
od razu odeszła. Gutman zauważył, że jej pulchna dłoń sięga po rulonik papieru. 
Rozwinęła go i przyjrzała się rysunkowi: – Dobrze ją pan uchwycił – uśmiechnęła 
się. – Ona nie jest… Ona nie jest żadną pięknością, ale twarz jest pełna wyrazu, 
a po drugie – dodała z pewnością matczynego autorytetu – jest w wieku, w któ-
rym w jednym ciele spotykają się kobieta i dziecko. Jej trzeba… Myślę, że znowu 
Dziunia jest w innym typie… Ja… – zaplątała się. Tym, co rzeczywiście chciała mu 
powiedzieć i po co tak naprawdę przysiadła się do nich, było to, że w tym czasie, 
kiedy redaktor Mazur wychwalał Gutmana i wynosił go pod niebiosa, o tu, przy tym 
samym stole, w tym czasie, kiedy tych dwóch młodych ludzi było tak sobą zajętych, 
iż nic wokół siebie nie widzieli ani nie słyszeli, właśnie wtedy przyszło jej do głowy, 
że dobrze byłoby mieć portret Samuela wiszący w domu. Ale ten pomysł wprawił ją 
w zakłopotanie. Nie mogła sobie wyobrazić męża pozującego, spokojnie siedzącego 
naprzeciw malarskiej sztalugi. Chciała więc zapytać Gutmana jak można namówić 
Samuela i w ogóle w jaki sposób odbywa się malowanie tak żywego, ruchliwego 
człowieka, jakim jest jej mąż. 

Gutman zwrócił się do niej, a jednocześnie przyłożył dłoń do kołnierza, aby 
sprawdzić, czy wystrzępienie koszuli jest dobrze ukryte. 

– To nie jest szkic pani córki – usiłował przezwyciężyć zmieszanie, które 
odczuwał w jej obecności. – Są dojrzałe kobiety, które mają takie rysy.

Słuchała go tylko jednym uchem. Myślała o czym innym. 
– Niech mi pan powie, panie Gutman – jej głos stał się niepewny i drżący – 

czy wierzy pan, że malarz może wydobyć… ukrytą naturę człowieka?
Gutman od razu zapanował nad sobą. 
– To jest cel portrecisty, madame… Ale tylko nielicznym się to udaje. Do tego 

muszą być spełnione trzy warunki: potrzeba malarza, który będzie umiał przedrzeć 
się wzrokiem poprzez twarz modela, a ten otworzy się i pozwoli zajrzeć głębiej… 
No i potrzebny jest jeszcze oglądający obraz, odbiorca, który zrozumie, co widzi. 

Matylda zaśmiała się nerwowo. Gutman, który odczuwał szczególną symbo-
likę faktu, że po jednej stronie ma przy sobie Lewina, a po drugiej Matyldę, był 
teraz gotów na rozmowę, która przełamie wszelkie zamknięte warstwy i sięgnie 
do samych korzeni duszy. 

– Są dojrzałe kobiety – zauważył, spoglądając na szkic w ręku Matyldy 
– dojrzałe w sensie biologicznej dojrzałości, ale ich natura wewnętrzna do- 
piero pączkuje, pozostaje jeszcze nieobudzona, nieotwarta w pełni. Czasa-
mi umierają w takim stanie – wiecznie dziewicze w swym życiu uczuciowym,  
a jednocześnie posiwiałe babcie swoich wnucząt. Dotyczy to też twarzy czło- 
wieka, która, moim zdaniem, łączy w sobie lata rachuby biologicznej i wiek duszy…
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Ostatnie słowa Matylda usłyszała wszystkimi swoimi zmysłami. Teraz już wie-
działa, że to ją przedstawia ów szkic. Chciała coś powiedzieć Gutmanowi, czego 
może nie wiedział: że skala przebudzenia kobiety zależy od rodzaju miłości, jaki 
otrzymuje. Ale nic mu nie powiedziała. Uważała, że sposób, w jaki z nią rozmawia, 
to chucpa i impertynencja. Powoli zaczęła drzeć rysunek, to samo robiąc w myśli 
z portretem Samuela, którego jednak nie zamówi. Odłożyła na stół skrawki papieru, 
wstała i uśmiechając się przyjaźnie do pozostałych gości przy stole, zaczęła wyda-
wać komendy kucharce Rejzli i jej „armii”, która krążyła wokół stołów, nalewając 
bursztynowoczerwoną, aromatyczną, świeżo zaparzoną herbatę. 

Goście, sącząc herbatę, mogli przyjrzeć się sobie wzajemnie, pozwolić so-
bie na wymianę własnych, prywatnych myśli i złapanie oddechu. Twarze kobiet 
straciły już początkową świeżość, więc popijanie herbaty pozwoliło im choć na 
chwilę odłożyć na bok obowiązek bycia interesującymi i czarującymi. Również 
mężczyźni byli już dalecy od wcześniejszej elegancji i wesołości. Twarze mieli 
rozluźnione, oczy podpuchnięte. Niektórym pojawił się już na brodzie wieczorny 
zarost… Ale przecież wciąż mieli ochotę podjąć na nowo ogólną pogawędkę, 
a wraz z nimi dyrektorka szkoły, pani Fajner. Zajęła stolik między młodymi 
ludźmi i z pedagogiczną dyscypliną kierowała dyskusją o równouprawnieniu  
kobiet.

Przy innym stoliku profesor Hager, głośno siorbiąc herbatę i pozwalając, aby spły-
wała mu na szpic bródki, między jednym łykiem a drugim opowiadał ulubione anegdoty 
ze swej praktyki nauczycielskiej. A doktor Harkawi przy swoim stoliku sypał znów jak 
z rękawa lekarskimi żarcikami i opowiastkami z czasów „złotej” młodości. Również 
Adam Rozenberg nie pozostawał w tyle, racząc innych pikantnymi wspomnieniami 
z lat studenckich, kiedy to nosił się jeszcze z głupią ambicją zostania adwokatem. 

Przy stole, gdzie siedzieli Mazur i Samuel, omawiano politykę, czy raczej 
prowadzono zawziętą dyskusję o roli, jaką odgrywa żydowski poseł na sejm – 
reb Lejb Mincberg54, jak i o taktyce lobbowania przyjętej przez partię Aguda55. 

A tam, gdzie siedzieli malarz Gutman i Michał Lewin, pan Rumkowski z wielkim 
patosem opowiadał o swej działalności w „swoim” Domu Sierot w Helenówku. 

*

54 Jakub Lejb Mincberg (1884–1941) – łódzki przemysłowiec, działacz ortodoksyjnych organizacji 
żydowskich, poseł na Sejm II RP czterech kadencji. Działacz, a w latach 1928–1939 prezes Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi.

55 Agudas Isroel, w skrócie Aguda – międzynarodowa ultraortodoksyjna polityczna organizacja żydowska 
założona w 1912 r. W okresie międzywojennym prezesem Agudy w Polsce był Jakub Lejb Mincberg.
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Drzwi jadalni były zamknięte, aby nie zakłócać snu córek Cukermanów, które 
już się pożegnały z gośćmi i opuściły bal. 

Ale dziewczynki nie spały. Dziunia biegała po korytarzu za Renią i przekomarzała 
się z nią, że ta nie może jej złapać. Bella stała na schodach i czekała na siostrę. 

Nieoczekiwanie zadźwięczał dzwonek u drzwi, a na progu ukazał się wyroś- 
nięty, dobrze zbudowany chłopak o szczerej, zaczerwienionej od mrozu twarzy. 
Spod papierowego fezu, który miał na głowie, wystawały ośnieżone kosmyki 
gęstej czupryny przyprószonej kolorowym konfetti, podobnie jak przemoczony, 
granatowy mundurek gimnazjalny. Płatki konfetti leżały też na ciemnych brwiach 
chłopca, oblepiały jego świecące czoło i czerwone jak burak policzki. 

Chłopak zdjął kalosze i otrzepując kołnierz płaszcza, zaśmiał się do Dziuni: 
– Serwus, mała! Moi starzy są jeszcze u was? 
Obrażona Dziunia, pociągając nosem, wpuściła go do korytarza. Wkrótce 

podeszła niania Renia i wyjaśniła „kawalerowi”, że owszem, państwo Rozenber-
gowie są jeszcze, a „kawaler” musi się rozebrać, bo w jadalni pije się właśnie 
herbatę. Chłopak zwinnie i szybko zrzucił z siebie płaszcz, spojrzał w lustro obok 
i zdjął z głowy zieloną, papierową czapeczkę. 

– Chcesz to, mała? 
Dziunia stanęła z obiema rękami założonymi do tyłu, zastanawiając się 

z miną znawcy. 
– Nie jestem żadną małą – oświadczyła. – Mam piętnaście lat i jestem 

najwyższa w mojej klasie.
– O, przepraszam – chłopak na niby przybrał poważny wyraz twarzy. – Nie 

chciałem cię obrazić. Zwracam się tak do wszystkich dziewcząt. Słowo daję.
Nawet do tych, które mają już osiemnaście lat. – Zbliżył się, aby włożyć jej na 
głowę turecką czapeczkę. Zgodziła się. Zarówno chłopak, jak i czapeczka całkiem 
jej przypadli do gustu. On pochylił się i powiedział jej do ucha: – Nawet moją 
mamę nazywam „mała” i ona to bardzo lubi. – Poprawił krawat, wziął Dziunię 
pod ramię. – Chodź, będziesz moją damą do towarzystwa przy stole.

Dziunia znowu spochmurniała: 
– Muszę iść spać. – W tej chwili zauważyła, że wzrok chłopca zatrzymał się 

na schodach, gdzie nieruchomo stała Bella, trzymając się kurczowo poręczy, 
jakby była do niej przyrośnięta. – To jest moja siostra, Bella. Ona też już idzie 
spać. Jest tylko o rok ode mnie starsza – wyjaśniła.

Chłopak wypuścił ramię Dziuni, zrobił parę niepewnych kroków w stronę ja-
dalni i nagle zawrócił w kierunku schodów. Po chwili stał przed zmieszaną Bellą: 

– Serwus – potrząsnął jej dłonią. – Przecież my się znamy.
Bella poczuła, jak uginają się pod nią nogi. Serce, które z taką siłą waliło, że 

jego odgłos dochodził niemal do jej ust, nagle zamarło. Poczuła mrowienie i ciepło 
wokół oczu, uczucie gorąca rozlało się od powiek do policzków i szyi, po czym 
rozeszło się do jej rąk, które stały się całkiem bezwładne i bezsilne. W żaden 
sposób nie mogła ruszyć się z miejsca ani otworzyć ust czy nawet kiwnąć głową. 
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Jak przez mgłę, niby we śnie, widziała Mietka, chłopca, z którym w marzeniach 
prowadziła niekończące się rozmowy. Bała się, że podobnie jak we śnie zaraz 
pozostawi ją tak stojącą, a sam zniknie. 

Ale w tym momencie zjawiła się Dziunia. 
– Byłeś na balu maskowym, prawda? – Tak bezpardonowo go szturchnęła, 

jakby znali się od niepamiętnych czasów. – I jaki miałeś kostium, ha? 
– Jesteś ciekawa, mała? – Chłopak nie spuszczał oczu z Belli. – Całe moje 

przebranie stanowił kostium kąpielowy. Miałem przedstawiać Tarzana. Choćbyś 
przeszła całą Łódź i okolicę, takiego Tarzana byś nie znalazła.

Dziunia była pełna podziwu dla niego. Chwyciła go za rękę: 
– Chodź, usiądź z nami na chwileczkę, tutaj na schodach. – Pociągnęła za sobą 

Mietka i Bellę. Po chwili cała trójka siedziała ramię przy ramieniu na najwyższym 
stopniu. – No, opowiadaj o tym balu! – Zrobiła zaciekawioną minkę, składając usta 
w dzióbek. 

Chłopak wzruszył ramionami: 
– Hmm… opowiadać o balu. Na balu trzeba być, mała. To nie jest film czy 

bajka do opowiadania. Bawisz się i to wszystko, czyż nie? – zwrócił się do Belli, 
ujmując jej dłoń. 

– Skąd ona może wiedzieć, jak jest? – zawołała rozczarowana Dziunia. – Ona 
też, tak jak ja, chodzi tylko na bale u tatki!

Bella poczuła, jak gorące palce Mietka zaciskają się wokół jej palców. Teraz 
była już pewna, że śni. Tylko we śnie można – tak nieoczekiwanie i nagle – być 
dotykaną przez kogoś, za kim tak długo się tęskniło, tylko we śnie można poczuć, 
jak całe ciało, dusza i wszystkie zmysły stają się nagle tak małe, że można je 
zamknąć w czyjejś dłoni. 

– To prawda, nie chodzę na bale – wyjąkała i poczuła, jak ciepło rozlewa 
jej się po plecach. Ręka Mietka ślizgała się po jej rozpuszczonych warkoczach, 
wzdłuż pleców, aż do tiulu spódnicy i znów pod opadającymi włosami, aż sięgnęła 
karku. Palcami objął jej szyję niczym ognistą obręczą. 

– Nie bój się – Dziunia znów zaczęła się gorączkować. – Gdyby nie ona, to ja 
już dawno byłabym na niejednym balu! Ona jest córeczką tatusia. Zrobi wszystko, 
co jej każą. Dlatego ja też muszę cierpieć. – Walnęła pięściami w kolana. – Ale 
ja się na to nie zgadzam. Walczę o moją wolność!

Mietek zwrócił w jej stronę zamglone, nieobecne spojrzenie: 
– Jakiego rodzaju wolność masz na myśli?
– Co to znaczy, jakiego rodzaju? Nie chcę być lalką. Marionetką. Córeczką 

rodziców. Ja też mam swoje życie, a oni myślą, że jestem ich własnością!
– Co chciałabyś robić z tych zakazanych ci rzeczy? – zaciekawił się chłopak.
– Chcę być wolna. Musisz to rozumieć. Ty jesteś wolny.
Chłopak wybuchnął nieprzyjemnym śmiechem: 
– Żebyś wiedziała, jak niebezpieczna może być czasem wolność. Lepiej, że 

tego nie wiesz, mała.
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Dziunia przyglądnęła mu się podejrzliwie: 
– Jesteś pijany! – obraziła się. 
Chłopak drwił z niej i nie chciała mieć z nim dłużej do czynienia. Zerwała się 

ze schodów i popędziła na dół. Biegnąc, zdarła z głowy zielony, papierowy fez 
i rzuciła go za siebie. Renia, która czekała na dole w korytarzu, podpierając ręką 
plecy, podreptała za uciekającą dziewczyną. 

– Ty nie jesteś tak stęskniona wolności, jak twoja siostra, hę? – Mietek 
pochylił głowę ku Belli.

– Ja czuję się wolna… – wydusiła z siebie, szczęśliwa i jednocześnie prze-
straszona, że została z nim sama.

– Nie o takiej wolności myślę. Myślę o tej prawdziwej… aby robić to, a nie 
tylko marzyć. Rozumiesz? Czasem boję się samego siebie…

Oddech Mietka był tuż nad jej uchem. Poczuła zapach alkoholu, który bił z jego 
ust. Przycisnął się do Belli. Zanurzył nos w jej włosach, ujął w dłonie jej twarz. 

– Czemu boisz się sam siebie? – zapytała.
– Nie wiem. Kiedy jest się wolnym, dopiero się czuje, w jakiej zależności od 

poleceń pozostaje nasze wnętrze, które nie zawsze wie, czego chce. Rozumiesz? 
Ty… ty przypominasz mi, wiesz kogo? Zakonnicę. Słowo daję. A wiesz, mnie po-
ciągają zakonnice. Jest w nich coś ekscytującego dla mężczyzny. Czasami czuję 
pożądanie, kiedy widzę zakonnicę mijającą mnie na ulicy – w białym welonie, 
pozasłaniana, czysta…

Bella w objęciu jego ramion sama sobie wydawała się obca. Drżała z zimna. 
Spojrzenie miała rozbiegane, krążące od jego twarzy do drzwi jadalni, to znów 
w tę stronę, gdzie zniknęły Dziunia i Renia. Niespodziewanie zobaczyła swą 
własną dłoń na jego piersi: 

– Masz piękny krawat…
– Rozumiesz mnie, powiedz? – przeciągnął czubkiem nosa po jej karku.  

– Spotkajmy się gdzieś w mieście. Jutro. Chcesz?
– Jestem zajęta…
Jego czerwone i wilgotne usta znalazły się nad jej wargami: 
– Może pojutrze.
– Jutro… wieczorem. Czekaj na mnie w parku Staszica56. – Wyrwała się z jego 

ramion i choć nogi jej się plątały, rzuciła się do drzwi swojego pokoju.

*

56 Park Staszica mieści się przy ul. Narutowicza. Imię patrona – pisarza, uczonego, jednego z ojców 
miasta – nosi od 1918 r.
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Do okien jadalni zaglądał blady świt nowego dnia. Panie tęskniły już do 
swych łóżek i puchowych pierzyn. Od dawna przestały śledzić rozmowę przy 
stole. Ziewanie w batystowe chusteczki stało się zaraźliwe i obejmowało kolejne 
grupy. Kolejne stoły.

Talerze na stołach były zarzucone skórkami od owoców, resztkami wypalonych 
cygar. Czekały bezużytecznie, aż sprzątnie je Rejzl albo któraś z jej pomocnic. 
Rejzl zaś przysypiała, siedząc zmęczona w kuchni obok rozpalonego pieca z kotką 
Barbarą na kolanach. Renia drzemała na schodach, a pijany Wojciech siedział 
w korytarzu i pochrapywał z głową odrzuconą do tyłu i wspartą na krześle. Resztki 
zębów w ustach jak wykrzykniki sterczały w stronę sufitu.

Jedynymi, którzy nie okazywali zmęczenia w jadalni, byli malarz Gutman 
i doktor Michał Lewin – siedzący przy jednym stole, a przy drugim – Samuel 
z Mazurem. Tych dwóch młodych ludzi, dopiero co zaprzyjaźnionych, wymieniało 
między sobą urwane zdania i długie chwile milczenia. Obydwaj byli jednak przy-
tomni i jakby nowo narodzeni dzięki cudowi odnalezienia się. Starzy przyjaciele, 
Samuel i Mazur, siedzieli obok siebie, kolano przy kolanie, nalewali sobie zimną 
herbatę z dzbanka i delektowali się rozmową.

Samuel właśnie skończył historię o swoim pradziadku – reb Szmuelu Jeches- 
kielu Cukermanie. Opowiadał Mazurowi, jak temu oto dziadkowi udało się kupić 
dom przy ulicy Nowomiejskiej, skąd Cukermanowie nie tak dawno się wyprowa-
dzili, i jak wywalczył pozwolenie na osiedlenie się w tym miejscu. 

– A ja, mój przyjacielu – ciągnął Samuel – jego prawnuk, nie odziedziczyłem 
ani krzty z wojowniczości dziadka. 

Mazur zaprotestował: 
– A fabryka, którą tak rozbudowałeś, a handel, który prowadzisz, to jest nic? 

Czy budowanie nie jest formą walki? Pokonywanie trudności i wytrwałe dążenie 
do celu nic nie oznacza? Jeśli chcesz wiedzieć, to może właśnie budowanie jest 
jedyną właściwą formą walki. 

– Nie to mam na myśli – przerwał mu Samuel. – Myślę o tym czymś, co 
nazywamy ideałami. Walka o ideały, z którymi powinno być powiązane, jak to 
mówimy, życie osobiste. Nie mam tego. Tak, popieram ideę żydowskiego państwa 
i opowiadam się za syjonizmem, ale nie oszukujmy się, nie mam ochoty stać się 
pionierem w Palestynie… A mój dziadek był pionierem.

– No tak, pionierem – podchwycił Mazur. – Ale przecież twój dziadek może 
też nie miał żadnych ideałów, jedynie chęć poprawienia swego bytu. Może 
syjonizm to też nie jest kwestia ideałów, a tylko pragnienie poprawy położe-
nia narodu i podobnie – socjalizm. Jeśli chcesz, można obejść się bez ide-
ałów, albo – jeśli chcesz – wszystko może być kwestią ideałów. Wybudowa-
nie fabryki czy nawet ten nowy dom są również urzeczywistnieniem pewnych  
ideałów. 

Samuel pokręcił głową: 
– Mam na myśli coś, co nie przynosiłoby korzyści tylko mnie samemu…
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– No dobrze, jeśli tak, możemy powiedzieć, że istnieją ideały różnego kalibru. 
Posiadanie ideałów wspólnych z bliźnimi daje poczucie wzniosłości. To uspokaja su-
mienia i jest dobre dla własnej moralności. Nie czujemy się wówczas tak egoistyczni. 
To wszystko prawda. Ale walki jednostki w imię osobistych ideałów nie można zbyć 
machnięciem ręki. Mówisz, że twój dziadek był pionierem, kładł fundamenty pod 
rozwój żydowskiego handlu w Nowym Mieście. Ale myślisz, że on też postrzegał to 
w takim świetle? Dziś tak to oceniamy. Tak samo jest z tobą. Nie bierzesz pod uwagę 
tego, że realizując swoje prywatne ambicje, odgrywasz równocześnie ważną rolę 
w życiu ogółu. Oczywiście, nie będę ukrywał, że syjonizm mógłby cię trochę bardziej 
obchodzić niż obecnie, ale kim jestem, abym miał prawo do moralizowania?

Pani Harkawi pierwsza wstała od stołu. Jej piękna blond głowa już niemal 
opadała na ramiona. Loczki wokół czoła, tak kunsztownie i równiutko zakręcone, 
poluzowały się i w sennym nieładzie zwisały nad brwiami. Błękit jej lalkowatych 
oczu skąpo migotał spod ciężkich, opadających powiek. Uśmiechając się blado, 
przepraszała Matyldę, że jako pierwsza opuszcza tak wspaniały bal, ale Matylda 
oczywiście rozumie, że przecież jej mąż, doktor Harkawi, musi iść wypoczęty do 
szpitala. W tym momencie pozostałe kobiety odetchnęły z ulgą, podobnie jak 
sama Matylda. Zaczęły porozumiewawczo mrugać na swych mężów i dyskretnie 
ciągnąć ich za rękaw.

Po chwili wszyscy już stali na nogach. Pchano się do korytarza. Na wpół 
przytomny Wojciech oraz Samuel pomagali gościom wkładać okrycia. Myśl, że 
przyjęcie wreszcie się skończyło, ożywiła wszystkich. Matylda energicznie po-
dawała swoją pulchną dłoń do ucałowania. Znowu składano sobie noworoczne 
życzenia i z ospałością w członkach wychodzono gromadnie, rozpraszając się 
w wilgotnym, zimnym świcie.

Samuel narzucił na siebie płaszcz i wyszedł, aby towarzyszyć gościom. Nieliczni 
odchodzili piechotą. Dla większości Samuel zatrzymywał jedną dorożkę za drugą. 
Całował w dłoń damy, pomagał im wchodzić na schodki, przytrzymywać długie, 
rozkloszowane suknie i sadowić się na miękkich siedzeniach pod rozłożonymi 
budami. Poza tym każdemu rzucał na do widzenia jakieś miłe słowo, ostatnie ży-
czenia, aż wreszcie dorożkarz smagał konia i koła zaczynały toczyć się po białym, 
zaśnieżonym bruku. 

Kiedy został sam, powoli ruszył z powrotem do domu. Świeżo wydeptany śnieg 
tworzył ścieżkę od trotuaru do drzwi, która wyglądała jak nierówne przedarcie 
w miękkiej, gładkiej pierzynie. Nagle naszła go ochota, aby się poruszać. Wziął 
od Wojciecha szuflę i zaczął wyrównywać tę dróżkę, odgarniając śnieg na obie 
strony. Pracował szybko. Czuł się pobudzony i niespokojny. Obraz pradziadka, 
który przybrał w jego wyobraźni rysy jego własnego ojca, nie dawał mu teraz 
spokoju. Raz po raz zadawał sobie pytanie, czy i w nim jest też coś z ich siły  
i uporu. 

Blade lampy elektryczne na ulicy, kołysząc się na wietrze, gasły jedna po drugiej 
jak białe, prawie niewidoczne gwiazdy. Zaczynał się pierwszy dzień roku 1939. 



*

Pierwszy dzień 1939 roku nie był szczęśliwy dla córki Samuela, Belli. Chora 
z oczekiwania na tę chwilę biegła tego wieczoru do parku Staszica, aby spotkać 
się z Mietkiem, chłopakiem z jej snów. Tam czekała na nią tylko mroźna, biała 
cisza – piękno pustego, ośnieżonego ogrodu, które brutalnie wryło się w jej 
pamięć jako miejsce pierwszego, wielkiego rozczarowania. 

Pierwszy dzień 1939 roku także dla Samuela nie był wcale szczęśliwy. Ktoś 
wybił wielką, frontową szybę jego sklepu, a na murze przy wejściu do fabryki 
tłustą, czarną farbą napisano: „Żydzi do Palestyny”57.

57 W tekście jidyszowym treść napisu przytoczona jest w języku polskim.
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Ulica Lutomierska była nazywana przez bałuckich Żydów ulicą Hoklową (Hokl-
-gas). Po pierwsze, nazwę tę łatwiej było wymówić, a po drugie, krył się w niej 
ślad jakiejś wielkości. Świadczyła o tym, że ulica ta, choć w całości przynależąca 
do Bałut1, kiedyś cieszyła się estymą i emanowała blaskiem wielkomiejskości. 
Dowodem na to był fakt, że kiedyś stał tu hotel. Oczywiście nikt nie potrafił po-
wiedzieć, gdzie się znajdował i co się z nim stało, ale że stał – nie było żadnych 
wątpliwości. Stąd też wzięła się nazwa ulica Hoklowa, będąca po prostu swoistym 
zniekształceniem nazwy ulica Hotelowa (Hotel-gas). 

W istocie Lutomierska była centralną ulicą Bałut. Zaczynała się przy naj-
ważniejszej arterii tego kwartału – ruchliwej ulicy Zgierskiej, po której pędziły 
dzwoniące tramwaje, a która, jak sama nazwa wskazuje, prowadziła aż do traktu 
na Zgierz, łącząc tym sposobem Łódź ze światem. Lutomierska wyrastała ze 
Zgierskiej nieco nieporadnie, tylko jednostronnie, jako jedno – lewe – ramię, 
ponieważ na prawo, dokładnie z drugiej strony, drogę zastawiał jej czerwony, 
ceglany kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. 

Kościół górował nad niskimi domkami Bałut niczym potężna kwoka nad 
kurczętami, w sposób wyjątkowy skrywając pod swoimi skrzydłami pobliską 
Lutomierską. W jego czerwonych, ceglanych murach znajdowała się płaska 
wnęka, z której błękitna Madonna błogosławiła zapracowanych, zagonionych 
mieszkańców ulicy, zapewniając ich swoim paciorkowym spojrzeniem i złożonymi 
rękoma, że ma ich pod szczególną opieką. 

1 Ulica Lutomierska znajduje się na Starym Mieście, podobnie jak kościół pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, Bałuty rozpoczynały się kilkaset metrów na północ, ale autorka – podob-
nie jak i większość mieszkańców Łodzi – nazywa te okolice Bałutami.
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I faktycznie mieszkańcy oraz przechodnie ulicy Hoklowej cieszyli się szcze-
gólnymi przywilejami. A mianowicie zawsze wiedzieli, która jest godzina. Potężna 
wieża kościelna w kształcie długiej, czerwonej szyi, w słoneczne dni zacieniająca 
spory kawałek chodnika i środek drogi, z najwyższego miejsca, w którym zamie-
niała się w cienki, gotycki szpic, spoglądała na ulicę okrągłym, mądrym okiem 
zegara uzbrojonego w czarne, ostre wskazówki. Te nigdy nie opóźniły swojego 
marszu po cyferblacie, a odmierzając czas, wybijały nadejście pełnych godzin 
głośnym, nieco przerażającym biciem.

I rzeczywiście: szachraje na pchlim targu i handlarze na placu rybnym2, 
złodzieje koni w bramach i ulicznice przed bramami, a także, nie przymierzając, 
cnotliwe żony biegnące do sklepików i pobożni Żydzi spieszący na modlitwę, poń-
czosznicy, dziewiarze i biegnący do pracy czeladnicy tkaccy, chłopcy z chederu 
i dzieciaki ze szkoły, kalecy, żebracy i naciągacze – każdy z nich wiedział, która 
godzina, każdy był o tym poinformowany dokładniej i bardziej punktualnie niż 
reszta Żydów na całych Bałutach. 

Lutomierska zaczynała się jako mała uliczka o wąskich chodnikach, które 
lewo mogły pomieścić dwóch-trzech ludzi. Ale na wysokości pchlego targu i placu 
rybnego rozszerzała się, by od tego miejsca stać się przestronną i szeroką ulicą, 
wysadzaną w dodatku starymi, gęstymi kasztanowcami (jakich nie było nigdzie 
na całych Bałutach). Następnie wraz z nimi stawała się szeroka niczym aleja, 
aż w końcu jej chodniki ponownie traciły bruk i zamieniały się w piaszczyste 
ścieżki, które zrównywały się z jezdnią i wraz z nią wpadały na zamiejskie pola.

Domy na Lutomierskiej były przeważnie zwykłymi, drewnianymi, bałuckimi 
chatkami, ale gdzieniegdzie pojawiały się też murowane, wielopiętrowe kamienice 
zbudowane z wielkomiejskim rozmachem. Wszystkie one posiadały wysokie, 
głębokie bramy, które prowadziły na wielkie podwórza. Podwórka otoczone były 
przez trzy- lub czteropiętrowe bryły oficyn. Części mieszkalne miały kilka małych, 
jednako ciemnych wejść, które po krzywych, drewnianych schodach prowadziły 
na wyższe piętra. Piętra posiadały własne długie, ciemne korytarze, a każdy 
korytarz był wypełniony mieszaniną ostrych, gęstych zapachów wydobywających 
się zza niezliczonych, skrytych w ciemnościach drzwi. 

W jednym z takich domów mieszkał Icie Meir Stolarz ze swoją żoną Szejną 
Pesią i czterema synami: Srulikiem, Motlem, Joslem i Szolemem.

Mieszkanie Icie Meira w domu na Lutomierskiej było w pewnym sensie uprzy-
wilejowane. Aby trafić do jego drzwi, nie trzeba było wdrapywać się na piętro 
i przechodzić przez długie, ciemne korytarze. Miało oddzielne wejście wprost ze 
sklepionej bramy – zaraz naprzeciw szklanych drzwi Stefana. Jeśli w ogóle jakieś 
schody prowadziły do mieszkania Iciego Meira, były to dwa-trzy małe stopnie, które  

2 Mowa o placu Bazarowym (dziś Piastowskim), którego część przeznaczona była na targ rybny, na 
części znajdowały się eleganckie hale targowe Tanfaniego, a w pobliżu mieścił się też pchli targ.
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wiodły, rzecz jasna, w dół, nie w górę. Icie Meir zajmował bowiem frontową sute- 
renę, która znajdowała się pod piekarnią ślepego Henecha, jego rodzonego krewnego.

Okno sutereny Iciego Meira znajdowało się pod schodami, które prowadziły do 
piekarni wuja Henecha, a ponieważ budynek stał w najbardziej ruchliwym miejscu 
Lutomierskiej, gdzie handel na pchlim targu i na placu rybnym kwitł niemal pod sa- 
mymi drzwiami, wujowi Henechowi, jego żonie Perli oraz ich kotu Perełce nie brako- 
wało dochodów, natomiast Iciemu Meirowi nie brakowało błota zimą, a latem – kurzu. 

Kiedyś, przed paru laty, gdy Szejnie Pesi przejadło się piwniczne powietrze, 
wyrwała się na kilka dni do domu w Końskowoli, skąd wróciła z dwoma rzecza-
mi. Po pierwsze – z sadzonką drzewa wiśniowego, które dzisiaj jest już sporym 
drzewem rozrastającym się wszerz i wzwyż nieopodal „pałacyku” właściciela, 
i po drugie – z ultimatum pod adresem męża Meira: albo posadzi w skrzynce 
ziemniaki, albo ona wyniesie się, gdzie ją oczy poniosą. 

Od tamtego momentu każdego lata na oknie rosły ziemniaki. Gdy były już 
dojrzałe, wykopywano je i zjadano na jeden posiłek, a z tej okazji Szejna Pesia 
zawsze podawała sześć szklanek kwaśnego mleka. Ale od kurzu latem i od błota 
zimą skrzynka nie mogła ochronić. Na domiar złego suterena utraciła jeszcze 
tę odrobinę dziennego światła, które na niewiele się jednak zdawało, więc i tak 
przez cały dzień paliła się tam elektryczna lampa. 

Sama suterena niewiele różniła się od innych bałuckich piwnic. Ściany jednak 
były tu proste, niepochylone, jak się zdarza w innych miejscach, a i strop nie 
był nadmiernie niski. Josi, najwyższy z synów Iciego Meira, musiał stawać na 
czubkach palców, aby dosięgnąć go ręką. Rzecz jasna robił to rzadko, ponieważ 
mógłby zostać z kawałkiem tynku w dłoni. Z powały bowiem kawałki sypały się 
nawet wtedy, gdy jej nie dotykano. Problem z sutereną był taki, że było w niej 
wilgotno. Ale ponieważ wilgoć wilgoci nierówna, należałoby raczej powiedzieć, że 
było tam mokro. Po ścianach, na których malowały się wszystkie cienie i kolory 
świata, lała się woda. Ciekła strumieniami, a każdy strumyczek pozostawiał 
w tynku głębokie łożysko. I tak ze wszystkich łożysk, ze wszystkich strumyków 
powstały na ścianach obrazy rzek płynących po szerokim i przestronnym ob-
szarze. Jednym słowem ściany wyglądały jak mapy, a miejsca, gdzie strumyk 
wyrwał kawałek muru, zostawiając białą dziurę, wyglądały jak kolorowe jeziora. 
Obrazu dopełniały grzyby kwitnące pomiędzy rzekami i jeziorami niczym lasy, 
bez których każdy krajobraz jest nieciekawy, niemal nudny. 

Nie pomagało, że Icie Meir z synami bielił ściany na każdy Pesach3, smarując 
powstałe dziury glinianym produktem własnego, stolarskiego wynalazku. Zanim 

3 Pesach – jedno z najważniejszych świąt żydowskich, zwane też świętem przaśników, przypadające 
na wiosnę. Upamiętnia wyjście Żydów z Egiptu pod wodzą Mojżesza, wyzwolenie z niewoli i drogę 
ku Ziemi Obiecanej. Święto trwa w diasporze osiem dni, podczas których obowiązuje zakaz spo-
żywania chamecu (potraw, które mogą ulec zakwaszeniu) i nakaz spożywania macy.
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się obejrzał, mapy pojawiały się ponownie, takie same jak wcześniej, również 
lasy grzybowe natychmiast wracały na swoje miejsce. 

To samo było z podłogą. Gdy dwadzieścia siedem lat temu Icie Meir przybył 
z Końskowoli do Łodzi, nie miał dachu nad głową dla siebie, swojej żony Szejny Pesi 
i synka Srulika, który wówczas był jeszcze niemowlakiem. Wówczas wuj Henech 
Piekarz powiedział do niego: „Icie Meirze, jesteś przecież stolarzem, dlaczego 
nie miałbyś zająć mojej piwnicy? Wykuj sobie okno, połóż podłogę i mieszkaj”. 
Icie Meir tak właśnie zrobił. Wykuł okno, położył podłogę i zaczął mieszkać. 
W ciągu tych dwudziestu siedmiu lat Icie Meir położył na tej pierwszej podłodze 
jeszcze kilka kolejnych. Potem zdjął je wszystkie i położył kilka następnych. Ale 
to pomagało jak umarłemu bańki4. Gdy tylko ktoś mocniej stanął na podłodze, 
spomiędzy desek z dziwnym piskiem wychodziło kleiste błoto, które zaraz po 
zdjęciu nogi znikało albo pozostawiało brudną plamę niczym ostrzeżenie, że przy 
kolejnym kroku znowu wylezie w tym samym miejscu. 

Kiedyś z rodziną Iciego Meira mieszkały w suterenie szczury i myszy. Były 
niechcianymi konsumentami na utrzymaniu Szejny Pesi, która i bez tego ledwo 
wiązała środę z piątkiem5. Na szczęście Motl, drugi z kolei syn, kiedy tylko pod-
rósł i zaczął chodzić do szkoły powszechnej, postawił sobie za punkt honoru 
przegonienie ich z domu. 

Motl miał szczególne porachunki ze szczurami. Pewnego razu, gdy jeszcze był 
niemowlęciem, pewien szczur dokonał nie lada sztuczki: wskoczył do jego kołyski 
i odgryzł mu kawałek palca, w którym do dzisiaj ma dziurę. Nie wiadomo, czy 
chłopiec tak się przejął tą historią, czy też zrobił to „dla higieny”, bo pani w szkole 
uczyła, że myszy i szczury roznoszą wszelakie choroby i zarazy – w każdym razie 
odkąd Motl wziął się za nie, rzadko pokazywały się w piwnicy. A jeśli już – to była 
to zazwyczaj jakaś biedna, mała, przerażona myszka, która zimą, gdy śmietnik 
na dworze jest skuty lodem, szukała odrobiny ciepła i pożywienia przy piecu wuja 
Henecha, odwiedzając przy okazji lokum jego krewnego – piwnicę Iciego Meira. 

Sama suterena, chociaż niezbyt duża, była jednak dość ustawna. 
Zaraz przy drzwiach stał kaflowy piec, na którym Szejna Pesia gotowała 

posiłki dla rodziny. Pod ręką miała kredensik, w którym trzymała naczynia przy-
wiezione jeszcze z Końskowoli. Na najwyższej półce trzymała również niewielki 
zapas jedzenia, nigdy nie mając pewności, czy nie znajdą go tam mysie nosy lub 
długie ręce wiecznie głodnych synów. 

Obok kredensu znajdował się kącik do mycia – wodniarka6, tuż przy niej były 
trzy półki przybite do ściany jedna nad drugą. Szejna Pesia stawiała na nich 

4 Polski odpowiednik tego przysłowia brzmi: „Pomogło jak umarłemu kadzidło”.

5 Polski odpowiednik tego przysłowia: „Ledwo wiązać koniec z końcem”.

6 Wodniarka – szafka, na której stała miednica i wiadra z wodą. 
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swoje „głowy”, to znaczy drewniane modele głów, na których układała peruki7, 
ponieważ od panieńskich czasów zajmowała się perukarstwem. Gdy dzieci były 
jeszcze małe, były to jedyne głowy, które maluchom wolno było zawracać, do 
których mogły mówić, wykorzystując je do wszelkiego rodzaju zabaw. Jednak 
nocą „głowy” zamieniały się w straszydła i nierzadko zdarzyło się, że któreś 
z dziecięcej kompanii budziło się ze snu, po czym – spotkawszy się oko w oko 
z drewnianą twarzą – biegło do łóżka mamy z przerażającym krzykiem. 

Przy sąsiedniej ścianie znajdował się warsztat stolarski Iciego Meira. Był to 
wielki, długi, drewniany blat przybity do dwóch kozłów, przy którym ojciec wraz 
z synami pracowali za dnia, a który nocą służył jako posłanie dla chłopców. W dni 
świąteczne warsztat wysuwano na środek piwnicy, nakrywano białym obrusem  
– a wówczas zamieniał się w prawdziwy stół. Na trzeciej ścianie, odrobinę od 
niej odsunięte z powodu wspomnianej wilgoci, stały żelazne łóżka Iciego Meira 
i Szejny Pesi, a obok nich ustawiona na ukos szafka na książki. Stała na ukos 
nie tyle dla urody, co z tego samego powodu, o którym dopiero co była tu mowa. 

W szafce na książki, która była podzielona czterema takimi samymi półkami, 
synowe trzymali swoją „literaturę”. Aż do wesela najstarszego syna Srulika każ-
dy z nich miał jedną. Bundowiec8 Srulik trzymał na swojej: historię socjalizmu, 
pisma Augusta Bebla9 i opasłe tomy Kapitału Marksa10. Komunista Motl na 
swojej trzymał stos na wpół trefnych broszurek oraz drugi stos książek całkiem 
koszernych, pomiędzy kartkami których właśnie ukrył towar prawdziwie niebez-
pieczny: proklamacje i biuletyny. Syjonista Josi, który nigdy nie był pasjonatem 
czytania, miał na swojej półce kilka ilustrowanych wydań specjalnych pisma 
swojego klubu sportowego „Hakoah”11, a na nich w szklanej ramce leżała  

7 Zamężne kobiety żydowskie miały obowiązek zakrywania włosów. Co najmniej od XVIII w. wśród 
Żydówek aszkenazyjskich zrodził się zwyczaj golenia głowy i noszenia peruki. Ten obyczaj stoso-
wany jest przez niektóre środowiska ortodoksyjne do dziś.

8 Bund (właśc. Algemejner Jidiszer Arbeterbund in Lite, Pojlen un Rusland, czyli Powszechny Żydow-
ski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji) – lewicowa, antysyjonistyczna partia żydow-
ska, utworzona w 1897 r. w Wilnie i początkowo działająca w Rosji, a w okresie międzywojennym 
w II RP. Zlikwidowana w 1948 r. po objęciu władzy w Polsce przez komunistów.

9 August Ferdinand Bebel (1840–1913) – jeden z założycieli i wieloletni przywódca niemieckiej 
socjaldemokracji.

10 Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej – główne dzieło Karola Marksa.

11 Żydowskie Stowarzyszenie Gimnastyczno-Sportowe „Hakoah” działało w latach 1920–1939, zrze-
szało głównie członków ze środowisk inteligenckich. Prowadziło prężnie działającą sekcję piłki noż-
nej (mecze rozgrywano na boisku w parku Helenów), sekcję bokserską i sekcje gier zespołowych, 
zarówno męskie, jak i kobiece.
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fotografia doktora Herzla12. Zaraz obok stały jego buty piłkarskie, przykrywające 
kilka blaszanych pucharów, które dostał w nagrodę jako najlepszy tancerz podczas 
rozmaitych konkursów w klubie tanecznym przy ulicy Brzezińskiej. Najmłodszy 
Szolem, cukunftowiec13, trzymał na swojej półce całe stosy ilustrowanych wy-
dań specjalnych czasopisma „Folks-Cajtung”, paczkę starych numerów „Jugnt 
Wekera”, kilka egzemplarzy „Kegnsztromu” i „Wolnej Młodzieży”14, a pomiędzy 
tym wszystkim jaśniała jego lśniąca trąbka, gdyż od pewnego czasu należał do 
orkiestry dętej Kultur-Lige15.

Gdy Icie Meir doczekał się własnej półki po weselu najstarszego syna Srulika, 
postanowił zapełnić ją wartościowymi dziełami literatury żydowskiej. Ponieważ 
uważał, że jego synowie, mimo całego swojego oczytania, nie biorą do ręki właś- 
ciwych ksiąg, pewnego pięknego, jasnego dnia odwiedził księgarza Berlińskiego, 
który prowadził swój interes dokładnie naprzeciwko ogrodu Froima Lozera16, 
by wrócić stamtąd z kompletem dzieł Pereca i Szolem Alejchema17 (do zapłaty 
pięćdziesiąt groszy tygodniowo), a także z biografią Bejnisza Michalewicza18 na 
dokładkę. 

Właśnie z powodu tej ostatniej książki „równowaga” w szafie uległa zachwianiu. 
Komunista Motl nagle dostrzegł, że Bund za bardzo się rozpycha i w sposób skan-
daliczny zagarnął dla siebie aż dwie półki, podczas gdy pozostałe partie miały do 

 

12 Teodor Herzl (1860–1904) – twórca i główny ideolog syjonizmu.

13 Cukunft (Jungt-Bund Cukunft, czyli Związek Młodych „Przyszłość”) – założona w 1913 r. najważ-
niejsza bundowska organizacja młodzieżowa w międzywojennej Polsce.

14 „Folks-Cajtung“, „Jugnt Weker”, „Kegnsztrom“, „Wolna Młodzież” – tytuły czasopism wydawanych 
w międzywojennej Polsce pod patronatem Bundu.

15 Kultur-Lige (Liga Kultury) – związana z Bundem świecka organizacja kulturalno-oświatowa, zało-
żona w 1918 r. w Kijowie w celu upowszechniania kultury języka jidysz w Europie Wschodniej i Rosji. 
W 1920 r., po zajęciu Kijowa przez bolszewików, główną siedzibą organizacji stała się Warszawa. 
Oddziały Ligi Kultury powstały również w Wilnie i Łodzi. W 1924 r. pod patronatem tej organizacji 
rozpoczęto wydawanie najważniejszego w międzywojennej Polsce jidyszowego pisma literackiego 
„Literarisze Bleter”.

16 Froim Lozer (1886–1969) – tkacz z Bałut, działacz społeczny i polityczny, członek Bundu, charyz- 
matyczny mówca, uważał się za mściciela nędzy Bałut i zapowiadał świetlaną przyszłość tej dziel-
nicy. Skwer na Starym Rynku nazywano na jego cześć ogrodami Froima Lozera.

17 Icchok Lejbusz Perec (1852–1915), Szolem Alejchem, właśc. Szolem Rabinowicz (1856–1916) 
– dwaj wielcy pisarze języka jidysz, zwani klasykami, których twórczość dała początek nowocze-
snej literaturze w tym języku.

18 Bejnisz Michalewicz, pseud. Józef Izbicki (1876–1926) – działacz Bundu, pedagog, współtwórca 
i przewodniczący Centralnej Organizacji Szkolnictwa Żydowskiego (CISZO), publicysta (m.in. „Folks-
-Cajtung”). 
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dyspozycji nie więcej niż po jednej. Pieklił się bardzo i chciał wciągnąć do „akcji” 
brata Josiego. Ale „nieuświadomionego” Josiego „walka” obchodziła tyle co zeszło-
roczny śnieg. Dzięki Bogu nie brakowało mu miejsca na jego własnej półce. Więc  
osamotniony Motl musiał, chcąc nie chcąc, odpuścić. Tym sposobem szafa na 
książki dokładnie odzwierciedlała stosunki polityczne panujące w domu.

W istocie Icie Meir nigdy oficjalnie nie należał do Bundu, ale uważał się za 
bundystę, lub – jak mawiał – za bundowca19. Nawet miał sobie za złe, że tak 
późno poszedł po rozum do głowy. Jednak nigdy nie żałował, że Srulika, swojego 
pierworodnego, posłał do chederu, a potem do jesziwy. Nie musiał się wstydzić 
swojego Isroelika, uczonego w świętych księgach. Wręcz odwrotnie, biegłość 
syna tak w kwestii małych liter20 Gemary, jak i w problemach Kapitału Marksa 
odróżniały go od innych bundowców, i w pojęciu Iciego Meira stawiały go tak 
wysoko, że nawet on, ojciec, patrzył na niego z szacunkiem, a nawet z respektem. 

Ale już pozostałych synów Icie Meir nie posłał do chederu. Chodzili do szkół 
powszechnych, a także należeli do socjalistycznego związku SKIF21. Mieli, jak to 
się mówi, wyssać bundyzm z mlekiem matki. Zdarzyło się jednak, że drugi syn, 
Motl, tak długo był skifistą, aż zaczął zarabiać i stał się niezależny. Niezależny 
stał się również pod względem politycznym – zaczął poszukiwać nowej ideologii. 
A ponieważ w sercu nosił żal do rodziców i do braci, więc postanowił zostać nie-
ustraszonym burzycielem istniejącego porządku świata. Z tego powodu rodzinne 
konflikty w domu Iciego Meira szybko przeniosły się na grunt polityczny, wskutek 
czego przez poszarzałe, wiecznie brudne okienko sutereny często słychać było 
ożywione dyskusje ideologiczne. Bywały one okraszone rozmaitymi epitetami, 
spośród których najpopularniejsze to: socjalistyczny faszysta, socjalistyczny 
zdrajca, czerwony głupek i pachołek Stalina. W piwnicy Iciego Meira nigdy nie 
powstał „front ludowy”22. 

Z kolei trzeci syn, Josi, szybko zaczął wyłamywać się ze skifowskich kręgów. 
Nie lubił się uczyć. Nie wiedział, czego chcą od niego w szkole, nie rozumiał 
również, co wbijają mu do głowy na spotkaniach kręgów SKIF-u. Lubił rozrabiać, 

19 Bundist to w jidysz członek partii Bund. Polskim odpowiednikiem jest słowo „bundowiec”. Zazna-
czenie tego szczegółu może być sygnałem propolskich sympatii Iciego Meira.

20 Małe litery – małymi literami drukowano komentarze do głównego tekstu Gemary, stąd powiedze-
nie, że ktoś zna się na małych literach, stało się synonimem biegłości w literaturze religijnej.

21 SKIF (Socjalistiszer Kinder Farband, czyli Socjalistyczny Związek Dzieci) – założona w 1926 r. bun-
dowska organizacja dla chłopców i dziewcząt w wieku 10–15 lat. 

22 Front Ludowy – koalicja lewicowych i centrowych partii i organizacji politycznych (komunistycznych, 
socjalistycznych i socjaldemokratycznych), zawiązana w różnych krajach europejskich w połowie 
lat 30. XX w., która miała być odpowiedzią na ekspansję faszyzmu w Europie.
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błaznować, uprawiać sport i tańczyć horę23. Syjonizmu nie musiał się uczyć. 
Wydawał mu się tak oczywisty jak to, że dwa i dwa to cztery. W istocie nie mógł 
pojąć, dlaczego jego bracia tak ciężko pracują, czytają stosy czasopism i gazet, 
przerzucają się trudnymi słowami, których znaczenie niełatwo wyjaśnić, a przy 
tym nie wiedzą tak prostej rzeczy, że prześladowany Żyd musi mieć własny  
kraj. 

Potomkiem, w którym najlepiej przyjęło się wychowanie Iciego Meira, był 
Szolem, najmłodszy z synów. Już pierwszego dnia, kiedy poszedł na spotkanie 
SKIF-u, znalazł nowy dom. Każdy skifista był jego bratem, za którego gotów był 
oddać życie. Każdy lider był jego prorokiem, za którym był niemal gotów skoczyć 
w ogień. Gdy śpiewał hymn SKIF-u: „Wszyscy jesteśmy takimi samymi dziećmi…”, 
czuł łaskotanie w sercu, a jego oczy gorzały. Miał bowiem krzywe, rachityczne, 
powykręcane nogi i był przestraszonym, nieśmiałym chłopcem, który urodził 
się i wyrósł w suterenie. SKIF uwolnił go od przygnębienia i wstydu z powodu 
choroby. Wręcz przeciwnie, Josi twierdził, że powinien być z niej dumny, ponieważ 
była jak rana, którą zadała mu niesprawiedliwość społeczna. Poza tym SKIF 
nauczył Szolema takich rzeczy, jakich nie uczy żadna szkoła: kochać cierpiących 
i nienawidzić ciemiężycieli. SKIF opowiadał mu o ludzkości i o świecie. O jutrze 
i dniach szczęścia, które mają wkrótce nadejść – no i na dodatek SKIF nauczył 
go używania szczoteczki do zębów. 

Wróćmy jeszcze do sutereny – wszak była tam i czwarta ściana. Przy niej, 
w samym rogu, stał drewniany pojemnik na pomyje, a zaraz tuż obok – najpięk-
niejszy mebel w izbie: czerwony, mahoniowy stolik z dwoma rzeźbionymi blatami 
i rzeźbionymi nóżkami, stolik-cacko, w którego lśniącej powierzchni odbijali się 
wszyscy domownicy, skarb prezentowany wszystkim gościom oraz przybyszom. 
Stoliki takie bowiem rzadko widywano nawet w mieście, nie wspominając już 
o Bałutach.

I nic dziwnego, ponieważ stoliczek ten pochodził, ni mniej ni więcej, z pałacu 
samego bogacza Poznańskiego24. Mogło się wydawać, że jego droga do sute-
reny Iciego Meira była bardzo skomplikowana i poplątana – a jednak stało się 
to całkiem po prostu. Wuj Henech Piekarz miał szwagra, którego żony siostry 
córka wyszła za mąż za Mojszego Icla, który powoził eleganckim karawanem, 
wożąc na cmentarz ciała zmarłych bogaczy. A znowu ten bogacz Poznański był 

23 Hora – tradycyjny taniec wykonywany w dużym, zamkniętym kręgu. Jako taniec ludowy w Izraelu 
początkowo była popularna głównie w kibucach, później zaczęła być stałym elementem ślubów, 
uroczystości i tańców grupowych zarówno w kraju, jak i w organizacjach syjonistycznych w dia-
sporze. 

24 Izrael Kalmanowicz Poznański (1833–1900) – najbogatszy łódzki fabrykant żydowski, właściciel 
i twórca imperium przemysłowego przy ul. Ogrodowej. Oprócz potężnej fabryki zbudował w Łodzi 
kilka pałaców, dwa szpitale, domy dla robotników, kamienice, finansował także budowę świątyń.
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wujem jednego z dalszych kuzynów Mojszego Icla. No i wuj Poznański zafundował 
sobie nowy stoliczek, który był jeszcze piękniejszy i jeszcze bardziej mahoniowy 
niż ten stary – więc ten stary stoliczek podarował Mojszemu Iclowi w prezencie 
ślubnym. Ponieważ jednak Mojsze Icl był człowiekiem z zasadami, powiedział 
sobie, że jemu, który wozi najbogatszych nieboszczyków z miasta, nie przystoi 
przyjmować „przechodzonych” stoliczków – choćby były ze złota, bo stać go 
na kupno całego mieszkania pełnego mebli – choćby ze sklejki, byle nowych. 
Jednak żal mu było wyrzucać taki antyk, więc z wielką paradą podarował go 
Iciemu Meirowi Stolarzowi, który był najbardziej właściwym człowiekiem potra-
fiącym docenić taki prezent – a to dlatego, że był biedakiem, a także dlatego, 
że był największym znawcą dobrej stolarskiej roboty. W ten sposób ów cenny 
mebel z pałacu Poznańskiego zstąpił do bałuckiej sutereny, aby ją przyozdobić 
i upiększyć iskrą pańskości. 

Chociaż stoliczek stał niedaleko wiadra z pomyjami, to jednak nie tracił 
nic ze swej wspaniałości. Nie używano go, broń Boże, do niczego – a jedy-
nie pozwalano mu stać dla samej urody. Szejna Pesia położyła na nim małą, 
dzierganą serwetkę, a na niej postawiła kilka ważnych fotografii rodzinnych. 
Oczywiście pomiędzy nimi było jej zdjęcie ślubne z Iciem Meirem oraz zdjęcie 
Iciego Meira w mundurze żołnierskim, zrobione po powrocie z wojny rosyj-
sko-japońskiej, a także zdjęcie Srulika jako ucznia jesziwy siedzącego przy 
otwartej Gemarze oraz późniejsze jego zdjęcie z żoną i dzieckiem. Było również 
starsze zdjęcie Szolema w mundurku skifowskim z trąbką przy ustach, zrobio-
ne na koloniach w tych czasach, kiedy był trębaczem w SKIF-ie i ledwo mógł 
utrzymać trąbkę w dłoni. Na niższym blacie stoliczka leżały albumy rodzinne 
i osobne ze zdjęciami każdego z synów. Rodzina Iciego Meira miała słabość do  
fotografii. 

Obok ważnego stoliczka z mahoniu stał mały, drewniany stolik, na którym 
rodzina spożywała posiłki na co dzień i w zwykłe szabaty. I w końcu obok tego 
właśnie stolika stał ostatni ważny mebel – garderoba. Była to ogromna szafa, 
właściwie wielka skrzynia, zbita ze sklejki, w której trzymano bieliznę i ubrania 
wszystkich członków rodziny. Icie Meir przyrzekł sobie, że jak Bóg da i siły po-
zwolą, rozbierze tę „trumnę”, bo to hańba i wstyd, żeby u niego w mieszkaniu 
stała taka pokraka, i zbuduje garderobę, jakiej Łódź jeszcze nie widziała. Ale ta 
nowa garderoba jakoś nigdy nie powstała i poza Iciem Meirem, który widział ją 
w wyobraźni, nikt jej nigdy nie zobaczył. 

Z tego wszystkiego chyba jasno wynika, że suterena Iciego Meira posiadała 
jakiś rodzaj magicznej ustawności, gdyż mimo wszystko pozostało jeszcze trochę 
miejsca, aby postawić w niej stopę. 

*
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Tamtego szabatowego wieczoru w piwnicy Iciego Meira panował wielki ruch. 
Nastał już ranek, a im bliżej godziny zbliżały się do południa, tym bardziej tumult 
ów narastał. Nie był to już normalny szabat z rozkoszną ciszą, jaka zwykle panuje 
w taki dzień zarówno na zewnątrz, na ulicy, jak i w środku – w suterenie. W tej 
chwili nikogo nie obchodziło, co dzieje się na ulicy, ponieważ w piwnicy aż się ko-
tłowało. Dzisiaj Icie Meir nie tylko nie mógł wyciągnąć się po obiedzie na swoim 
łóżku z „Folks-Cajtung” w ręku, ale nie mógł się też zdrzemnąć. Biegał od rana 
w poszukiwaniu jakiegoś porządnego ubrania. Nie byłoby to takie trudne, ponieważ 
wszyscy z podwórka – chłopcy od rzeźnika i sprzedawcy koni – posiadają eleganckie 
fraki. Nawet włamywacz Kulawy Król ma – jak sam mówi – „wieczorowy garnitur”. 
Problem polegał jednak na tym, że Icie Meir był średniego wzrostu, a nawet bardziej 
niskiego niż średniego, a chłopcy z ferajny to nie ułomki. Na szczęście Josiemu 
przyszło do głowy, aby skoczyć do mistrza tańca „Cynusia”, który był mniej więcej 
takiego wzrostu jak Icie Meir, a może nawet nieco niższy – i pożyczyć od niego 
garnitur, w którym człowiek ów udziela lekcji, a także jego cylinder.

Garnitur „Cynusia” – czarny, lśniący i wytarty – nijak się miał do eleganckich 
fraków, jakie nosili chłopcy z ferajny, gdy szli na swoje „wesela”, jednak Icie Meir już 
od dawna wiedział, że jak się nie ma, co się lubi – to się lubi, co się ma. Josi przy-
biegł z garniturem „Cynusia” oraz z jego sztywnym cylindrem – więc teraz, w tym 
momencie, Icie Meir, podniecony i niewyspany, zajęty był przymierzaniem odrobinę 
przyciasnych spodni „Cynusia”. Nie bacząc na to, że są przyciasne, można by uznać, 
że pasują, gdyby nie fakt, że guzik z przodu za nic w świecie nie chciał dosięgnąć 
dziurki. Gdy Icie Meir wypuścił powietrze i wciągnął swój luźny, „kartoflany” brzuch, 
poczuł, jak żelazna obręcz zaciska się wokół jego żołądka – a wówczas pojawiły się 
dwie możliwości: albo ta obręcz go udusi, albo guzik się urwie, a on straci spodnie. 

Icie Meir rozejrzał się bezradnie po suterenie, patrząc, czy ktoś obserwuje 
jego wysiłki z zamiarem udzielenia mu rady. Jednak wszyscy byli zajęci sobą, 
a on, bezradny ojciec, nie obchodził nikogo ani na jotę. 

Motl, najstarszy z nieżonatych synów, stał na wpół rozebrany z ręcznikiem zawiązanym  
wokół szyi i golił się przed lustrem wiszącym nad ławką. Icie Meir widział w lusterku  
połowę namydlonego policzka syna, połowę jego wykrzywionych ust i jedno wybałuszone 
oko patrzące wprost na niego. Jednak Icie Meir nie miał pojęcia, czy Motl dostrzega oj- 
cowskie mocowanie się ze spodniami, ale udaje, że nie widzi, czy też jest tak zajęty pra- 
cą, że zupełnie zapomniał o ojcu, który męczy się w tej chwili z przyciasnym ubraniem.

Z kolei beztroski Josi stał na zewnątrz, na klatce schodowej, i czyścił swoje 
lakierowane buty. Iść na wesele to dla niego jedna z największych przyjemności. 
Podśpiewywał przy tym swoją ulubioną piosenkę Hawa nagila25, a gdy już skończyły 

25 Hawa nagila – ludowa pieśń żydowska śpiewana w czasie rozmaitych uroczystości, m.in. z oka-
zji ślubu i bar micwy; jedna z pierwszych ludowych pieśni w języku hebrajskim, która upowszech-
niła się w gronie syjonistów.
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mu się słowa, gwizdał melodię refrenu, po czym zaczynał od początku. Śpiewanie 
Josiego działało Iciemu Meirowi na nerwy. Zaopatrzyć ojca w elegancki garnitur  
– i problem z głowy! Synkowi było lekko na sercu, a on, Icie Meir, mógł walić 
głową w ścianę, a i tak nikogo by to nie obeszło. 

A Szolem, najmłodszy i najwierniejszy ze wszystkich, rozumiejący ojca niemalże 
bez słów – o czym teraz myślał? W całym tym zamieszaniu i gorączce leżał na 
warsztacie z twarzą zasłoniętą numerem „Jugnt Wekera” i kłócił się z matką. 

A ona, Szejna Pesia, taka niby wierna żona – ale teraz nie można się było 
odezwać do niej nawet słowem. Siedziała i łatała swoją starą, czarną suknię, 
która już się niemal rozpadała pod palcami i jak zwykle płakała bez łez, pocią-
gając nosem. Oczywiście Icie Meir wiedział, co się dzieje w jej sercu. Po pierw-
sze, była zmęczona po całym dniu. Zaraz rano poszła ze wszystkimi synami 
do sali tanecznej na Brzezińskiej, aby pomóc w przygotowaniu wszystkiego na 
uroczystość, i chociaż na zewnątrz był trzaskający mróz, wróciła zła i spocona. 
Ledwo zdołała zjeść zimny, przestały czulent26 bez smaku, a już musiała biec 
na górę do wuja Henecha, aby pomóc w pakowaniu ryb i mięsa, ciast i tortów, 
które wuj miał zaraz przewieźć swoim wozem piekarniczym do sali tanecznej. 
A teraz siedziała i naprawiała swoją świąteczną suknię, którą już dawno mogła 
była zamienić na nową – a na domiar wszystkiego Szolem zaczął się wymawiać 
od pójścia na wesele Grety. 

Greta była córką siostry wuja Henecha. Z matką i siostrą mieszkały u nie-
go, od kiedy wszystkie trzy przyjechały ze Zbąszynia27. Zaraz po przybyciu na 
Bałuty Gretę i Florę otoczyła armia chłopców, którzy najpierw przyglądali się im 
z daleka – z wielkim respektem i czcią, a potem już z nieco mniejszego dystan-
su, ale z tym samym respektem, który bałucki chłopak obowiązkowo okazuje 
panienkom przybywającym z Niemiec. Siostry nazywano „Niemkami”28, starając 
się na wszelkie sposoby zabłysnąć przed nimi inteligencją. Kaleczono bałucki 
jidysz, aby brzmiał bardziej po niemiecku. Ale to i tak nie pomagało. Panny 
odganiały od siebie bałuckich kawalerów. Greta właśnie zakochała się w bu-
chalterze z Nowego Miasta, który oczywiście mówił tylko po polsku i oczywiście 

26 Czulent – tradycyjna potrawa kuchni żydowskiej, której przygotowanie polega na wolnym dusze-
niu koszernego mięsa z fasolą, cebulą i kaszą. 

27 W końcu października 1938 r. na stację graniczną w Zbąszyniu Niemcy brutalnie deportowali kilka 
tysięcy Żydów z polskimi paszportami, którzy – zgodnie z ustawą polskiego Sejmu – 1 listopada 
1938 r. straciliby polskie obywatelstwo. Tylko ok. 2 tysięcy osób wjechało w głąb kraju, reszta decy-
zją władz polskich została zatrzymana. W Zbąszyniu powstał potężny obóz przejściowy dla uchodź-
ców, którzy starali się dostać pozwolenie na wjazd do Polski, wyjazd do Palestyny lub innych kra-
jów. Rodziny w Polsce starały się pomóc krewnym z Hamburga, Frankfurtu czy Berlina, zabierając 
ich do siebie. 

28 Niemiec – określenie Żyda, który porzuca tradycyjny, religijny sposób życia.
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nie był wielkim bogaczem – i to właśnie z nim brała dzisiejszej nocy ślub. Z kolei 
Flora może i dopuściłaby do siebie bałuckich wielbicieli, gdyby jej serce nie było 
już zajęte. Od pierwszego dnia, gdy tylko przekroczyła próg domu wuja Henecha, 
ciągnęło ją na dół, do sutereny, do wielkich, smutnych oczu Szolema, najmłodszego 
syna Iciego Meira. A ponieważ była dziewczyną niezwykle urodziwą, a przy tym 
upartą, co zazwyczaj cechuje tego typu piękności, gdy tylko czegoś zapragną, to 
nie minęło wiele czasu, jak na Bałutach zaczęto mówić, że Flora i Szolem są parą. 
Bałuccy kawalerowie jednak nie zrezygnowali tak łatwo, chociaż porzucili wielkie  
ambicje.

Ale Szolem dzisiaj się zaparł. Nie chciał iść na wesele Grety. Po pierwsze, 
powiedział, że boli go gardło; po drugie, tej nocy ma ważne zebranie w Bundzie, 
na którym będą wybierać delegatów na warszawską konferencję o antysemity-
zmie29, a on za nic w świecie nie opuści takiego spotkania. Najpierw nie pozwolił 
zajrzeć sobie do gardła, a następnie uparł się, że wykona swoją część pracy, 
rozstawiając z braćmi stoły w sali tanecznej – dla Szejny Pesi było więc jasne, że 
nie tyle o gardło chodzi, co o Bund. 

W Szejnie Pesi wszystko się gotowało. Nie miała zwyczaju kłócić się z synami 
jak Icie Meir. Potrafiła albo spuścić im lanie, albo przemówić do rozsądku – za-
leżnie od nastroju. Ale jak tu przemówić mu do rozumu, gdy dla niego ważniejsze 
jest zebranie w Bundzie niż wesele „kuzynki” Grety, która przecież była rodzoną 
siostrą jego własnej narzeczonej. Szejna Pesia miała ochotę podejść od upar-
tego chłopca i nagadać mu do słuchu na czym świat stoi – ale czuła się na to 
po pierwsze zbyt zmęczona, a po drugie, wiedziała, że to nic nie pomoże. I to ją 
jeszcze bardziej przygnębiło. Czy bowiem zabraniała mu biegać każdej nocy do 
„lokalu”? Czy zabraniała mu jeździć na te jego wycieczki? Czy sama nie szyła mu 
niebieskich bluz i czerwonych krawatów? Nie dokładała ostatnich groszy, aby 
mógł pojechać na te ich kolonie? I za to tak traktuje ją, Szejnę Pesię? Dlaczego 
nie może zrobić czegoś dla matki? Dlaczego miałby zawstydzić swoją narzeczoną 
Florę, z którą związek nie za bardzo przypadł do serca właśnie jej, Szejnie Pesi? 
Bolało ją to tak bardzo, bo wiedziała, że Szolem nie jest z natury uparciuchem, 
to raczej posłuszne, jak to mówią – dobre dziecko; jednak gdy tylko ktoś się 
przyczepi do jego Bundu, robi się twardy jak żelazo. Nic nie pomoże, choćby go 
siekać na kawałki. Nie było wyjścia z sytuacji. Więc teraz przeklinała w sercu 
Bund wszystkimi najokropniejszymi przekleństwami, a im bardziej przeklinała, 
tym bardziej gorzko płakała bez łez, pociągając nosem. 

Nerwy Iciego Meira wisiały już na włosku. Nie dość, że nikt nie patrzył na 
niego, to jeszcze musiał być świadkiem tego, jak Szejna Pesia pociąga nosem, 
co go denerwowało w normalnej sytuacji, sprawiając, że wszystko się w nim 

29 Pierwszy bundowski kongres w sprawie walki z antysemityzmem był zaplanowany na czerwiec 
1936 r., a drugi – na październik 1938 r., jednak żaden z nich się nie odbył. 
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gotowało – a tym bardziej teraz. Z całych sił hamował gniew: poluzował guzik 
spodni i trzymając je obiema rękami, ruszył w kierunku Szolema, syknąwszy: 

– Nie widzisz, że mama płacze?!
Szolem dobrze wiedział, że mama płacze, chociaż twarz miał przykrytą nu-

merem „Jugnt Wekera”. W głębi serca myślał, że mama specjalnie płacze tak 
głośno, aby on się o tym dowiedział. Nie szkodzi, dobrze wiedziała, w jakie struny 
uderzyć. Ale Szolemowi było wszystko jedno. W jego oczach gorzał płomień. 
W gardle drapało jak szpilkami, a w sercu czuł gorycz. Ledwo pamiętał tezy 
„słowa”, które miał wygłosić na zebraniu. A przecież to było takie ważne: walka 
z „narodowcami”, problem powiększenia milicji młodzieżowej30…

– Mniejsza o mamę, jeśli ten Bund jest w porządku! – to był głos Motla. Stał 
i patrzył na nich zadowolony, pocierając swoje gładko ogolone policzki. 

W tym momencie Szolem zerwał z twarzy „Jugnt Wekera”. Jeszcze czego! 
Motl, ten zimny drań, będzie zarzucał mu taką rzecz. 

– Kto jak kto, ale ty nie powinieneś się odzywać! – wściekły pogroził bratu. 
Właśnie był gotów wyładować na nim całą swoją gorycz, gdy otworzyły się 

drzwi i wszedł Josi, niosąc w rękach lśniące buty. Pokręcił przy tym głową z wielką 
dezaprobatą: 

– Gewald31, co tu się dzieje? Przecież spóźnimy się na wesele! – To mówiąc, 
postawił błyszczące buty przy drzwiach i pobiegł w kierunku „garderoby”. I zaraz 
spomiędzy jej otwartych, sklejkowych drzwi dobiegła melodia Hawa nagila, śpiewana 
basowo, radośnie i bardzo głośno, co uniemożliwiało jakąkolwiek kłótnię. Josi był 
zajęty wyjmowaniem wyprasowanej koszuli, którą przygotowała mu Szejna Pesia, 
krawatu oraz, rzecz jasna, świątecznego garnituru, który zakładał na szczególne 
okazje w sali tanecznej, gdy nagle jego spojrzenie padło na Iciego Meira. 

– Nie będę na nikogo czekał! – przerwał śpiewanie i uśmiechnąwszy się, 
rzucił w kierunku ojca. – Idę sam i koniec!

Icie Meir nie mógł się już powstrzymać. 
– Idź sobie zdrów! – krzyknął i zanim Josi zdołał mrugnąć okiem, rzucił w niego 

marynarką „Cynusia”. – Możesz to odnieść tam, skądeś to przyniósł!
Josi zdjął powoli marynarkę z głowy, złożył ją troskliwie i popatrzył na ojca: 
– Co, garnitur się nie nadaje? 
– Kto mówi, że się nie nadaje? Już ja ci pokażę, jak się nadaje! 
– A jednak?
Iciemu Meirowi puściły nerwy. 
– Guzik… – poskarżył się, wskazując na swój brzuch.

30 Milicja Bundu – uzbrojone i umundurowane grupy samoobrony, utworzone w 1935 r. z inicjatywy 
Bundu i Cukunftu, których zadaniem była obrona ludności żydowskiej przed antysemickimi wystą-
pieniami polskich nacjonalistów. 

31 Gewald – gwałtu, rety.
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Josi zbliżył się do niego i zaczął majstrować przy spodniach. Chwycił je obiema 
rękami i zaczął potrząsać na brzuchu ojca, jakby w ten sposób chciał je posze-
rzyć. Potem zajął się zapinaniem guzika. Icie Meir ponownie wstrzymał oddech 
i wciągnął brzuch, aż guzik szczęśliwie trafił do dziurki. Wykonawszy swoje dzieło, 
Josi zwycięsko pogładził dłonią nogawki: 

– Leżą jak ulał. 
– A niech to… na wszystkich moich wrogów! – zasapał Icie Meir. – Przecież 

nie mogę oddychać.
Szejna Pesia odgryzła nitkę, wytarła nos rękawem i wstała. Podeszła do 

Iciego Meira, chwyciła spodnie i uderzyła w okolicach brzucha męża z taką zło-
ścią, jakby były ciasnym workiem, z którego nie chce wyleźć uparta zawartość. 
Potem je rozpięła, a Icie Meir odetchnął swobodniej. Popuścił wypukłość swojego 
brzuszka i od razu poczuł się lepiej. Skoro Szejna Pesia wzięła sprawę w swoje 
ręce, nie miał już o co się martwić. 

– Ot, dorastający chłopcy! – westchnął już całkiem spokojny. – Zbudowałem 
sobie dom mądrości, a teraz mieszkają w nim głupcy32. Czy można w tym domu 
powiedzieć jakieś przysłowie? Człowiek narobi sobie tylko odcisków! Ostatecz-
nie nic się nie stało, przecież świat się jeszcze nie kończy. – Czule obserwował 
potarganą, siwiejącą głowę Szejny Pesi. – No i co powiesz, Szejno Pesiu? – Ona 
jednak nie odpowiedziała. Wzięła nożyczki i zanim Iciemu Meirowi przyszło do 
głowy, co ma zamiar zrobić, obcięty guzik już leżał na jej dłoni. Wybałuszył oczy: 
– Zwariowałaś, Szejno Pesiu? – Ale zaraz połapał się: – Wiem, chcesz przyszyć 
ten guzik w inne miejsce, jednak po weselu wróci tam, gdzie był wcześniej, co?! 
– ucieszył się jej mądrością. 

Poszła nawlec igłę. Idąc z powrotem, zatrzymała się przy Szolemie. 
– Pytam cię jeszcze raz po dobroci – pociągnęła nosem. – Dasz sobie zajrzeć 

do gardła – tak czy nie?
Tym razem Szolem ustąpił. Usiadł, ciężko spuszczając nogi z warsztatu, po 

czym chwiejąc się jak pijany, stanął przy krześle, które przysunęła mu matka. 
Icie Meir ze spodniami w ręku poszedł po łyżeczkę. Stanął za plecami żony 

i zaczął przekrzywiać głowę, aby również zajrzeć synowi do gardła. Szejna Pesia, 
naciskając łyżeczką na język, długo kręciła głową Szolema na wszystkie strony, 
aby skąpe światło elektrycznej lampy padło wprost na migdałki. Po chwili wy-
prostowała się, wyjęła łyżeczkę z jego ust i wytarła ją w fartuch. 

– No? – Icie Meir popatrzył na nią jakby była lekarzem, który właśnie wykonał 
ważne badanie.

– Co no? Ma niginę – odpowiedziała rzeczowo. 
Motl, który właśnie spoglądał zezem na swoje palce, którymi rozwiązywał 

węzeł pod kołnierzem, przestał zezować i wesoło pokręcił głową: 

32 Słowa te nawiązują do wersetów biblijnych, np. Księga Przysłów, Prz 9, 1–18.
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– Gewald, mamo, bądźże człowiekiem! Anginę się mówi, nie niginę!
– Czego od niej chcesz? – Josi zbliżył się do niego. I on był zajęty swoim 

krawatem. – Ona nie wymawia obcych słów tak poprawnie jak ty. Ale ty znasz 
tylko nazwę choroby, a ona zna się na chorobie. 

Nagle rozległo się kilka uderzeń w sufit. 
– Wuj Henech! – wykrzyknęli równocześnie obaj chłopcy i pobiegli do drzwi. 

Zanim wyszli, zwrócili się w stronę chorego brata. – Trzymaj się, Szolem! – Josi 
pomachał mu ręką. 

– A o Florę nie musisz się martwić – dodał Motl. – Będę na nią uważał jakby 
była moją własną narzeczoną. 

Szejna Pesia, która już przestała pociągać nosem, zrobiła Szolemowi kompres 
ze spirytusu kamforowego. Owinęła mu gardło kilkoma warstwami sztywnego per-
gaminu, na to kilka ręczników, i dopiero potem zawinęła gardło szerokim, grubym  
szalem mającym trzymać ciepło. Zdjęła koc ze swojego łóżka i poleciła Szolemowi 
wejść z powrotem pod przykrycie. 

– Chodź tu z tymi spodniami! – w końcu zawołała do męża. Wyjęła nawle-
czoną igłę z sukienki i zajęła się przyszywaniem guzika. Niebawem dzieło było 
gotowe. – Ubierz się i niech to wszystko już się skończy! – otarła pot z czoła. 

Icie Meir bez trudu zapiął spodnie, chwilę obmacywał rękami swój brzuch, 
sprawdzając, czy rzeczywiście czuje się wygodnie, i zaczął przymierzać marynarkę 
„Cynusia”. Marynarka również pasowała nie najlepiej, a o jej zapięciu nie mogło 
być mowy, ale tego już Icie Meir nie oczekiwał. Marynarka to nie spodnie. Dziury 
w niebie nie będzie, jeśli jej nie zapnie. 

Szejna Pesia obmyła spoconą twarz i zrzuciła z siebie codzienne ubranie. 
Ponownie dało się słyszeć kilka uderzeń w sufit. 

– Oni tam na górze siedzą jak na szpilkach. Icie Meirze, idź już – niemal 
łagodnie poleciła mężowi. 

Icie Meir już się nie spieszył. 
– Nie pali się – odrzekł spokojnie. Chciał iść razem z żoną, godnie i statecznie, 

jak wypada przy takiej okazji. 
Szejna Pesia założyła świąteczną suknię, która wcale nie była lepsza do 

codziennej, po czym wydobyła skądś papierek z masłem. Szybkim ruchem 
zanurzyła w maśle brzeg ręcznika i posmarowała sobie twarz. Zaczęła nagry-
zać blade wargi, aby wywołać odrobinę czerwieni, a w międzyczasie rozplotła 
siwiejący warkocz spięty w kok. Po minucie kok, gładki i uczesany, z powrotem 
tkwił na karku. Z szuflady mahoniowego stoliczka wyjęła kolczyki, które dostała 
od Iciego Meira jeszcze w czasach panieńskich, i zawiesiła je w uszach. I tak po 
chwili Icie Meir ujrzał w swojej żonie daleki odblask tamtej pięknej Pesi, którą 
kiedyś prowadził pod chupę. 

Icie Meir z wielką paradą założył na głowę cylinder „Cynusia”, po czym rzucił 
okiem do lustra. Z satysfakcją przyjrzał się swoim dodatkowym centymetrom, po 
czym machnął ręką, jakby chciał się pośmiać sam z siebie. Podszedł do Szolema. 
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– Nie przejmuj się – poklepał poduszkę – chory bundowiec, to i tak zły bun-
dowiec… Przede wszystkim trzeba się jakoś trzymać na nogach. 

Szolem zamknął oczy. Jak najszybciej chciał zostać sam. Ale Szejna Pesia 
nie dała mu jeszcze spokoju. Zanim wyszła, nalała mu wody z solą do płukania 
gardła, przysunęła do łóżka miskę na nieczystości oraz na wszelki wypadek 
dała mu proszek z kogutkiem33, aby gorączka szybciej spadła – i dopiero potem, 
uspokojona i pogodna, skierowała się wraz z Iciem Meirem ku wyjściu. 

*

Szolem leżał w łóżku przykryty po uszy, z głową sztywno unieruchomioną 
kompresem. Czuł silne pulsowanie w skroniach. Oczy mu płonęły. Wyobrażał 
sobie, że wyłazi z łóżka, zrywa kompres i idzie na zebranie. Ale nie mógł nawet 
ruszyć nogą. Zachciało mu się spać, ale nie mógł zasnąć. Wyobrażał sobie, jak 
pięknie musi dzisiaj wyglądać jego narzeczona Flora, wystrojona na wesele 
siostry. Przyszło mu do głowy, że i tak tańczyłaby cały wieczór z Josim, który był 
najlepszym tancerzem na całych Bałutach. Szolem poczuł gorzką satysfakcję, 
że Flora nie wie o jego chorobie uniemożliwiającej mu pójście na to wesele. 
Nie lubił wesel i był zagorzałym przeciwnikiem salonowych tańców. Starał się 
zapomnieć o zebraniu, na które najprawdopodobniej nie dotrze, ale tezy wystą-
pienia, które miał wygłosić, nie chciały opuścić jego myśli. Kręciły się i plątały 
po głowie, aż straciły swą wyrazistość. W sposób niepojęty i nieoczekiwany 
wyłoniło się z nich nazwisko, pociągając za sobą obraz pewnej twarzy. Dziew-
częcej. Tym razem nie była to twarz Flory. Dokładnie ją rozpoznał, wiedział, 
czyja to twarz, i dziwił się, w jaki sposób przyszła mu do głowy – ot, tak nagle. 
Estera. Widział ją taką, jak wyglądała, gdy była małą dziewczynką. Widział jej 
głowę zwieńczoną wielka czupryną rudych loków. Widział zielone oczy, które 
zmieniały się w dwie zielone szparki, gdy się śmiała. Jaką władzę miała nad 
nim cały czas! Gdy tylko ją spostrzegał, przystawał z otwartymi ustami, wstrzy-
mując oddech. A przecież sam był wówczas jeszcze dzieckiem. Przez wiele lat 
znał tylko jej imię i nic więcej o niej nie wiedział. Potem powiedziano mu, że jest 
sierotą i mieszka w oficynie po lewej stronie podwórza u swojego wuja Chaima  
Pończosznika. 

Przez całe dzieciństwo nie zamienił z Esterą ani słowa, chociaż widywał ją dość 
często, kiedy schodziła z góry do „ogrodu” – do drzewa wiśniowego, podczas kiedy 

33 Proszek z kogutkiem – popularny w okresie międzywojennym lek przeciwbólowy. Nazwa pocho-
dziła od wizerunku koguta na opakowaniu.
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on grał z chłopakami w szmaciankę34, albo gdy wchodziła do stajni na podwórzu, 
gdzie sprzedawcy koni siłowali się i podnosili ciężary. Czasami nawet „chodził” 
z nią do szkoły. Kręcił się tak długo po piekarni wuja Henecha, aż dostrzegał ją 
przechodzącą za oknem. Wówczas chwytał swoje książki i szedł za nią. Często 
czekał na nią w drodze do szkoły. Dopóki nie nadeszła z grupą koleżanek, stał na 
schodach apteki na rogu Kościelnej, udając, że obserwuje wielkiego, gumowego 
wieloryba, który reklamował krople dla dzieci. Serce mu biło jak przestępcy, gdy 
zza pleców docierały do niego jej słowa i śmiech tak mu drogi. W każdy szabat 
pomagał wujowi Henechowi wkładać czulenty do pieca, ponieważ wiedział, że 
ona zejdzie do piekarni ze swoimi kuzynkami, wystrojona w szabatową sukienkę, 
z niebieską wstążką w kręconych, rudych włosach. Wówczas widział ją całkiem 
z bliska i mógł nacieszyć oczy jej tajemniczą, nieosiągalną urodą. Mógł nawet 
zajrzeć w głąb jej zielonych oczu. Zauważył cienką żyłkę przecinającą prawą skroń, 
i podziwiał ją niczym specjalny symbol jej urody i czaru. Jakże był szczęśliwy, że 
go nie zauważa i nie patrzy na niego! Zupełnie nie wiedział bowiem, co miałby 
ze sobą począć, gdyby tylko rzuciła na niego okiem.

A im był starszy, tym bardziej rosła w nim chęć, by wiedzieć, co Estera robi o każ-
dej godzinie dnia, gdzie jest, dokąd idzie. Powiedział sobie, że to jest tylko taka gra. 
Jednak w głębi duszy wiedział, że to więcej niż zwykła gra. Niemal czuł, że jego życie 
jest związane z jej życiem i często – w wyobraźni – prowadził z nią długie rozmowy, 
popisując się elokwencją i mądrością. Pewnego razu nawet zrobił dla niej sanki  
– pierwszą swoją pracę stolarską. Sam na nich jeździł całą zimę, nieustannie 
snując plany, jak podrzucić je Esterze. Ale nawet na to nie miał odwagi. Czasa-
mi w piekarni wuja Henecha ostrożnie sprowadzał rozmowę na temat Chaima 
Pończosznika w nadziei, że coś o niej usłyszy. Ale za bardzo obawiał się pytać. 
Bał się, że jego sekret wyjdzie na jaw. 

Gdy stał się nieco starszy i zaczął chodzić na spotkania SKIF-u, zmieniło się 
całe jego życie – ale sekret pozostał ten sam. Nie rozglądał się już aż tak za 
Esterą, nie rozmawiał z nią godzinami w wyobraźni. Ale gdy tylko zdarzyło mu się 
ją zobaczyć, do serca powracało znane uczucie niepokoju, odbierające siłę ciału. 

Wówczas zaczął o niej śnić. 
Gdy przeszedł do ostatniej klasy szkoły powszechnej, Estera zniknęła z podwórka. 

Nie widywał jej już wracającej ze szkoły, nie spotykał przy wiśniowym drzewie ani 
w szabat przy wkładaniu czulentów do pieca35. Bał się zapytać, co się z nią stało. Aż 
pewnego razu usłyszał, jak Szejna Pesia mówi do kogoś, że oddano ją do domu dziecka. 

34 Szmacianka (w tekście „szmatówka”) – piłka zrobiona z resztek materiałów i starych ubrań.

35 Ze względu na zakaz pracy w szabat posiłek na ten dzień przygotowywano dzień wcześniej. Następ-
nie umieszczano go w nagrzanym piecu chlebowym, gdzie „dochodził” przez noc do czasu sobot-
niego obiadu. W zwyczaju było przynoszenie czulentu do miejscowej piekarni, gdzie mógł się powoli 
dusić. Miejsce do przechowywania tej potrawy nazywano szabaśnikiem. 
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Z czasem pewnie zapomniałby o niej zupełnie, gdyby nie spotkał jej kilka 
razy, jak odwiedzała Chaima Pończosznika. Za każdym razem, gdy ją widział, 
wyglądała coraz piękniej i coraz bardziej intrygująco. Wyrosła na szczupłą, zgrab-
ną dziewczynę. Skóra jej twarzy nie była już różowa, lecz raczej blada, prawie 
przezroczysta. Długie, rude włosy, mocno ściągnięte wokół czoła i zebrane nad 
karkiem wielką, brązową klamrą, spadały lokami na ramiona i plecy na kształt 
języków ognia. Wydawała mu się postacią ze wspaniałej powieści. Miał dla niej 
specjalne, sekretne, czułe imię, które nawet nie było słowem, a raczej dźwiękiem, 
nutą – najjaśniejszą i najbardziej miękką, ot taką, o wydobyciu której śnił, gdy 
rozpoczął naukę gry na swojej nowej trąbce.

W ciągu ostatnich kilku lat Estera zniknęła zupełnie. Jeszcze przez jakiś czas 
Szolem nosił w sercu jej obraz, ale stawał się on coraz bledszy. Coraz rzadziej 
myślał o niej i jeszcze rzadziej śnił, aż zapomniał zupełnie. 

W końcu nie był przecież aż takim marzycielem. Od rana do wieczora ciężko 
pracował z ojcem przy warsztacie, do momentu gdy jego silne ręce, których 
mocą tak się chlubił, same odpadały od piły i hebla. Tak było w tych dobrych 
czasach, kiedy mieli niejedno zamówienie, a w tych gorszych z kolei biegali 
po całym mieście w poszukiwaniu jakiegoś zarobku – kawałka jakiejś roboty. 
Z kolei wieczory pochłaniała mu organizacja, związek, klub. Tak, Szolem ledwo 
miał czas na czytanie informacji i artykułów redakcyjnych w „Folks-Cajtung”. 
Ostatnio zaniedbał nawet zajęcia orkiestry Kultur-Lige. Flora, z którą chodził, 
odkąd przyjechała ze Zbąszynia, a która uważała się za jego narzeczoną, wciąż 
miała do niego pretensje, że ją zaniedbuje dla swojej organizacji. Groziła mu, 
że zacznie się umawiać z chłopcami z ulicy, którzy tylko czekają na znak, aby 
się do niej zbliżyć. 

Szolem leżał w łóżku Szejny Pesi i czuł, że pot zbiera mu się koło ucha, ła-
skocząc skórę. Włosy stały się mokre i pozlepiane. Oczy go szczypały. Znowu 
ujrzał Esterę; nie tyle ją samą, ile zieleń pomiędzy jej zmrużonymi powiekami. 
Otworzył oczy i spojrzał na drzwi. Wyobraził sobie, że klamka się porusza, a one 
otwierają się powoli i wchodzi Estera. Wygląda tak, jak wtedy, gdy widział ją po 
raz ostatni, taka szczupła i przezroczysta z płomienną głową. Siada na brzegu 
jego łóżka i kładzie zimną, miękką dłoń na jego czole. Od tego dotyku robi mu się 
tak dobrze, że nie czuje już gorączki. Przestaje się pocić i zdaje mu się, że jest 
całkiem zdrów. Estera nic nie mówi do niego, podobnie jak on do niej. Patrzą na 
siebie, przywołuje ją oczyma, wymawiając w myślach to sekretne, melodyjne, 
czyste imię, które nie jest słowem. I nie czuje w sercu dawnego niepokoju, wręcz 
przeciwnie – serce bije mu spokojnie i równomiernie. Pragnie dotknąć jej dłoni. 
I dotyka, a potem głaszcze ją bardzo długo. 

Gdy zbudził się z krótkiej drzemki, wciąż jeszcze czuł chłód na czole. Pomyślał, 
że gorączka opadła, i przypomniał sobie, że mama nakazała mu płukanie gardła. 
Długo bulgotał ostrą, słonawą cieczą, czując, jak szczypie i drapie go w gardle. 
Jednak nie przeszkadzało mu to, bo faktycznie czuł się lepiej. Ponownie położył 
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się na poduszce. Wydawało mu się dziwne, że po tylu latach dziś wieczorem 
znowu śnił o Esterze. Zadał sobie pytanie, czy nie oznacza to zdrady wobec 
Flory i ta myśl wydała mu się nieprzyjemna. Ze sterty gazet leżących obok łóżka 
wygrzebał bieżący numer „Folks-Cajtung”. Znalazł w nim artykuł o „dwójka- 
rzach”36, którego nie zdołał skończyć. Lubił czytać artykuły organizacji partyjnej 
i wynajdywać argumenty przeciwko nim. To pomagało mu później w dyskusjach 
z towarzyszami, jak również w kłótniach z bratem Motlem, zagorzałym komuni-
stą. Szolem przekartkował gazetę, rozłożył ją i zagniótł wokół interesującego go 
tekstu. Nagle jego spojrzenie padło na miejsce nad tytułem – na biały brzeg. 
Oczy mu się zaiskrzyły. Kilka razy przeczytał datę dzisiejszej gazety. W głowie 
zaświtała mu pewna myśl, coraz wyraźniejsza, radośniejsza. Pomylił daty! Tak, 
zdarzało mu się mylić daty zupełnie jak ojcu, Iciemu Meirowi. Ważne zebranie 
ma się odbyć dopiero nazajutrz, w niedzielę. 

Odetchnął głośno z wielką ulgą. Dobrze było chorować. Bardzo przyjemnie 
leżeć w łóżku w cichej, ciepłej piwnicy z numerem „Folks-Cajtung” w ręku. Gdzieś 
głęboko w sobie znowu poczuł Esterę. Był jej wdzięczny, jakby to ona przesunęła 
to zebranie, jakby ponownie sprawiła, że poczuł się dobrze. Znowu kusiła go myśl, 
aby leżąc tak jak teraz, z twarzą ukrytą w gazecie, marzyć o niej, przywoływać 
jej obraz. Dzisiaj mógł. Nie był przecież całkiem zdrów i został sam jeden w su-
terenie, gdyż wszyscy inni poszli na wesele. A jednak wzbraniał się, gdyż Estera 
była słabością, która do niego nie pasowała. Starał się myśleć o jutrzejszym 
zebraniu, o wyborach delegatów na konferencję w Warszawie. Powtarzał sobie 
na nowo „tezy”. Zabierze jutro głos i uzasadni konieczność powiększenia milicji 
młodzieżowej. 

W czasie, gdy przebiegał wzrokiem ciekawy artykuł, złapał się na tym, że nie 
wie, co czyta. Przywołując się do porządku, zaczął raz jeszcze. Artykuł mówił 
o Związku Radzieckim. Stosunek do Związku Radzieckiego w dzisiejszych czasach, 
w obliczu wydarzeń na świecie i w obliczu położenia samej Polski, był jednym 
z zasadniczych problemów w partii. Dużą wagę przywiązywano do tego, aby 
każdy bundowiec zajmował jasne stanowisko w tym względzie. Jednak czytanie 
mu nie szło. Nieustannie tracił wątek. Wciąż jeszcze był w pętach snu, z którego 
dopiero co się obudził i nie do końca wyzwolił. 

Zaczął liczyć i doszedł do wniosku, że to już chyba dziesięć lat, jak nosi Esterę 
w sercu. Aż go przestraszył ten rachunek. Myślenie o czymś tak nierealnym, jak 
ta dziewczyna, z którą nigdy nie zamienił słowa, bardziej pasowało do jakiegoś 
burżuja niż do niego. Poczuł złość na siebie i zaczął zadręczać się pytaniami, 
dlaczego nigdy nie zakochał się w dziewczynie z organizacji, jak na przykład 

36 „Dwójkarze” – lewicowa, obok prawicowych „jedynkarzy”, frakcja Bundu, powstała w czasie kon-
gresu tej partii w kwietniu 1920 r. Osią niezgody była rozbieżna opinia dotycząca warunków Lenina, 
na których Bund miał stać się członkiem Kominternu.
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Dawid – w gimnazjalistce Racheli. Miał przecież tyle wspólnego z dziewczętami 
z grupy – razem chodzili na wycieczki, jeździli na kolonie. Nigdy nie zabrakło im 
tematów do rozmowy, do żartów. Dziwił się, dlaczego nigdy nie zatęsknił do żadnej 
z nich, tak jak tęsknił do Estery, i dlaczego do żadnej nie czuł tego, co ostatnio 
czuł do Flory. Pytał samego siebie, czy to nie jest zdrada wobec organizacji. Było 
to nieprzyjemnie pytanie. W tym czasie coś lekko stuknęło pod warsztatem. Cienki 
pisk i drżące odgłosy przecięły ciszę panującą w piwnicy – to mysz złapała się 
w pułapkę. Szolem dopuścił ten fakt do swojej świadomości. Myszy były tu teraz 
rzadkością. Często słyszano je drapiące w ściany czy biegające po suficie – pod 
podłogą piekarni, ale Szolemowi nie przeszkadzało ich nocne hałasowanie, teraz 
jednak nie mógł znieść trwożnego rzucania się myszy w pułapce. 

Podniósł się, z wielkim wysiłkiem zsunął nogi z łóżka. Kolana mu drżały. Jeszcze 
nie był tak zdrów, jak mu się wydawało. Chwiejąc się jak odurzony alkoholem, 
podszedł do warsztatu i wyciągnął pułapkę ze zdobyczą w środku. Lekko chwy-
cił w palce ciało myszy, doniósł zwierzę do drzwi, uchylił je, po czym rzuciwszy 
ochryple „Idź!”, wypuścił gryzonia wciąż jeszcze trzymającego w pyszczku kawałek 
chleba, który zwabił go do więzienia. 

Poczuł ulgę. Był to czyn niemal socjalistyczny, krok do przodu w walce z komu-
nizmem. On, Szolem, zemścił się na bracie Motlu. Darowanie wolności żywemu 
stworzeniu było wielką rzeczą. Nie, żeby on, Szolem, lubił myszy. Ale nie chciał 
mieć ich krwi na rękach. A najbardziej sprzeciwiał się wabieniu ich odrobiną 
chleba na śmierć w pułapce. Motl podrzucał takie przynęty, a on – nie. 

Szolem, zorientowawszy się, że wciąż jeszcze trzyma w ręku narzędzie śmier-
ci, odrzucił je z obrzydzeniem pod wodniarkę. Już chciał wejść z powrotem do 
łóżka, gdy jego wzrok padł na mahoniowy stoliczek. Zapragnął obejrzeć swoje 
fotografie z letnich kolonii. Wyciągnął rękę po album. I wtedy spojrzał na drugi 
album – poobrywany i luźny. Album Szejny Pesi. Przypomniał sobie, że gdy był 
dzieckiem i leżał chory, matka dawała mu album do łóżka, aby się nie nudził. 
Wyciągnął rękę również i po niego. 

*

W suterenie było cicho. Ogień w piecu lekko buzował, błyskając pomiędzy 
fajerkami. Przez okno wdzierał się daleki odgłos końskich kopyt i głuchy, ledwo 
słyszalny stukot kół dorożki na zaśnieżonym bruku. W ulicznej ciszy końskie 
kopyta stukały rytmicznie i coraz głośniej. 

Szolem otworzył okładkę albumu Szejny Pesi i uśmiechnął się. Na samym 
środku pierwszej strony znajdowała się fotografia babci i dziadka. Wpatrzył się 
w oblicze seniora rodu. Wydało mu się nawet, że dostrzega kilka piegów na jego 
krótkim, mięsistym nosie. Nie był tego pewien, ponieważ zdjęcie było odrobinę 
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poplamione i upstrzone. Ale wiedział z opowieści Iciego Meira, że piegi dziadka 
były widoczne nawet przez jego słomianą brodę. „Jestem trochę nakrapiany 
– mawiał Icie Meir do swoich. – Ale nie umywam się do dziadka. Miał piegów 
niczym gwiazd na niebie i ziaren piasku na ziemi”. Szolem uśmiechnął się jeszcze 
szerzej. Faktycznie, Icie Meir był tak podobny do dziadka na obrazku, że gdyby 
nie dziadkowa broda, chłopiec mógłby przysiąc, że ma przed sobą zdjęcie włas- 
nego ojca. Obaj mieli takie same bezrzęse oczy, takie same jasne, nastroszone 
brwi, tak samo niski kark, korpulentną sylwetkę i szerokie, mocne dłonie. Piegi 
mieli nawet na palcach i wyglądali niczym wyjęci z worka z brązowym cukrem. 

Szolem zasłuchał się. Stukanie końskich kopyt ucichło niemal tuż przy jego 
uchu. Za oknem zaczął się niewielki ruch. Na zewnątrz ktoś rozmawiał, po czym 
zaraz rozległy się kroki. Po krótkiej chwili drzwi do sutereny otwarły się. Chłopiec 
ujrzał wysokiego mężczyznę w czarnym płaszczu, z brązowymi, skórzanymi rę-
kawiczkami w dłoni, bez kapelusza. Twarz przybysza była czerwonobrązowa od 
siarczystego mrozu. Para czarnych, ciekawych oczu spoczęła na chorym chłopcu. 

– Stolarz Icie Meir?
Szolem podciągnął się na poduszce: 
– Nie ma go w domu. Jestem jego synem. 
Mężczyzna stał przez chwilę zamyślony. Jego wzrok powędrował po wilgotnych 

ścianach piwnicy, meblach, podłodze, aż ponownie zatrzymał się na Szolemie: 
– Powiedziano mi, że pański ojciec może zrobić dobre meble. 
– Oczywiście, może. Proszę mi powiedzieć, o co chodzi. 
– Powiem panu – uśmiechnął się przybysz. – Mam w domu starą szafę. An-

tyczną, rzeźbioną. Wypadły z niej drzwi i połamały się, więc chciałbym dać je do 
naprawy. Ta szafa to spadek. – Mówiąc to, mężczyzna zanurzył rękę w wewnętrz-
nej kieszeni płaszcza. Przed oczyma Szolema rozbłysło pióro z czystego złota 
zakończone zakrzywioną stalówką. Mężczyzna napisał coś na białej wizytówce 
i zbliżył się do łóżka: – Oto mój nowy adres. 

Na wizytówce posrebrzanymi literami było wypisane nazwisko Samuela Cuker-
mana. Karteczka lekko drżała w dłoni Szolema. Wpił się oczyma w litery i w tym 
momencie powrócił do niego dawno zapomniany obraz – kiedyś bracia zabrali 
go do ogrodu kolejowego37, a on, smyk cztero-pięcioletni, wyszedł stamtąd i po-
szedł sobie do szumiącego budynku – ceglanego, wibrującego monstrum, które 
rzuciło na niego czar i sparaliżowało jego członki, nie pozwalając nimi ruszyć, aby 
uciec. Wówczas odnalazł go Josi, po czym wziął za rękę i zaprowadził z powrotem 
do ogrodu kolejowego. „Znalazłem go przy fabryce Cukermanów” – powiedział 

37 Ogród kolejowy, też park kolejowy, skwer przy dworcu Łódź Fabryczna, dziś park im. Stanisława 
Moniuszki. Arnold Mostowicz w swoich wspomnieniach pisze, że Żydzi nazywali to miejsce koli-
-gurtn (jid.). Autorka posługuje się nazwą kolje-gortn. Słowo kolje/koli – oznacza ‘kolej’, a gortn/
gurtn – to ogród.
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braciom, a w pamięci Szolema utkwiło to nazwisko, ten strach, a potem przyszła 
nienawiść. I teraz też czuł się jak sparaliżowany, nie mogąc oderwać wzroku od 
wizytówki. Jednak po chwili spojrzał na obcego: 

– Powiem tacie – mruknął, modląc się w sercu, aby gość czym prędzej sobie poszedł. 
Jednak Samuel się nie spieszył. Nieczęsto zdarzało mu się bywać w piwnicy, 

w której mieszkają ludzie. Czuł się w niej jak w dziwnym muzeum. Jego zacieka-
wione spojrzenie pobiegło w kierunku warsztatu, gdzie jeszcze leżała poduszka 
i kołdra z wcześniejszego posłania Szolema. Spod spodu wyglądały dwie otwarte 
skrzynie z narzędziami stolarskimi, wielka balia i tara do prania, otwarty worek 
z ziemniakami. Potem wzrok jego padł na ubrane w peruki, nieme głowy Szejny 
Pesi. Następnie na wodniarkę z wiadrami i maleńkim lusterkiem nad nią. Wyglą-
dał spod niej dziwny instrument – kawałek drewna z drucikami: łapka na myszy. 
Pomyślał, że taka łapka na myszy musi być ważnym meblem w wielu bałuckich 
domach… I nagle przez umysł Samuela przebiegła myśl o jego książce. Czy 
naprawdę był powołany do tego, aby ją napisać? On, w swojej niewiedzy? Czy 
same papiery i dokumenty mogły oddać głębię życia? A może właśnie to, o czym 
milczały – właśnie to, co codzienne, małe – było prawdziwsze i ważniejsze?

Szolem opanował się i spojrzał na przybysza. Nie rozumiał, na co gość jeszcze 
czeka. Czy miał coś jeszcze do powiedzenia? I co oznacza to złowrogie rozglądanie 
się po suterenie? Czyżby był sekwestratorem38, który przychodzi spisać meble? 
I w ogóle jak można tak bezczelnie gapić się na graty niczym na jakieś dziwowis- 
ko? Szolem nazwał to pańską bezwstydnością. Rzucił się na łóżku w wielkiej 
złości i ukląkł. Na skutek tego poruszył się wielki, otwarty album, po czym zaraz 
ześlizgnął się z łóżka, spadając na podłogę wraz z deszczem luźnych fotografii. 

Przybysz pomógł zbierać zdjęcia. Jego głowa znalazła się blisko pochylonej 
głowy chorego. Szolem poczuł, jak cała krew zbiera się w jego mózgu. Niemal 
wypadł z łóżka. 

– Co panu jest? – Samuel złożył album i obejrzał jego podarte okładki. – Jest 
pan chory? 

Szolem pokiwał głową. Wrzał w nim gniew. Nie mógł znieść czarnego, ele-
ganckiego płaszcza, brązowych, skórzanych rękawiczek, które tak po pańsku 
wystawały z kieszeni, białych mankietów koszuli wyglądających spod rękawów 
płaszcza, pozłacanych spinek, a zwłaszcza rąk – gładkich, bez grubych po-
stronków żył, burżujskich rąk o czystych, zadbanych paznokciach bez czarnych 
obwódek. Gdyby nie było mu szkoda roboty dla ojca, miałby teraz rzadką okazję, 
aby powiedzieć prosto w oczy temu wypieszczonemu kapitaliście wszystko, co 
do niego czuje proletariackie serce. 

38 Sekwestrator – osoba, której zadaniem jest zajęcie majątku, o który toczy się spór, aż do chwili 
ogłoszenia wyroku sądu; dawniej także konfiskata majątku z powodu działalności politycznej.
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– Pańscy rodzice są tutejsi? – Samuel otworzył album. 
Zamiast odpowiedzieć, Szolem znowu mruknął, a Samuel ponownie zapytał: 
– Skąd pochodzą? A pan, pan urodził się w Łodzi?
– Tutaj, na Bałutach! – Szolem w końcu wykrztusił. – Tutaj, w suterenie. 
Samuel obserwował nieprzyjaźnie nastawionego chłopca: 
– Czy coś pana boli? 
„Pan mnie boli!” chciał krzyknąć, ale zagryzł wargi. Wyciągnął ręce po al-

bum. Samuel otworzył go i położył na kolanach chorego, ale nie oddał. Miał 
swój sposób postępowania z osobami z ludu. Brał ich takimi, jacy są. Byli inni, 
trochę dziwni, ale za to uczciwi i bardziej spontaniczni. Samuel nie czuł się przy 
nich obco, wręcz przeciwnie – głęboko w sobie odczuwał szacunek, jaki czło-
wiek niedoświadczony żywi wobec tych, którzy mają doświadczenie. Od bardzo 
dawna, jeszcze zanim postanowił napisać książkę, już w czasach młodości 
była w nim ciekawość egzotycznej rzeczywistości, w której żyli ci z najniższych 
warstw, ci z piwnic, ci, którzy nie mieli dachu nad głową. Nieraz miał uczucie, 
że mimo całej działalności społecznej i aktywności nie żyje prawdziwym ży-
ciem. Bo żyć naprawdę to znaczy walić głową w twardy mur i pokonywać go, 
tak jak głodny pokonuje swój dzień, jak ten chłopiec pokonuje dzieciństwo  
w piwnicy. 

Odwrócił w swoją stronę album leżący na kolanach Szolema. 
– Pozwól mi zajrzeć – poprosił przyjaźnie. – Kto to? Babcia i dziadek? Czy 

pan zauważył, że wszyscy dziadkowie są do siebie podobni? Może pan słyszał 
o moim dziadku? 

Cierpliwość Szolema zawisła na włosku: 
– Słyszałem o panu! – ugryzł się w język, bo w grę wchodziła praca dla ojca. 
Samuel podniósł brwi: 
– Co pan o mnie słyszał?
Teraz Szolem czuł jedynie gorący, rewolucyjny zapał. 
– To, co słyszą wszyscy. Że pan jest bogaczem i wyzyskiwaczem. Że pan 

trzyma pięciu polskich robotników na jednego żydowskiego. 
– Co jeszcze?
– Dość, wystarczy. Co pan myśli, że pana nie znają w tym mieście? 
Samuel wzruszył ramionami: 
– Nie jestem wyzyskiwaczem. Trzymam robotników i płacę im wynagrodzenie. 

Jest ustalona stawka, są związki. I kto panu powiedział, że zatrudniam pięciu 
polskich robotników na jednego żydowskiego? U mnie w biurze nie ma ani jed-
nego nie-Żyda. 

A jednak to była prawda. Chętniej przyjmował do fabryki polskich robotni-
ków niż żydowskich. Z Polakami było mniej kłopotów. Byli mniej bezczelni, nie 
straszyli strajkami w każdy poniedziałek i czwartek. Fakt, że on, właściciel, był 
swój, przyczyniał się do wytworzenia niewygodnych, skomplikowanych stosunków 
z Żydami. Z nimi wcześniej czy później były problemy. 
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– Nadejdzie dzień – wykrzyknął rozpalony Szolem. – Nadejdzie dzień, panie 
Cukerman, kiedy zapłaci pan rachunek. Niech pan sobie nie myśli! – poczuł 
ściskające go obręcze. Znowu miał gorączkę. 

Samuel nie miał pretensji do chorego chłopca. Wszystko, co czuł w tym 
momencie, to była ciekawość – rodzaj nagłej, kapryśnej woli, aby dojść tego, co 
nieznane. Postanowił zmienić temat: 

– Moim dziadkiem był reb Szmuel Cukerman. Naprawdę niczego pan o nim 
nie słyszał?

– Moim dziadkiem był Isroel Farbiarz. Czy o nim coś pan słyszał? 
– Widzi pan, w pewnym sensie mój dziadek również był rewolucjonistą. 
– A u nas jest dokładnie na odwrót, panie Cukerman. Mój dziadek był reak-

cjonistą, a jego wnuki są rewolucjonistami!
– Istnieją różne rodzaje rewolucjonistów – Samuel zaczął miąć swój płaszcz. 

– Mój dziadek również walczył o sprawiedliwość. Zapewne wie pan, że około stu 
lat temu był tutaj żydowski rewir, rodzaj getta dla Żydów. Ale mój dziadek wyrwał 
się… Był jednym z pierwszych, przeciwstawił się miejskim Niemcom, którzy nie po-
zwalali Żydom mieszkać w Nowym Mieście. Nie dał się ani burmistrzowi, ani policji. 
Wprowadził się do domu przy ulicy Nowomiejskiej, otworzył interes bawełniany… 
Kilka razy wyrzucano go na ulicę, grożono więzieniem, a on za każdym razem wy-
ważał drzwi i pchał się z powrotem. Aż otrzymał oficjalne zezwolenie z Warszawy, 
że może mieszkać w tym domu. Później jeszcze dokupił kilka bocznych placów 
i wybudował na nich kolejne domy. Pozwolono mu poprowadzić ulicę, która potem, 
przez wiele lat, nazywała się ulicą Cukermana39. Ale to nie na nasze czasy. Dzisiaj 
zafałszowano tę nazwę i została ulica Cukrowa. Dlaczego ja to panu opowiadam? 

– Aby mi udowodnić, że pański dziadek był rewolucjonistą. 
– I jeszcze z jednego powodu – Samuel pochylił się ku choremu – aby wiedział 

pan, jak brzmi prawdziwa odpowiedź, jeśli kiedyś pana dzieci będą pytać, dlaczego 
ulica nazywa się Cukrowa. – Podchwycił zmieszane spojrzenie Szolema. – Dlacze-
go pan mi się przygląda? Wydaje się panu dziwne, że tak z panem rozmawiam? 

– Faktycznie, nie rozumiem – wykrztusił Szolem. – Naprawdę nie ma pan 
ważniejszych spraw? 

W oczach Samuela zapłonął łobuzerski ognik: 
– Jest po temu powód, młody człowieku. Wszak wie pan, że bogacz nie 

zrobi niczego bez zysku. Na przykład… Chcę zobaczyć pańskie albumy.   
 Szolem zamrugał oczyma. Bogacz Cukerman chyba oszalał. Chłopiec musiał 
się uśmiechnąć. A jak tylko się uśmiechnął, to zaraz poczuł, że jego rewolucyjny 
zapał znika. 

39 Historia inspirowana biografią łódzkiego fabrykanta Samuela Saltzmana (1795–1875), do dziś 
jest w Łodzi ulica Solna. Dla Żydów był on symbolem walki z ograniczeniami dla ludności wyzna-
nia mojżeszowego.
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– Niech pan już idzie, panie Cukerman, pan ze mnie kpi! – gdy to mówił, nie 
było w nim gniewu. Ku swojemu zdumieniu poczuł nieoczekiwane pragnienie, 
aby uznać tego miłego człowieka za kogoś innego, kto nie ma nic wspólnego 
z Cukermanem, wrogiem klasowym i nadzianym bogaczem. – A co tu jest do 
oglądania? – jeszcze się bronił. 

– To zależy, jak się patrzy… Więc to są pańscy dziadkowie? – Samuel ponownie 
przysunął album do siebie. – Gdzie mieszkali, powie mi pan?

– W Końskowoli. Dziadek był farbiarzem, a babcia sadowniczką. Widzi pan… 
– Szolem podniósł twarz w kierunku Samuela i spojrzał na niego niepewnie. 
Jeśli nie uznać go za kogoś innego, to przynajmniej zapomnieć na chwilę, że 
obcy przybywa z tamtej strony barykady, choćby tylko po to, aby móc mu opo-
wiedzieć ciekawą historię babci i dziadka. – Więc może pan usiądzie, panie 
Cukerman? – Szolem szybko zdjął z krzesła egzemplarz „Folks-Cajtung” i pusty 
kubek po wodzie z solą. Samuel nie kazał sobie dwa razy powtarzać. Już siedział 
na krzesełku tuż obok chłopca, a otwarty album leżał pomiędzy nimi. – Widzi 
pan… – chłopiec, wciąż jeszcze trochę zmieszany i zawstydzony, spojrzał na 
zdjęcie. – Mój dziadek był wdowcem z jednym synem, a babcia – wdową z jed-
ną córką. Rozumie pan? Moi rodzice byli przybranym rodzeństwem. – Szolem 
westchnął ciężko i otarł pot z czoła. Ponownie poczuł w ciele gorączkę. Ale nie 
czuł się gorzej. Wręcz przeciwnie, był podekscytowany i chętny do opowiada-
nia. – Proszę nie pytać, panie Cukerman, ile historyjek mają do opowiedzenia 
moi rodzice! – wskazał palcem zdjęcie. – Widzi pan babcię? – mrugnął. Jego 
zawstydzenie już znikło. – Mój tata mówił o niej „ciotusia”, a ja nigdy nie mogłem 
zrozumieć, jak można używać tego zdrobnienia w odniesieniu do takiej kobiety. 
Była jak skała. A tata mówi, że głos miała taki sam jak posturę. Gdy otwierała 
usta, niemal grzmiało. Widzi pan te policzki, o tutaj? Tata mówi, że wyglądały 
jak dwa wielkie, czerwone jabłka z sadu. Wie pan, gdy tata zaczyna opowiadać 
o sadzie, to trzeba go wtedy słyszeć! Ślinka sama napływa do ust, a on może 
tak opowiadać całą dobę. Nawet nie będzie pan wiedział, kiedy minie taki szmat  
czasu. 

– A pańska mama, ma pan jej zdjęcie? 
– Zdjęcie? – Szolem przewrócił stronę i pokazał fotografię czarnej, ślicznej 

dziewczynki z parą cienkich warkoczyków, w długiej sukni i bucikach powyżej 
kostek. Obok niej stał wielki, kudłaty pies. – To ona, jak była mała. Widzi pan 
psa? To Bałwan, pies mojej mamy. A widzi pan te drzewa? Od razu można poznać, 
że to żywe drzewa, a nie jakieś dekoracje z papieru jak u nas, gdy człowiek idzie 
zrobić sobie zdjęcie. To sad, moja mama biegała tam na bosaka. Pewnie pan 
powie: ale przecież ma buty na tym zdjęciu! Założyła je tylko po to, aby wyglądać 
jak człowiek. 

– A to pewnie jest pański ojciec? – Samuel wskazał na sąsiednią fotografię.
Wzrok chłopca podążył za palcem Samuela. 



110

– Tak, to mój tata. Tutaj jeszcze chodził do chederu. Ale gdy tylko dostał się 
pod opiekę babci, już nie musiał tam chodzić. Miał sad. Rebe40 przestał go wtedy 
uszczęśliwiać uszczypnięciami w policzki, bo zaczął dawać mu lanie. A dziadek, 
jego własny ojciec, wcale nie wstawiał się za nim. Tata mówi, że nieustannie nosił 
na ciele liczne pręgi we wszystkich możliwych kolorach. Czarne pręgi – stare, 
niebieskie – nieco nowsze, a czerwone – zupełnie nowiusieńkie. Na plecach 
miał wymalowany cały wzór. Rozumie pan. W porównaniu z tym, co on obrywał, 
to my, ja i moi bracia, dostajemy od niego same pieszczoty. 

– Pański ojciec bije? 
– Nie. Dzisiaj już nie. Mój tata jest człowiekiem o miękkim sercu, ale nerwo-

wym. Szybko zaczyna się gotować, ale jeszcze szybciej stygnie. A bicie to wolałem 
dostawać od niego niż od mamy. Gdy musiał uderzyć, to szybko załatwiał spra-
wę – raz, dwa i było po wszystkim. Ale z mamą było zupełnie inaczej. Najpierw 
mówiła: „Oj, już ja się za ciebie wezmę! Rety, jak ja ci przyleję!”. I tak długo się  
do tego zabierała, że musieliśmy ją prosić: „Weź i lej, ale niech się to już skoń- 
czy!”. A gdy już złapała miotłę, którą nazywaliśmy „szczoteczką do zębów”, 
tak długo nią machała nad głową, że aż dusza mogła opuścić ciało. A czasa- 
mi w trakcie tego wszystkiego mijała jej ochota na bicie. Rzucała wówczas  
broń i zaczynał się długi okres gniewu, który trwał, dopóki nie interweniował ojciec.

Samuel obrócił kartę w albumie. 
– A tu są oboje?
– Tak. Widzi pan tę płócienną pałatkę na dole? Tutaj ojciec sypiał w letnie 

noce – Szolem uśmiechnął się. – Wie pan, on mówi, że czasami w nocy mama 
wyskakiwała do niego przez okno i wówczas opowiadali sobie różne historie. 
Czasami robił jej psikusy. Jednego razu przywiązał ją do drzewa za warkocze, ale 
ona też nie pozostała mu dłużna. Przewróciła wszystkie kosze z jabłkami, które 
nazbierał. Ale ta idylla nie trwała długo, panie Cukerman. Dziadkowi „gojskie 
życie” w sadzie nie przypadło do gustu. Jeśli jego syn nie chce być rabinem, to 
niech chociaż będzie rzemieślnikiem. Powiedział i po zabawie. Gdy ojciec skoń-
czył jedenaście lat, babcia zaprowadziła go na stację, do pociągu jadącego do 
Warszawy. Ubrała go z tej okazji w całą koszulę i parę pocerowanych skarpet, 
a także zaopatrzyła we wskazówki, jak ma się zachowywać pośród obcych. 
Wsadziła go do wagonu bez grosza przy duszy, zapewniając, że nie musi mieć 
biletu, bo kobiety w pociągu ukryją go i tym sposobem szczęśliwie dotrze do 
Warszawy, aby tam zdobyć zawód i wyjść na ludzi. Wie pan, jak długo mój tata 
jechał z Końskowoli do Warszawy? Pięć dni. Ni mniej, ni więcej. Kobiety w wa-
gonach faktycznie miały dobre serca i zasłaniały go swoimi długimi spódnicami, 
ale i tak na każdej stacji wyciągano go spod ławki, dawano parę kuksańców, po 

40 Rebe – zwrot grzecznościowy, uczniowie w ten sposób zwracali się do nauczyciela w chederze lub 
jesziwie. Określenie używane także przez chasydów w stosunku do cadyka.
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czym wyrzucano z pociągu. Aż do tamtej pory ojciec nigdy nie jechał koleją. Ale 
był już na tyle duży, aby zrozumieć, że jeśli wyrzucają go z jednego wagonu, to 
musi wleźć do drugiego. Czasami mu się udawało, a czasami musiał czekać na 
dworcu na kolejny pociąg. Ale do Warszawy dojechał i w Warszawie został stola-
rzem. Tak, tata zawsze lubił mieć do czynienia z drewnem. Gdy uczył mnie fachu, 
ciągle powtarzał: „Powinieneś wiedzieć jedną rzecz, Szolemie, jeśli chcesz, aby 
twoja praca była udana, musisz włożyć w nią nie tylko całą głowę, ale również 
spory kawał serca”. On lubi nawet zapach drewna. Zanim zabierze się do roboty, 
najpierw głaszcze deskę, jakby to była żywa istota, później wącha ją, i dopiero 
potem zaczyna pracować. Jak pan myśli, przypadkowo dano panu adres Iciego 
Meira Stolarza? W Łodzi nie ma sobie równych. Słyszy pan, panie Cukerman? 
Nie mówię tego dlatego, że to mój ojciec…

– Rozumiem – Samuel przytaknął. 
– Ale zanim został fachowcem – Szolem pokiwał głową – to nieraz dano mu 

siana do powąchania! Swoje przeszedł.
– Proszę opowiadać dalej. 
Rozochocony Szolem wsparł się wyżej na poduszce: 
– W Warszawie poszedł na naukę do stolarza i pierwsze, czego się tam na-

uczył, to było słanie łóżek czeladników. Drugie – obieranie kartofli dla majstrowej 
i skubanie kur z pierza w każdy piątek. Rzecz jasna nigdy nie miał okazji zobaczyć, 
jak te kury wyglądają po ugotowaniu. Trzecie, to było conocne wyprowadzanie 
dzieci majstra do wychodka. Ale majster i majstrowa go lubili. Klapsy i szturchańce 
przyjmował od nich w dobrej wierze, nawet się nie krzywiąc. A poza tym, panie 
Cukerman, był z niego prawdziwy „elegant”. Na dodatek, mimo wszystkich pro-
blemów, urósł… Kapota na nim podarła się i pękła, a pewnej zimy, gdy wyciągał 
buty z błota, został bez zelówek. Ale nic nie denerwowało go do tego stopnia jak 
to, że chodził z długimi, rudymi włosami, zupełnie jak dziewczyna. Doszło do tego, 
że pewnego pięknego dnia przed samym świętem Pesach majstrowa, która nie 
miała przecież serca z kamienia, zaprowadziła go do fryzjera. Powiedziała, że 
zaraz wróci, po czym zniknęła. Pół dnia ojciec przesiedział u fryzjera, aż oberwał 
kilka razy w oba policzki i zarobił kilka kopniaków w tyłek, po czym znalazł się na 
zewnątrz, w rynsztoku. Ojciec wstał, wie pan, i wrócił do właściciela warsztatu jako 
najszczęśliwszy człowiek na świecie, bo już nie wyglądał jak dziewczyna. No, to co 
jeszcze mam panu opowiedzieć? Trzy lata tak szybko minęły, a fotografia, którą 
pan widzi, została zrobiona, jak był już czeladnikiem. Wytargował u szachraja na 
pchlim targu przechodzoną marynarkę, koszulę z papierowym kołnierzykiem41, 
krawat, no i poszedł się rozerwać. Kazał się sfotografować – widzi pan dokąd? 

41 Na początku XX w. modne, ale przede wszystkim praktyczne, były odpinane kołnierzyki do męskich 
koszul, które łatwiej było prać i krochmalić. Uboższą wersją były kołnierzyki papierowe – prak-
tyczne i ekonomiczne.
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Do pasa. Nie miał jeszcze pieniędzy, aby kupić sobie parę eleganckich spodni, 
a na nogach nosił dwa lewe buty niczym Charlie Chaplin. A tu, widzi pan, panie 
Cukerman – Szolem obrócił stronę – tutaj ojciec i mama są już narzeczonymi. 

– Wyglądają na przestraszonych – zauważył Samuel. 
Szolem przechylił album w swoją stronę: 
– Przestraszeni, nie przestraszeni, to nie były dobre czasy. Tata już wtedy 

ponownie mieszkał w Końskowoli. Sad już nie należał do babci. Dziadek był chory, 
a z policzków babci odpłynął kolor świeżych jabłek. Natomiast jej córka, moja 
mama, pracowała już u fryzjerki, robiąc peruki. I właśnie wtedy ojciec naprawdę 
się w niej zakochał. Raz, gdy leżał na swoim posłaniu, usłyszał przez ścianę, 
jak babcia mówi do dziadka: „Elie Isroelu, jeśli Bóg pozwoli, będziemy stawiać 
chupę”. „Jak na to wpadłaś?” – zapytał dziadek. Babcia na to: „Miłość jest jak 
spuchnięty nos, nie można jej ukryć”. Ale do wesela było jeszcze daleko, panie 
Cukerman. Wcześniej tata musiał się stawić do pryzywu42 i to właśnie wtedy 
zabrał mamę do fotografa. Powiada pan, że wyglądają na przestraszonych? To 
dla mnie pierwsza fotografia, na której rozpoznaję rodziców. 

Obrócił okładkę i Samuel zobaczył Iciego Meira w żołnierskim mundurze 
ze stopą obandażowaną białym płótnem i z laską w ręku. Stał otoczony grupą 
uśmiechniętych pielęgniarek. Szolem zaśmiał się: 

– To jest, widzi pan, pałac książęcy w Petersburgu! Proszę spojrzeć, mój ojciec 
również zakosztował „arystokratycznego” życia. Ale w tym celu musiał wcześniej 
złapać kulę w nogę. Widzi pan marmurowe schody? Zapyta pan pewnie, skąd 
się tam wziął? Prosta sprawa. Jak tylko został żołnierzem, wysłano go na front 
japoński z oddziałem piechoty. Rosjanie chwalili się, że zdmuchną Japończyków 
jak piórko, ale dostali tęgie lanie. Na froncie nie udało się ojcu wiele zobaczyć. 
Jak to mówią, poszczęściło mu się i jeszcze zanim zdołał wziąć karabin do ręki, 
został ranny w nogę i zrobił, haszkiwejnu43, w tył zwrot. Odwieziono go do Peters-
burga, prosto do pałacu, który służył jako szpital. I widzi pan, panie Cukerman, 
to zdjęcie obok jest faktycznie oficjalnym zdjęciem ślubnym ojca i matki. To 
znaczy, gdy petersburski raj się skończył, tata wsiadł do pociągu i przyjechał do 
domu. Obstalował sobie parę nowych butów i zaraz potem odbył się ślub. Ale 
nie mógł znaleźć dla siebie miejsca w Końskowoli, bo naoglądał się już świata. 
Postanowił więc, że przeniesie się do Łodzi, bo to przecież światowe miasto. 
Bagatela – polski Manchester!

42 Pryzyw – pobór rekrutów do armii carskiej, przymusowa służba wojskowa. W 1904 r. poborowi 
wysłani byli na Daleki Wschód.

43 Haszkiwejnu – jedno z błogosławieństw odmawianych w czasie wieczornej modlitwy majrew. Zawiera 
prośbę do Boga o to, by w nocy spoczywać w pokoju i szczęśliwie powrócić do życia następnego 
dnia. 
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– I tak zaczyna się historia waszej rodziny w Łodzi?
– Tak jest, panie Cukerman, wtedy się wszystko zaczęło. W suterenie. Wuj 

Henech – widział pan jego piekarnię od frontu? – wziął do siebie tatę i mamę 
z moim najstarszym bratem Srulikiem. Proszę zaczekać, pokażę panu zdjęcie 
wuja. – Szolem szybko przewrócił kilka stronic w albumie, zatrzymując się 
przy fotografii szczupłego, wysokiego mężczyzny o spiczastej brodzie i na wpół 
przymkniętych oczach za ciężkimi okularami w grubych oprawkach. Obok nie-
go stała niska kobieta o ptasiej twarzy i małych, zaciśniętych ustach. Na jej 
długiej spódnicy wisiał wielki łańcuch sięgający kolan. – To oni! – wykrzyknął 
chłopiec. – Wuj Henech niemal nie widzi. Na ulicy nazywają go „Ślepy Henech”, 
a ciotka Perl mówi na niego „Ślep”. W kieszeni kamizelki zawsze ma „cebulę”, 
ale żeby zobaczyć, która jest godzina, musi przesunąć okulary na czoło i pod-
nieść zegarek do prawego oka. Kiedy podają mu filiżankę kawy, szuka jej brzegu 
i łyżeczki. Jednak gdy ciotka chce się upewnić, czy nie wciśnięto jej fałszywych 
pieniędzy, zawsze idzie do niego po pomoc, bo on ma głowę na karku! Proszę 
mi wierzyć. Nie mówię tego, bo jest moim wujem. Każdy przychodzi do niego po 
radę: chłopcy od koni, szachraje, handlarze, rybacy. Przychodzą też tylko po to, 
aby sobie po prostu pogadać. Bo on lubi mówić. To człowiek do rany przyłóż. Ale 
za to moja ciotka Perl, oby tak żyła w zdrowiu, jest dokładnie jego przeciwień-
stwem. Widzi pan, proszę spojrzeć, jak on jest wysoki, tak ona maleńka, jak on 
jest gadatliwy, tak ona mrukliwa. Wuj Henech lubi dzieci. Niemal wychowałem 
się na jego rękach. A ona nie może patrzeć na bachory. Wuj ma lekką rękę, gdy 
tylko zgromadzi kilka groszy, od razu je rozda. A ona nie daje jałmużny. A jeśli już 
ofiaruje komuś kawałek chleba z piekarni, to oczywiście tylko stary. Pewnie pan 
myśli, że ona trzyma go pod pantoflem? Można tak myśleć. Ale wuj mimo swojej 
ślepoty potrafi ją nieźle przechytrzyć. Dla przykładu – wuj lubi wódkę i zawsze 
ma w domu flaszeczkę. Gdy przychodzi któryś z sąsiadów, zaraz flaszka pojawia 
się na stole. Ciotka Perl może sobie przewracać dom do góry nogami, a i tak 
nigdy jej nie znajdzie…

Szolem oblizał suche, czerwone wargi i dotknął ręką ust. Był tak zajęty opo-
wiadaniem, że zapomniał o Samuelu i o wszystkim dookoła. 

– Jak się tu wprowadzili – kontynuował – jeszcze nie było mnie na świecie. 
Mama zaczęła robić peruki, a tata zajął się pracą na swoim. Natychmiast poje-
chał do pabianickiego rebego po błogosławieństwo44, aby mu szczęście dopisało 
w tym wielkim przedsięwzięciu. Pabianicki rebe był z nim spokrewniony. Nie miał 
uczonych chasydów, ale miał, jak to się mówi, „ślepych” chasydów45, ale tata 
bardzo go cenił. Wysłuchawszy prośby ojca, cadyk rzekł: „Mam dla ciebie radę, 

44 W okresie międzywojennym rabinem Pabianic był Menachem Mendel Alter, rodzony brat cadyka 
z Góry Kalwarii, ale w mieście było wielu chasydów, zwolenników różnych dworów. 

45 Ślepi chasydzi – tu w znaczeniu „naiwni”. 
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Icie Meirze. Chcesz, aby ci się powodziło? To weź mnie za wspólnika do swoje-
go interesu. Będziesz czerpał korzyści z moich zasług duchowych”. Ojciec nie 
wierzył własnym uszom. Bagatela, rebe chce mu uczynić taki zaszczyt i zostać 
jego wspólnikiem! Wrócił do domu i opowiedział mamie o tym wielkim szczęściu, 
które go spotkało. Mój tata taki jest, gdy się do czegoś zapali, to ogarnia go takie 
uniesienie, jakby znalazł się na obłoku z siódmego nieba. Mama, oczywiście, nie 
była zachwycona tą całą spółką. Nie poważała rebego, jego plan też jej się nie 
podobał. Ale ojciec nie dał sobie podciąć skrzydeł. Całą noc leżał, liczył i robił 
plany, a rano wstał już jako prawdziwy bogacz. Wziął kilka groszy uskładanych 
przez matkę i postawił warsztat – tu, w piwnicy. I co pan myśli, panie Cukerman? 
Zasługi rebego pomogły mu, ale nie w zarobku. Tej samej zimy moja mama uro-
dziła drugiego syna, Motla. Sam warsztat nie miał szczęścia. Co piątek ojciec 
jeździł do rebego, aż oddał mu jego dolę do ostatniego grosza, po czym spakował 
narzędzia i pojechał pracować na cudzym.

– A do rebego już więcej nie jeździł? – zapytał rozbawiony Samuel.
– Nie, panie Cukerman, już nie jeździł. Przestał być ślepym chasydem. Pewnego 

dnia zdjął chałat, zgolił brodę, nie poszedł do bóżnicy i powiedział do matki: „Do 
dzisiaj byłem i dla Boga, i dla ludzi, od dzisiaj jestem tylko dla ludzi”. I wie pan, co 
matka odrzekła mu na to? Stwierdziła, że ten, kto jest miły ludziom, jest także 
miły Bogu. Ona sama nie miała czasu być pobożna. Nie przeszkadzało jej nawet 
to, że ojciec zgolił brodę. Miała większe problemy na głowie. Musiała uporać się 
ze swoją pracą, zanim nadejdzie czas, kiedy nie będzie mogła pracować, gdyż 
ponownie była w ciąży z moim bratem Josifem. Nazywamy go Josi. 

– Czy ojciec został sceptykiem?
– Tak. – Szolem wetknął palec pod sztywny kompres i odkleił go od spoconej, 

podrażnionej skóry. – Ale mój ojciec jest człowiekiem, który musi w coś wierzyć. 
Tak więc znalazł sobie nowego rebego – Bejnisza Michalewicza. Słyszał pan 
o nim, panie Cukerman?

– Nie, nie słyszałem.  
Chory chłopiec rzucił mu dumne, lekceważące spojrzenie: 

– Bejnisz Michalewicz był postacią związaną z Bundem. W ciągu jednej nocy 
posiwiał, gdy wieziono go na Sybir. Ojciec kilka razy słyszał go, jak przemawiał, 
i więcej mu nie było trzeba. Ponieważ przy tym całym swoim „wykształceniu” 
Michalewicz był też szlachetnym człowiekiem, stał się dla mojego ojca wcieleniem 
Bundu. Gdyby się nim rozczarował, zaraz rozstałby się z ruchem, rozumie pan? 

Na jednej z fotografii Samuel zauważył czterech chłopców, jeden mniejszy 
od drugiego. Wskazał palcem najmniejszego z nich: 

– To pan?
Twarz Szolema pojaśniała: 
– Poznał mnie pan?! Widzi pan, siedzę na wszystkich zdjęciach. Hmm... mam 

krzywe nogi. Nie mogłem chodzić. W tamtym czasie mama raz zabrała mnie do 
Końskowoli, jednak niczego nie pamiętam z tej podróży. Ale z opowieści wydaje 
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mi się, że znam Końskowolę jak własną kieszeń. Wtedy mama przywiozła ze 
sobą sadzonkę drzewa wiśniowego, którą dostała od znajomego sadownika. 
Zanim jeszcze zdążyła się rozebrać po podróży, złapała wuja Henecha i ojca, po 
czym zmusiła ich, aby poszli z nią na podwórko wyszukać dobre miejsce dla tej 
sadzonki. Wszyscy się z niej śmiali. Jakim cudem wiśnia przyjmie się na naszym 
podwórku? Na podwórku pełnym łobuzów i chłopaków z ferajny? A poza tym, 
czy drzewo z Końskowoli będzie rosło na Bałutach? Ale ona nic sobie nie robiła 
z ich gadania. „Ja już o nie zadbam”, powiedziała. Wybrała kącik obok „pałacyku” 
właściciela i posadziła drzewko. I co pan o tym myśli? Powinien je pan obejrzeć. 
Latem opalają się pod nim dziewczyny, a i starsze kobiety rozkładają się w jego 
cieniu. Zaczęto nawet dbać o trawę wokół niego i teraz to miejsce nazywa się 
„ogrodem”. Taka jest właśnie moja mama, panie Cukerman. Jak to się mówi, ma 
żelazny charakter. Proszę mi wierzyć, mówię to nie dlatego, że jest moją matką. 

– Świetna mama – zgodził się Samuel. 
Ale Szolem zapragnął opowiedzieć jeszcze o swoim ukochanym wuju Henechu. 
– Wie pan, panie Cukerman – wrócił do zdjęcia ślepego Henecha. – Ten wuj 

wszystkie swoje dobre uczynki robi w wielkim sekrecie, aby nie dowiedziała się 
o nich ciotka Perl. Na przykład w czasie Purim46 wuj działa jak prawdziwy konspi-
rator. Mam na myśli tradycję szelachmones47. Bierze kilka bochenków, zapieka 
w nich papierowe pieniądze i posyła swoim krewnym za moim pośrednictwem. 
Mówi przy tym do mnie, mrugając: „Szolemie, powiesz cioci Frejdzie, aby ostroż-
nie kroiła chleb”. Wujek zawsze ma przy sobie jakieś drobne, aby rozdawać je 
czeladnikom, albo po prostu, aby dawać jałmużnę. Trzyma te grosze w mankiecie 
rękawa podwiniętego aż za łokieć. Czasami żartuję z niego, mówiąc: „Wujku, 
twoja koszula jest warta wiele pieniędzy”. Tak, mimo swojej ślepoty wuj ciągle 
lubi naprawiać zepsute zamki albo prostuje gwoździe, które trzyma w garnku. 
A gdy już zupełnie nie ma co robić, staje koło pompy i ostrzy noże. Kiedyś krę-
ciłem korbą dla niego. Mój wuj nigdy nie odpoczywa na krześle. Odwraca sobie 
wiadro na węgiel do góry dnem i siada, a na drugim wiadrze opiera nogę i skubie 
swoje odciski. Zawsze latem wielką sklejką odganiałem muchy od jego stóp. 
Muchy lubiły zwłaszcza jego palce… A gdy wuj jest już bardzo zmęczony nocnym 
ugniataniem ciasta lub wsuwaniem chlebów do pieca, rozkłada sobie posłanie 
na podłodze piekarni, kładzie pół worka mąki pod głowę i chrapie. A jeśli jest 
sam w domu i boi się złodziei, wyciąga się na progu, w drzwiach. Wówczas nikt, 
nawet w samych skarpetkach, nie dostanie się do piekarni, bo wuj go usłyszy. 

46 Purim – radosne święto żydowskie upamiętniające ocalenie Żydów od zagłady za czasów panowa-
nia króla Aswerusa, obchodzone jak karnawał, podczas którego Żydzi przebierają się, radują, speł-
niają dobre uczynki.

47 Szelachmones – prezenty z okazji święta Purim, zwłaszcza słodkie wypieki lub napoje, które Żydzi 
przesyłają sobie nawzajem. 
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Ale najbardziej lubiłem, panie Cukerman, kiedy do wuja przychodzili jego stali 
goście. Siedziałem sobie wówczas w kąciku i przysłuchiwałem się ich rozmowom…

Szolem zaczął szybko przewracać karty albumu. Zatrzymał się przy jednej z nich. 
– Widzi pan tego tutaj? To Mojsze Icl. Powozi eleganckim karawanem. Sam 

bogacz Poznański jest jego wujem. Wie pan, ten Mojsze Icl lubi gadać, zupeł-
nie jak mój wuj Henech. I opowiada wszystko, co mu ślina na język przyniesie. 
Z ciotką Perl nie za bardzo się lubią. Kiedyś, podczas wojny światowej, posłała 
go, aby na swoim wozie przeszmuglował mąkę do miasta i nie dała mu za to 
nawet grosza. Gdy kłóci się z nią, zawsze jej dogaduje: „Ciebie, droga Perl, obyś 
długo żyła, to nawet za darmo chętnie odwiozę na cmentarz”. Rozumie pan? To 
mu jednak nie przeszkadza przychodzić do wuja Henecha na kieliszeczek, aby 
posiedzieć aż do białego rana. Mojsze Icl lubi powtarzać, że nie byle kogo wozi 
tym swoim karawanem. Ma stałych klientów. A przy tym wszystkim nie może 
patrzeć na niesprawiedliwość. Gdzie tylko na Bałutach dzieje się jakaś krzywda, 
zaraz przyjeżdża swoim rzeźbionym, czarnym wozem. Pewnego razu gospodarz 
naszego domu eksmitował na ulicę ubogiego wdowca z trzema córkami. Wów-
czas wuj Henech od razu kazał mi biec po Mojszego Icla. Jak pan sądzi, co zrobił 
Mojsze Icl? Zebrał ferajnę z podwórka i posłał ich, aby zrobili klepsydry, że nasz 
gospodarz umarł. Rozwieszono je na ulicy, również w naszej bramie, a sam Moj-
sze Icl przyjechał swoim karawanem, aby zabrać nieboszczyka. Szkoda, że nie 
było pana wówczas na naszym podwórku, panie Cukerman, i nie widział pan tej 
zabawy. Zawstydzony gospodarz musiał obiecać Mojszemu Iclowi, że przyjmie 
lokatora z powrotem i nie pozwoli, aby włos spadł mu z głowy. A przy tym powi-
nien pan wiedzieć, panie Cukerman, że Mojsze Icl jest wyśmienitym klarnecistą 
i to właśnie dzięki niemu polubiłem muzykę. Taki jest Mojsze Icl, a poza nim wuj 
Henech ma jeszcze innego stałego kompana – Kulawego Króla. Zaraz pokażę 
panu jego zdjęcie. – Szolem ponownie przekartkował album. 

– Oto on! – przesunął album w kierunku Samuela. – Kulawy Król jest jed-
nym z dwóch największych kasiarzy w Polsce. W Warszawie numerem jeden 
jest Szpicbródka, a Kulawy Król jest drugi. On sam nigdy nie okrada mieszkań. 
Chodzi jedynie na kasy. Wuj Henech nazywa go: „Kulawy Kaleka”, a on mówi na 
wujka po prostu: „Ślepy”. Król stał się kulawy, skacząc z drugiego piętra w czasie 
roboty. Ale u wuja w domu jeszcze nigdy niczego nie tknął. W szabat mój wuj 
ubiera się elegancko – zakłada krawat, z kieszeni kamizelki zwisa mu dewizka. 
Kulawy Król przychodzi wystrojony w swój „wieczorowy garnitur”, wspierając się 
na lasce z marmurową gałką, po czym obaj zasiadają, aby się napić. Lubiliśmy 
szczypać Kulawego Króla w policzki, że aż widział gwiazdy. Ilekroć rozmawiał ze 
mną w cztery oczy, zawsze pytał mnie na ucho, czy nie chciałbym się wyuczyć 
na „człowieka” z branży. Kiedyś w piekarni wuja Henecha zdarzyła się kradzież. 
Wuj już spał. Złodzieje weszli, co on oczywiście zaraz usłyszał. W przedsionku 
piekarni jest dymnik, który prowadzi na dach. To właśnie tamtędy złodzieje 
weszli i tamtędy uciekli, zabierając kasetkę ze sztabkami złota. Kilka tygodni 
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później chciałem zrobić sobie nowe sanki, więc powiedziałem to wujowi. Na to 
wuj, że na strychu ma stare płozy, na których kiedyś woził mąkę. „Idź na górę” 
– mówi do mnie. „Weź sobie te płozy i zrób nowe sanki”. Wchodzę na strych, aby 
je zabrać, i znajduję kasetkę ze sztabkami złota. Złodzieje zgubili ją w czasie 
ucieczki. Okazało się jednak, że wuj nie może jej otworzyć, więc posłał mnie po 
Kulawego Króla. I tutaj właśnie chcę panu o nim opowiedzieć, panie Cukerman. 
Prowadził on szkołę dla złodziei u siebie w domu, w drugiej oficynie, a ja wpad- 
łem do niego akurat w samym środku lekcji. Jak tylko mnie zobaczył, oko mu 
zabłysło. Wskazał mi miejsce obok siebie i kontynuował „wykład”. Wtedy właśnie 
omawiał ze swoimi studentami bardzo ważny problem: co robić, gdy idzie się 
okraść dom i w tym celu należy otworzyć drzwi, w których dziurce od wewnątrz 
jest umieszczony klucz? Kulawy Król zaraz udzielił swoim uczniom porady, ale 
nie była to taka sobie zwyczajna porada, gdyż przygotował kawałek drzwi z zam-
kiem, by urządzić pokaz. A więc – wpycha się drut do dziurki w zamku i najpierw 
przekręca się nim klucz, a następnie, już będąc w środku, tym samym kluczem 
zamyka się drzwi. Gdy to zademonstrował, to aż otworzyłem usta ze zdumienia. 
Słyszy pan? Bo zrobił to tak zgrabnie i sprytnie! Po lekcji podszedł, uszczypnął 
mnie w policzek i zapytał, jak mi się podobają jego sztuczki. Powiedziałem mu, 
po co przyszedłem. Usłyszawszy, że wuj Henech czeka na niego, natychmiast 
złapał swoje narzędzia i zszedł ze mną do piekarni. Wziął drucik, przekręcił go 
w kasetce, po czym wieczko otworzyło się jakby nigdy nic. Oto Kulawy Król, panie 
Cukerman. No to teraz już pan wie, w jakim towarzystwie się wychowywałem. 

Samuel nie żałował go. Przysłuchiwał się słowom Szolema z dziwnym, zachłan-
nym zaciekawieniem. Oczywiście czytał i słyszał o podobnych typach, ale wydawali 
mu się o wiele okropniejsi i bardziej odrażający niż teraz, gdy słuchał o nich z ust 
tego chłopca. Coś pociągającego i kuszącego było w surowości takiego życia. 

– I kto jeszcze przychodził do pańskiego wuja?
Szolem zmrużył oczy: 
– Podoba się panu ta kompania? 
– Ciekawi mnie. 
– Tak, słuchanie o tym może być ciekawe, ale nie życie tutaj. Widzi pan, proszę 

spojrzeć. To Rudolf Walentino48. Nazywają go tak, ponieważ jest przystojnym 
mężczyzną. Jest księciem wszystkich chłopaków z półświatka. W oficynie pod 
lokalem Kulawego Króla mieszka Fajwisz Konował, który leczy konie, a Rudolf 
Walentino to jego wychowanek. Z zawodu jest furmanem, wozi mięso w furgonie 
z blaszanym dachem, a na naszym podwórku ma własną stajnię. Jest tu kilka 
stajni, do których schodzą się wszyscy chłopcy z ferajny. Podnoszą tam ciężary 
i próbują swych sił. Panie Cukerman, to im zawdzięczam silną rękę. Jak byłem 

48 Przydomek inspirowany postacią Rudolfa Valentino (1895–1926) –  najbardziej znanego amanta 
kina okresu niemego.
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mały, chuligani od gojów biegali za mną i nieraz mnie zbili. Więc chłopcy posta-
nowili zadbać o moją rękę i dzisiaj, panie Cukerman, nie zazdroszczę temu, kto 
by ze mną zadarł. Myśli pan, że lubię się bić? Nic podobnego, ale jak trzeba, to 
oczywiście umiem pokazać, że mam dwie ręce. Tak, dla nas ci chłopcy z ferajny 
są jak najlepsi przyjaciele. Dajemy im wióry, aby mogli je podłożyć koniom. Zaś 
mojego ojca darzą największym szacunkiem. Nazywają go „witiszer”, co znaczy 
„uczciwy”… A wracając do Walentino, to kiedyś, kilka lat temu, jeden ze sprzedaw-
ców koni oszukał go – ale to przykra historia, której się nie da powtórzyć. Nasz 
Walentino nie mógł przeboleć tego, co się stało, więc poszedł i zastrzelił tego 
ptaszka. Potem sam się zgłosił na drugi komisariat, aby oddać się w ręce policji. 
Dostał piętnaście lat. Po apelacji dali mu osiem, a po ogłoszeniu amnestii zmniej-
szyli do czterech i pół. W końcu za dobre sprawowanie wyszedł po trzech latach. 
W więzieniu nauczył się polerować meble, więc zaczął pracować u nas. Nie mógł 
wytrzymać piwnicznej duchoty, więc został woźnicą. Uwielbia przebywać na dworze, 
taki z niego wolny ptak. Tenże Walentino kupił sobie żonę. Na ulicy Zawadzkiej 
jest burdelik, przy którym na deptaku kręciła się piękna dama w karakułowym 
płaszczu i w kapeluszu. No i wpadła Rudolfowi w oko. Zapłacił za nią dwa tysiące 
złotych, a ona później pracowała dla niego. Pracuje i dzisiaj, a przy tym wciąż jest 
jego żoną. Ma na imię Szejndl. A musi pan wiedzieć, panie Cukerman, że Walentino 
jest „ristokratem”49 półświatka. Nigdy nikogo nie obraża bez powodu, nie usłyszy 
pan od niego brzydkiego słowa z wyjątkiem takich chwil, kiedy jest, rozumie 
pan, wściekły. Chodzi do teatru i chociaż ledwo potrafi przeczytać wielkie litery, 
codziennie kupuje gazetę. Jeśli trzeba wymierzyć sprawiedliwość, potrafi nawet 
zabić człowieka. Ale jeśli wie, że sprawiedliwość nie stoi po jego stronie, to nawet 
nie podniesie ręki. Nigdy. Takie ma zasady. To nie są żarty. Ale ja nie poważam 
takiego stylu życia. Proszę mi wierzyć, panie Cukerman, niewiele brakowało, a sam 
zacząłbym tak żyć. Pan nie musi czuć się dumny z tego powodu, że nie został pan 
złodziejem, ale ja – tak. Oj, gdybym tak opowiedział panu całe moje dzieciństwo, 
panie Cukerman! Nigdy nie miałem nawet pięciu groszy jak inne dzieci, aby coś 
dla siebie kupić. Cukierek zawsze był czymś, co się dostaje od innych, a w domu 
najlepszym jedzeniem zawsze był chleb z masłem i herbata. Gdy się szykowało 
mięso na obiad, to zazwyczaj były to kotlety mielone, bo nie kosztują dużo i można 
wrzucić do nich różne rzeczy, aby wychodziło taniej. Czasami bywał cukier do her-
baty, a czasem nie było nawet herbaty. Wówczas matka zabarwiała wodę cykorią, 
a my nazywaliśmy ten napój cykoriową herbatą.

Samuel poczuł się nieswojo. Tym razem nie tyle z powodu gniewu chłopca, 
ale właśnie z powodu jego spokojnej opowieści. 

– A to pański brat? – szybko zwrócił twarz ku najbliższej fotografii w albumie. 
– Tak, to Josi. 

49 W oryginale forma dialektalna słowa „arystokrata”.



119

– A co to za medale w klapie jego marynarki?
– Medale? Otrzymał je za wygrane konkursy tańca. Słyszy pan? Kiedyś wrócił 

do domu z pomysłem, aby tu, w suterenie, zrobić salę taneczną. Za dnia był tu 
warsztat stolarski i zakład perukarski mamy, a nocami pomieszczenie zamieniało 
się w salę taneczną. Tańczono na tych kilku deskach. Josi przyprowadzał chło-
paków i dziewczyny z podwórka, z ulicy. Sprowadził też mistrza tańca „Cynusia”. 
To niewysoki mężczyzna, ale za to prawdziwy specjalista w swojej dziedzinie. 
Mojsze Icl przygrywał na klarnecie, a „Cynuś” wraz z Josim uczyli. „Cynuś” przy-
śpiewywał do muzyki: „Tra-ra-ra – raz – dwa – trzy i do pomyj, raz – dwa – trzy 
i z powrotem do szafy. Do szafy i z powrotem do pomyj”. Ale mój Josi robił takie 
błazeńskie wygłupy, że po jakimś czasie nie miał już kogo uczyć… – tutaj Szolem 
zamyślił się, jakby coś rozważał. Potem wstydliwie spuścił oczy i uśmiechnął się: 

– A teraz, panie Cukerman, kiedy zna pan już całą rodzinę, pokażę panu 
również moją narzeczoną. 

Chłopiec wyjął drugi album, zrobiony własnoręcznie i pięknie rzeźbiony, po 
czym pokazał Samuelowi fotografię prześlicznej dziewczyny o gęstych, falujących 
włosach. Spod wąskich brwi spoglądały łobuzerskie i kokieteryjne oczy. Ledwo 
dostrzegalny uśmiech igrał na jej małych, na wpół otwartych ustach.

– Piękna! – ożywił się Samuel.
– Tak. Ale moi rodzice mówią, że ona nie jest dla mnie. 
– Dlaczego?
– Czy ja wiem? Ale już zbyt długo jesteśmy razem, aby zrywać. 
– Dlaczego miałby pan z nią zrywać?
– Tylko tak mówię… I tak bym nie mógł, nawet gdybym chciał… – twarz 

chłopca okryła się płomiennym rumieńcem, a jego szkliste oczy zrobiły się 
jeszcze bardziej szkliste. Potok słów urwał się, więc Samuel, udając, że nie do-
strzega jego zakłopotania, spojrzał na zegarek. Zaczął powoli zapinać płaszcz. 
Szolem zauważył ten ruch. – Już chce pan iść, panie Cukerman? – zamrugał.  
– Pan jest prawdziwym specjalistą: zaczęło się od fotografii, a skończyło na 
biografii…

Samuel wstał. Opowieści Szolema kotłowały się w jego umyśle. Wieczór  
przy łóżku chorego chłopca nie był stracony. Teraz wiedział, że zbieranie materia-
łów do książki dopiero się zaczyna. Przyszła mu do głowy Matylda. Zastanawiał 
się, co by powiedziała, gdyby zobaczyła go tutaj, przy łóżku chorego, bałuckiego 
chłopaka w czasie, który miał spędzić z nią. Spojrzał łobuzersko na Szolema: 

– Powiedz mi, młody człowieku, czy kiedyś, jeśli spotkamy się podczas tej 
pańskiej walki klasowej, będzie pan pamiętał, że opowiadał mi o swoim życiu? 

Szolem niepewnie zerknął na Cukermana. Ale szybko odzyskał pewność siebie. 
– To, co warto zapamiętać, panie Cukerman, zapamiętuje się na zawsze. 
– To znaczy, że gdy na przykład wybuchnie rewolucja, będzie pan mógł mnie 

zabić z zimną krwią?
– Nie wiem, panie Cukerman. Nigdy nikogo nie zabiłem.
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– Ale przecież pan mówi, że jest rewolucjonistą. Rewolucji nie dokonuje się 
bez rozlewu krwi. 

– Wiem, panie Cukerman, ale rewolucja nie jest moim celem. To środek do 
celu, rozumie pan? Chciałbym, aby życie się zmieniło. Aby ludzie byli szczęśliwi, 
i za to jestem gotowy zapłacić nawet krwią. Nie tylko cudzą, również własną. 
– Szolem spojrzał z protekcjonalną wyższością na Samuela i rozłożył ręce. – 
Jednego nie rozumiem – pana, panie Cukerman…

Samuel uśmiechnął się: 
– Wyobrażał pan sobie, że mam tłustą twarz i gruby brzuch. – Pochylił się ku 

choremu. – Nie można sztucznie dzielić ludzkości na dwie kategorie i nastawiać 
jednej przeciw drugiej. Każdy człowiek jest zagadką i każdy jest światem samym 
w sobie. Każdy ma swoje wady i swoje zalety, a na dodatek człowiek nie jest 
wolny, młodzieńcze. To życie kształtuje człowieka. To ono ukształtowało kasiarza, 
tych chłopaków z ferajny i pańskiego Walentino, to ono ukształtowało również  
mnie. 

– Ale każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny, i pan także! 
– Jakie czyny? Dlaczego widzi pan we mnie tyle zła? Może mam też zalety? 

Dlaczego nie dostrzega pan, że na swój sposób służę społeczeństwu? Rozwijam 
przemysł. Pomagam budować miasto. Daję zatrudnienie tylu robotnikom. Czy 
naprawdę byłoby lepiej, gdybym był biedakiem tak samo jak pan? Jak wyglądałby 
świat, na którym żyliby jedynie ubodzy ludzie?

– Wszyscy byliby bogaci, panie Cukerman!
– Jest pan naiwny – Samuel po bratersku klepnął chorego w ramię. – To 

jednostka przyczynia się do postępu. Nie zaś ogół.
– Komu służy ten pański postęp, panie Cukerman? Postęp? Taki postęp nie 

jest wart ceny, jaką płacą miliony zniewolonych ludzi. 
– To trzeba poprawić ich los. 
– No, już pan zrozumiał! – Szolem zatriumfował. – A poprawić swój los nie-

wolnicy muszą sami! – usiadł. Znowu był gotów podjąć gorącą dyskusję. 
Samuel nie dał mu dojść do słowa. Nisko pochylił się nad chorym. 
– Jeśli chce pan wiedzieć, to nie sądzę, aby było panu tak bardzo źle… To 

znaczy, pieniędzy faktycznie pan nie ma. Za to ma pan coś innego, czego wielu 
bogatych ludzi nie posiada… A teraz już pójdę.

Szolem leżał na poduszce i patrzył na gościa wielkimi, zdumionymi oczyma. 
Bogacz Cukerman był prawdziwą zagadką. Ujął wyciągniętą rękę Samuela i nie-
pewnie powiedział: 

– Żeby było sprawiedliwie, to powinien pan teraz opowiedzieć mi o swoim 
ojcu, o swoim życiu…

– Ale ponieważ nie ma sprawiedliwości na tym świecie, to panu nie opowiem.
– Dlaczego?
– Ojciec nigdy mi nie opowiadał o swoim życiu. Znam je tylko z martwych 

dokumentów, a to nie to samo. I mama również nic mi nie opowiadała…
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– Wie pan, panie Cukerman… – wykrzyknął Szolem całkiem już zmieszany.  
– Wygląda, jakby mi pan zazdrościł!

– Zazdrościł? – Samuel opuścił dłoń. – Nie wiem. Jedno jest pewne: nie 
zamieniłbym się z panem. – Szybko wciągnął skórzane rękawiczki. – Niech pan 
nie zapomni powiedzieć ojcu, aby jutro przyszedł w sprawie mojej szafy. 

Jeszcze raz objął wzrokiem całą suterenę i skierował się ku drzwiom. 

*

Icie Meir i cała rodzina wrócili z wesela Grety prawie o świcie. Szolem nie 
słyszał, jak weszli. Spał zmęczony gorączkowym snem, a gdy się obudził późnym 
rankiem, piwnica żyła swoim normalnym, codziennym rytmem. 

Icie Meir i Josi już stali przy warsztacie. Szejna Pesia czesała peruki. Mo-
tla, najstarszego z nieżonatych braci, który pracował u obcych, już nie było 
w suterenie. Spojrzenie Szolema padło najpierw na zamarznięte okienko, 
następnie na zakurzoną lampkę elektryczną, a potem na piec, na którym 
monotonnie bulgotało w garnku. Para wartkim strumieniem wydobywała się 
spod pokrywki, gromadząc się pod szarym, wilgotnym sufitem. Stamtąd zaś 
powoli i leniwie mglista chmura podążała w kierunku drzwi. Chory chłopiec 
ciężko obrócił się na łóżku. Ciało było jakby obce. Łamało go w kościach, a gar-
dło znowu piekło. Zawołał Szejnę Pesię. Nie usłyszała go, ponieważ pomiesz-
czenie wypełniały dźwięki hebla Iciego Meira, młotka Josiego i bulgocącego  
garnka. 

– Mamo! – zachrypiał ze wszystkich sił. 
Szejna Pesia spojrzała na niego, po czym porzuciła swoje „głowy” i podeszła 

do pieca. Zaraz potem zbliżyła się do łóżka z parującym talerzem owsianki. 
Szolem poczuł, że zaczyna go mdlić na sam jej widok. Ręka Szejny Pesi już była 
na jego czole. 

– Ale rozpalony! – krzyknęła do Iciego Meira. 
Icie Meir, obsypany trocinami i drzazgami, podszedł do łóżka. Jego szorstka 

dłoń potarła policzek Szolema.
– Tak, rozpalony – zgodził się z Szejną Pesią i popatrzył na nią pytająco, 

jakby czegoś oczekiwał. 
Szejna Pesia skrzywiła zmęczoną, pomarszczoną twarz: 
– Co tak stoisz? Popraw go na poduszce. 
Icie Meir pomógł Szolemowi usiąść. 
– Poci się, to wszystko – uspokajał żonę. – Wypoci chorobę i wszystko będzie dobrze. 
Para z talerza biła Szolemowi prosto w twarz. Zamknął oczy. Szejna Pesia 

nie miała cierpliwości. 
– Otwórz usta! – poleciła tonem, który uniemożliwiał jakikolwiek opór. 
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Chłopiec otworzył usta. Gorąca i piekąca ciecz spłynęła z łyżki do gardła. 
Połknął ją z wielkim trudem. Jedynym wyjściem było jak najszybciej zjeść tę 
owsiankę i mieć spokój. 

– Cukerman był tu wczoraj. – Odwrócił się w kierunku matki, gdy skończyła 
go karmić. 

Spojrzała na niego, sprawdzając, czy nie bredzi w gorączce: 
– A kto to znowu jest ten cały Cukerman? 
– Ten wielki Cukerman, mamo. Fabrykant. Potrzebuje pomocy naszego ojca. 
– Icie Meirze, słyszałeś? – Szejna Pesia ochryple próbowała przekrzyczeć od-

głos narzędzi stolarskich. – Sam, osobiście? – zdumiona popatrzyła na Szolema. 
– Sam, we własnej osobie. 
Szolem z dumą chciał jej opowiedzieć, że wielki Cukerman siedział tu wczoraj 

na krzesełku przy jego łóżku i rozmawiał z nim jak równy z równym, ale ugryzł 
się w język. Zapragnął zatrzymać to przeżycie dla siebie, choćby na jakiś czas. 

Icie Meir, gdy tylko usłyszał o zamówieniu Cukermana, porzucił pracę, złapał 
skrzynkę z narzędziami i wraz z Josim pobiegł do domu bogacza. Wrócili z kawał-
kami połamanych drzwi szafy, po czym z wielkim zapałem i wytrwałością zaraz 
wzięli się do pracy. Naprawienie takiej antycznej szafy było zadaniem w sam 
raz dla Iciego Meira. W czasie jedzenia opowiadał Szejnie Pesi i zaciekawio-
nemu Szolemowi o zamożnym domu, w którym zdołał zobaczyć tylko korytarz 
i gabinet. Twarz kobiety pojaśniała, gdy usłyszała o lśniących podłogach, które 
są tak gładkie i czyste, że można na nich siedzieć w najpiękniejszym ubraniu. 
Szolem zasłuchał się i ta wczorajsza rozmowa z Cukermanem wydała mu się  
snem. 

Po południu stan Szolema uległ poprawie. W końcu przeczytał interesujący 
go artykuł z „Folks-Cajtung” i zaczął powtarzać „tezy” swojego wystąpienia, które 
odbędzie się w czasie wieczornego zebrania. Ale gdy nadszedł wieczór i chłopiec 
poprosił o ubranie, Szejna Pesia kategorycznie pokręciła głową: 

– Mowy nie ma!
Po godzinie Szolem znowu pokłócił się z matką. Jego głos ochrypł, więc Szejna 

Pesia miała jeszcze mocniejszy argument, aby nie pozwolić mu się ubrać. 
Tego wieczoru rodzina wcześnie poszła spać. Wszyscy byli zmęczeni nieprze-

spaną nocą i pracowitym dniem. Gdy tylko zgaszono lampę, w piwnicy rozległo się 
chóralne chrapanie – i tylko jeden Szolem, który z frasunku nie mógł zmrużyć oka, 
leżał ze wzrokiem wbitym w białoszare, zamarznięte okno. W sercu czuł gorycz 
rozczarowania.

Sam nie wiedział, jak i kiedy dostrzegł na szybie czarną plamę, która poru-
szała się niemal niedostrzegalnie. Potem rozległ się dźwięk lekkiego uderzenia 
w szkło, coś jakby stuknięcie palcem. Chwilę leżał jak sparaliżowany. Ponownie 
usłyszał głos, który go wołał, ale tym razem jasno i wyraźne. Usiadł. Po chwili 
wstał z łóżka, aby otworzyć drzwi. Na korytarzu usłyszał kroki. Ktoś śmiał się 
cicho. Dwie twarze błysnęły Szolemowi przed oczyma: 
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– Nie poznajesz nas?
Serce Szolema podskoczyło. Zakochana para z komitetu, gimnazjaliści 

Rachela i Dawid! Teraz wiedział, że zdarzyło się coś nadzwyczajnego. Nie mógł 
wykrztusić z siebie słowa. Zorientował się, że stoi przed nimi w samej bieliźnie. 

– Poczekajcie minutę! – wyszeptał, szczękając zębami. Na drżących nogach 
pobiegł w ciemność, aby poszukać płaszcza. W całym ciele odczuwał uderzenia 
pulsu, który walił jak młot. Po chwili był z powrotem w korytarzu obok przyjaciół.  
– Jestem chory – wyjaśnił. 

Okrzyk żalu wyrwał się z ust obojga. Później zrobiło się cicho. Szolem poczuł, 
że chłód klepiska pełznie w górę wzdłuż jego nóg i obejmuje go całego, aż do 
serca. Zaczął drżeć. 

Dziewczyna powiedziała: 
– Wracamy z zebrania. Posłano nas do ciebie, aby ci przekazać, że zostałeś 

wybrany jako nasz delegat do Warszawy. Ale jeśli jesteś chory…
Szolem poczuł, że serce wyskakuje mu z piersi. Dopadł przyjaciół i chwycił 

ich ręce. 
– Jadę! – wybuchnął. – Jadę!
– Jak możesz jechać? Jutro o szóstej rano powinieneś być na dworcu. 
– Ludzie, jadę! – Szolem potrząsał ich rękami. 
Dziewczyna powiedziała coś jeszcze, jej towarzysz również. Ale Szolem już 

ich nie słuchał. Szybko pożegnał się i wszedł do piwnicy. Zdawało mu się, że 
pęknie z dumy i radości. Podniecony kręcił się na drżących nogach po ciemnej 
suterenie, nie wiedząc, co ze sobą począć. Chrapanie domowników irytowało go. 
Chciał zapalić lampę i rozpocząć dzień. Chciał obudzić ich wszystkich, krzyczeć, 
mówić, bić na alarm. W końcu nie wytrzymał i pochyliwszy się nad Icie Meirem, 
zaczął nim potrząsać: 

– Tato! – z jego gardła wydobył się ochrypły głos. – Tato, zostałem wybrany 
na delegata! – Potrząsał nim tak dłuższą chwilę, aż śpiący zrzucił z siebie rękę 
Szolema i przekręcił się na drugi bok. – Tato! Jadę do Warszawy! – Szolem 
krzyknął ze wszystkich sił wprost do ucha Iciego Meira. 

Tym razem Icie Meir i Szejna Pesia równocześnie podnieśli głowy. Trochę 
czasu minęło, zanim zdenerwowany wyjaśnił im w nieskładnych słowach, o co 
chodzi. Szejna Pesia pierwsza zrozumiała sens paplaniny chłopca, usiadła i za-
częła się kiwać na łóżku. 

– Wariat, po prostu wariat! – kołysząc się, drapała rękami po głowie. – Masz 
niginę, jesteś bardzo chory, to po co zawracasz głowę w środku nocy? 

Ale Icie Meir nie mógł dłużej uleżeć, gdy tylko informacja dotarła do jego mózgu. 
Natychmiast postawił nogi na podłodze. Bagatela! Jego syn został wybrany na 
delegata do Warszawy! Całkiem oprzytomniał i w napięciu pocierał kolana rękami. 

Szolem zwrócił się do Szejny Pesi z gorączkowym błaganiem: 
– Spójrz na mnie, mamo! No, popatrz, czy nie jestem całkiem zdrów? – chwycił 

jej rękę i przycisnął do swojego czoła. Rozkołysana Szejna Pesia uczyniła taki 
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ruch, jakby chciała odepchnąć go od siebie. – Mamo, no powiedz coś! Jestem 
całkiem zdrów, prawda? 

– Tak, po co pytasz? Całkiem. Jak ręką odjął! – pokiwała głową i kiwała się 
na posłaniu jeszcze przez chwilę. I w niej, podobnie jak w mężu, dojrzewała już 
duma, że grupa ludzi wybrała jej Szolema, jej własne dziecko, aby pojechał do 
Warszawy. Nie, nie na próżno pracowała nad nim. Nie musi się wstydzić swoich 
synów. Wstała z łóżka i zapaliła światło. Szolem posłusznie usiadł na krześle 
obok lampki i pozwolił matce przebadać otchłanie swojego gardła. 

– Gdybym powiedziała, że nie jest czerwone – rzekła Szejna Pesia – to bym 
skłamała. – Machnęła ręką i zmierzyła chłopca spojrzeniem, które z pozoru było 
chłodne i złe. Jednak wbrew jej woli przez chłód i złość przebijały radość i duma.  
– Z takimi kudłami pojedziesz do Warszawy? 

Icie Meir ubrał się pospiesznie. 
– Szolemie, chodź, pójdziemy do Ejbuszyca, żeby obciął ci włosy!
Szejna Pesia szybko rzucała Szolemowi fragmenty odzieży: koszulkę, dwie 

pary długich kalesonów, dwa swetry, po czym zabrała się za cerowanie dziura-
wego łokcia jego marynarki.

Icie Meir poszedł z synem do towarzysza Ejbuszyca, fryzjera. Wyciągnęli 
go z łóżka, po czym kazali ostrzyc i ogolić Szolema jak przystało na delegata 
wybranego na wyjazd do Warszawy. 

Dopiero gdy wrócili i wszystko było już gotowe, przyszło im do głowy, że 
w domu nie ma pieniędzy na bilet kolejowy. Szejna Pesia przejrzała oszczędności, 
a Icie Meir przeszukał wszystkie kieszenie, chociaż było to zbyteczne, bo dobrze 
wiedzieli, na czym stoją. Szolem żałował, że nie ma własnych pieniędzy, że nie 
domagał się od ojca chociaż odrobiny zarobku za to, co zapracuje. W takiej sytuacji 
jak dzisiaj nie musiałby łamać sobie głowy – a tak było jak w dziurawym worku. 

Następnie obudzono Josiego, który spał na warsztacie razem z Motlem. 
Zaspany Josi wzruszył ramionami, pokręcił głową – skąd miałby mieć grosz 
przy duszy? Nie było innego wyjścia, jak tylko obudzić Motla, o którym wszyscy 
domownicy wiedzieli, że ma niezłe oszczędności. Ale Motl, chociaż zaspany, 
zaraz wiedział, jak zareagować. Stwierdził, że nie będzie wspierał przedsięwzięć 
społecznie wątpliwych. I obróciwszy się ku ścianie, spał dalej. 

Pozostała im ostatnia możliwość – obudzić wuja Henecha. Poszli więc do pie-
karni. Ślepego Henecha nie trzeba było długo budzić. Ruch drzwi wystarczył, by sta-
nął przed nimi w bieliźnie, z czarną bródką przyciętą w szpic, która ostro odcinała 
się od bieli jego barchanów. Natychmiast poszedł przeszukać swoją koszulę – od-
winął „drogi” rękaw i wyjął rolkę papierowych pieniędzy. W ciemności nocy i swojej 
ślepoty odliczył na rękę Iciego Meira kwotę potrzebną na bilet. I takiego właśnie 
– niczym wysokiego, białego anioła o szpiczastej bródce – chłopiec zapamiętał  
na zawsze… Anioła, który umie liczyć pieniądze w ciemności. 

Na dworze było jeszcze zupełnie ciemno, gdy Szolem szedł na stację. Szejna 
Pesia owinęła jego gardło długim, wełnianym szalem, pod którym umieściła 



podarty sweter. Jeszcze w drodze na stację Szolem uwolnił się i od swetra, i od 
szala, bo w takim rynsztunku nie wyglądał dostatecznie bojowo. Delegat, a przy 
tym ochotnik w milicji młodzieżowej, który jedzie do Warszawy na ważną kon-
ferencję, nie mógł zawracać sobie głowy takim drobiazgiem, jak przeziębienie 
głupich, opuchniętych migdałków.



Rozdział trzeci



Rozdział trzeci
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Każdego ranka pan Adam Rozenberg stawał przed drobnym dylematem, który 
dotyczył jego ćwiczeń gimnastycznych. Usilnie dbał o sportową, cielesną perfek-
cję i musiał stracić na wadze. Jednocześnie jednak bał się schudnąć, ponieważ 
spadek masy ciała mógłby kiedyś stać się symptomem choroby. Więc wykonywał 
ćwiczenia tak, aby rozwiązać oba problemy. Nie przepracowywał się, nie tracił 
na wadze i spełniał obowiązek wobec ciała. 

Tego marcowego poranka pan Adam był w bardzo dobrym nastroju. Ćwiczenia 
gimnastyczne odświeżyły go, a poza tym mróz w końcu zelżał i zapowiadał się 
piękny, słoneczny dzień. Od razu, gdy tylko wyszedł na dwór, przed drzwiami jego 
białego, nowoczesnego domu przeniknął go całkiem lekki mrozik, ale ponieważ 
słońce jaśniało na czystym niebie, można było oczekiwać, że dzień będzie cie-
pły, a brudny, ciemnoszary śnieg leżący na dachach i parapetach oraz skupiony 
w wąskich pasmach, zacznie się topić. Poza tym wietrzyk, który powitał pana 
Adama zaraz u drzwi, mimo kłującej ostrości niósł w sobie zapowiedź wiosny. 

Rozdymając nozdrza, rytmicznymi ruchami całej klatki piersiowej wdychał 
głęboko zimne powietrze i rozkoszował się. Stojąc przed drzwiami, lustrował 
podwórko, czy pojawił się szofer Marian, aby zwieźć go do fabryki. Ale zamiast 
warczenia silnika limuzyny pan Adam słyszał uporczywe drapanie swojego psa 
po drugiej stronie zatrzaśniętych drzwi. Zwierzak piszczał cicho, jakby chciał 
wyżebrać u pana choć jedną pieszczotę, zanim rozstaną się na cały dzień. Pan 
Adam z pogodnym uśmiechem na pełnych, mięsistych wargach sięgnął do klamki. 

– No, wychodź Suniu. – Nie miał dla swego psa specjalnego imienia, ale 
to zawołanie popularnym zwrotem przypisanym do wszystkich suk miało dla 
pana Adama tak prywatne, osobiste, pieszczotliwe brzmienie, że w jego oczach 
określało pupilkę lepiej niż jakiekolwiek prawdziwie psie imię. Suka – brązowy, 
wyrośnięty doberman, swoim gibkim ciałem rozwarła szeroko drzwi i już roz- 
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szczekana skakała na swojego pana, nie wiedząc, jak wyrazić szaloną radość. Pan 
Adam objął jej ciepłą mordę, zanurzył palce w jasnobrązową, błyszczącą sierść 
i przeciągał je po długich, zwisających uszach o delikatnej gładkości jedwabiu. 

– Zobacz, Suniu – szeptał psu na ucho – widzisz, jak ładnie się robi? Niedługo 
będziemy polować na jelonki w puszczy…  

Suka dyszała radośnie otwartą mordą z wystawionym długim językiem, a jej 
brązowe, mądre ślepia ufnie i miłośnie wpatrywały się w oczy pana Adama, 
sięgając wprost do jego serca. W końcu przyjaźnie odepchnął ją od siebie. – Idź 
pod płot, idź… 

Suka jeszcze parę razy skoczyła na niego, a potem z radośnie roztańczonym 
ogonem pobiegła przez zaśnieżony ogród do płotu. Wraz z nadejściem psa sznur 
wróbli, które siedziały na sztachetach jak ciemne gałki na białych laskach, ze-
rwał się z płotu i krążąc nad dachem białego pałacyku, czekał, aż pies wykona 
polecenie swego pana i wspólnie z nim skieruje się do ich ulubionego miejsca 
odpoczynku. 

Rozległ się warkot auta i dokładnie naprzeciwko pokazał się na ścieżce szofer 
pana Adama, Marian. Zobaczywszy z daleka swego pryncypała, Marian zerwał 
z głowy czapkę z daszkiem, odkrywając jasną, krótko ostrzyżoną głowę. Nosił 
ciemnoszary mundur szoferski z dwoma rzędami błyszczących guzików. 

Uśmiech zniknął z twarzy pana Adama, a brwi się ściągnęły:
– Czemu to tak długo trwało?
– Motor nie chciał chodzić, proszę pana – Marian jąkał się zmieszany. Miał 

tępą twarz w delikatnym, mlecznobiałym kolorze o pełnych, czerwonych policz-
kach. Jego małe, niebieskie oczka były głęboko ukryte pod jasnymi brwiami 
i trudno było odgadnąć ich wyraz. 

– U takiego jak ty nieszczęśnika nic nie chodzi dobrze! – pan Adam poszukał 
psa. – Suniu, chodź tu! – Jednym susem suka znów była przy swoim właścicielu. 
Poklepał ją po karku i zaprowadził do drzwi. – Wchodź, Suniu. Jeszcze za zimno 
dla ciebie. 

Pies wślizgnął się przez uchylone drzwi. W tej chwili na progu pojawił się wyroś- 
nięty chłopak w zapinanym na guziki mundurku gimnazjalnym, z rozczochraną, 
brązową czupryną. W rękach trzymał wypchaną po brzegi teczkę oraz niebieską 
czapkę ze srebrnym orzełkiem umieszczonym nad daszkiem. Przeżuwając ostatni 
kęs śniadania, niemal wpadł na pana Adama. 

– Ja też jadę, pa! – Zawołał i pobiegł za Marianem w kierunku garażu. Pan 
Rozenberg dogonił ich. Marian, zgięty wpół, z czapką w ręce, otworzył drzwi auta 
i poczekał, aż jego pan przeciśnie przez nie swe dorodne, trochę przyciężkie 
ciało. Potem zamknął dobrze drzwiczki, na ogoloną głowę wcisnął szarą czapkę 
z błyszczącym daszkiem i usiadł za kierownicą. 

Ulica pogrążona była w szarości. Słońce stało jeszcze zbyt nisko na niebie. 
Jeszcze nie udało mu się zajaśnieć między domami i opromienić swym ciepłym 
blaskiem trotuarów i tłumu spieszących się ludzi, płynącego we wszystkich kie-
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runkach lub gromadzącego się na rogach, by przeczekać potok załadowanych 
aut i ciężkich wozów sunących środkiem drogi. Słońce najpierw objęło brzegi 
zaśnieżonych dachów i z dołu można było zobaczyć tylko wąski skrawek złotego 
blasku. Pan Adam obserwował mijających go ludzi, robotników z zaspanymi 
twarzami, z pakunkami jedzenia pod pachą i butelkami kawy wystającymi 
z kieszeni, niedobudzonych uczniów z teczkami, które plątały się im i obijały 
o nogi, pracowników biurowych o bladych, pożółkłych twarzach, które bardziej 
przywoływały na myśl jesień, niż zapowiadały wiosnę. Idąc w połyskujących, 
wyglansowanych butach, nieśli pod pachą płaskie, skórzane torby. Szarość ludzi, 
wozów i aut zlana z szarością murów, kamieni i szklisto zmrożonych powierzchni 
trotuarów zaczęła przygniatać ożywiony nastrój pana Adama. Podniósł się na 
siedzeniu, wygładził pod sobą płaszcz, poprawił białą chusteczkę w kieszeni 
marynarki i obrzucił spojrzeniem zaspanego, rozczochranego syna. Wyciągnął 
grzebień z wewnętrznej kieszeni: 

– Proszę, uczesz się. – Chłopak wziął grzebień i niedbale przeciągnął nim 
po lokach. – O której przyszedłeś wczoraj do domu? – Pan Adam z zazdrością 
przyglądał się okazałej czuprynie syna. Chłopak się wykręcał. – Pierwsza godzi-
na była, co? Dokładnie pierwsza. – Młodzieniec odwrócił się od ojca i przybliżył 
twarz do okienka. – Chcę od ciebie jednej rzeczy, Mietek… – Pan Adam żałował 
dobrego nastroju, który tak szybko go opuścił.

– Tak, powinienem zrobić maturę – Mietek nie obracał twarzy od okna.
– Właśnie tak. Chcę, abyś przez te ostatnie tygodnie przed egzaminami już 

się nie włóczył.
– Potrafię pogodzić obie te rzeczy. – Tu Mietek skierował się w stronę ojca 

i wyciągnął do niego rękę: – Nie mam grosza przy duszy, papo. 
Pan Rozenberg wyciągnął portfel i położył na dłoni Mietka banknot dziesię-

ciozłotowy. 
– Tylko pamiętaj… 
– Chcesz ode mnie jednej rzeczy! – Syn i ojciec roześmiali się. Dziesięć 

złotych zniknęło w kieszeni Mietka, a jego ręka znów wyciągnęła się do ojca: – 
Jeszcze piątaka… 

Pan Rozenberg znów sięgnął po portfel. 
– Jeszcze piątaka, jeszcze dyszkę – dobrodusznie pokręcił głową. – Jesteś 

jak worek bez dna.
Mietek uśmiechnął się do niego, odsłaniając wszystkie zęby: 
– Lubię jak dajesz mi pieniądze. To pozwala mi poczuć, że mnie kochasz. 
– Takiego dowodu miłości potrzebujesz? A innego nie znasz? 
– Tak… ale ty też go potrzebujesz. Lubisz dawać mi pieniądze. Przychodzi ci 

to łatwiej, niż dawanie… czegoś innego.
– Głupstwa mówisz. 
– Pieniądze są dla ciebie tym, czym powinny być. Środkiem reprezentacyjnym, 

symbolem. – Uśmiech Mietka nabrał gorzkiego wyrazu. – W ekonomii jest to 
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symbol kapitału, który znajduje się w budżecie państwa. Pieniądze muszą mieć 
pokrycie. Ale między nami jest na odwrót. U nas pieniądze są pokryciem czegoś, 
czego w naszym rodzinnym budżecie nie ma. 

– Obrażasz mnie – mruknął pan Adam. – Czy mało dla ciebie robię?
– Robisz dużo. Zaopatrujesz mnie w worki pieniędzy.
– To cię nie zadowala? – pan Adam poczuł, jak krew uderza mu do głowy. – 

Powiedz mi, Mietku, czy jest możliwe, abyś kiedyś poczuł się usatysfakcjonowany?
– A czy ktoś się uskarża? – Mietek wzruszył ramionami i znów skierował 

twarz w stronę szyby. – Byle tylko coś brzęczało w kieszeni. Mogę dzięki temu 
kupić sobie to, czego nie otrzymuję za darmo.

Pan Adam szybko wyciągnął dwadzieścia groszy i poklepał Mariana po 
ramieniu: 

– Masz, kup mi „Głos Poranny”1! 
Marian skierował się na ulicę Piotrkowską i zaczął wprawnie lawirować mię-

dzy dzwoniącymi, przeładowanymi tramwajami. Przed oczami pana Rozenberga 
mignęła twarz kobiety w oknie tramwaju. Miała mały, aksamitny kapelusik na 
ciemnych włosach. Jej pomalowane na czerwono wargi uśmiechały się. W panu 
Adamie coś zagrało pieśń nadziei. Ten uśmiech był dla niego – uśmiech ob-
leczony w ciało, które chętnie mu się odda. Zaczął szelmowsko dawać znaki 
oczyma, a kobieta odpowiedziała lekkim potrząśnięciem głowy i pomachała 
dłonią w białej rękawiczce. Postanowił jechać za tym tramwajem i zobaczyć, 
gdzie wysiądzie. Miała w sobie jakieś wiosenne pobudzenie. Czerwienią warg 
budziła pożądanie. W myślach zdejmował z niej niebieski płaszczyk i wszystko, 
co pod nim. Pokazała mu dwa rzędy błyszczących ząbków… i w tym momencie 
wszystko zniknęło: ulica, Mietek i nastrój szarości. Z jej twarzy i oczu biły iskry 
pragnienia, rozpalając w panu Rozenbergu gorące pożądanie. 

Szofer zatrzymał auto:
– Dobrego dnia, papo! – Adam, usłyszawszy za sobą głos syna, nie odwracając 

głowy, pomachał ręką – trochę do niego, trochę do kobietki w oknie tramwaju. 
Z niecierpliwością czekał, aby wysiadła na jednym z przystanków, aby mógł do 
niej podejść. 

Marian zakręcił na rogu i znów się zatrzymał.
– Co jest?! – krzyknął pan Adam.
– Tu jest kiosk, panie Rozenberg – wyjąkał szofer.
– No to idź, do jasnej cholery! – pan Adam wpatrywał się w niknący tramwaj. 

Serce ścisnęło mu się z żalu. Ze smutkiem obserwował tego goja, jak idzie do 
kiosku i bierze gazetę. Cała postać Mariana była dla niego wstrętna. Czuł w sobie 
w tej chwili chęć, aby rozszarpać szofera na kawałki. Marian wrócił z „Głosem 

1 „Głos Poranny” – wychodzący w Łodzi w latach 1929–1939 dziennik o orientacji socjaldemokra-
tycznej.
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Porannym”. Trzymając gazetę na rozpostartych dłoniach niczym kosztowny tort, 
chciał ją z przesadną ostrożnością położyć na wyciągniętej ręce pana Adama. 
Ten jednak wyrwał ją mu niecierpliwie i nie mogąc się doczekać, aż Marian znów 
usiądzie za kółkiem, zadysponował: 

– Jedź już! 
Pan Adam otworzył gazetę i burcząc do siebie, zaczął czytać wytłuszczone, 

wielkie nagłówki: „Chamberlain2 jest rozczarowany…”, „Minister spraw zagranicz-
nych Beck3 jedzie do Londynu…”. Próbował czytać małe literki, ale ledwo mu się 
to udawało z powodu trzęsienia auta: „Hácha4 przekazuje los narodu czeskiego 
w ręce Führera… Niemieckie oddziały, zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w Monachium, przekroczyły granice… Protektorat Czech i Moraw stał się faktem… 
Führer obiecuje sprawować kontrolę nad niezawisłością Słowacji…. Führer ogłosił 
Memel5 niemieckim miastem”. Führer tu, Führer tam – z niezadowoleniem po-
trząsnął gazetą. Przeleciał dodatek z wiadomościami finansowymi. Auto pędziło 
bocznymi, źle wybrukowanymi uliczkami, więc pan Adam ciągle podskakiwał na 
siedzeniu. Cyfry tańczyły mu przed oczyma. Próbował je w myślach połączyć na 
nowo. I to też nie dało mu żadnej przyjemności. Przeraził się prawdy, którą prze-
kazywały uporządkowane cyfry. Zmiął gazetę i cisnął ją w drugi kąt siedzenia. 
Rzucił okiem za okno. Auto wtoczyło się na puste podwórze fabryki. Pan Adam 
zaczął szybko obmacywać czaszkę, aby przekonać się, czy włosy po bokach są 
właściwie zaczesane, przykrywając łysinę. Sprawdził jeszcze chusteczkę w kie-
szeni marynarki i czekał, aż auto się zatrzyma.

Pozwolił Marianowi, aby ten pomógł mu przecisnąć ciężkie ciało przez drzwiczki 
samochodu. Przez chwilę przysłuchiwał się rytmicznie hałasującym maszynom 
i lekkiemu drżeniu szyb okiennych, które niczym niezliczone, wesołe oczęta 
błyskały do niego z góry pierwszymi promieniami słońca. Kochał swoją fabrykę, 
a szczególnie tkalnię wyposażoną w nowoczesny sprzęt – maszyny, które prawie 
same pracowały. Marzył o czasach, kiedy będzie mógł się całkowicie obejść bez 
robotników. Na razie to, co osiągnął, było najbliższe temu celowi. 

*

2 Arthur Neville Chamberlain (1869–1940) – brytyjski polityk, premier Wielkiej Brytanii w latach 
1937–1940.

3 Józef Beck (1894–1944) – polski dyplomata, wiceminister, a od 1932 r. minister spraw zagranicz-
nych II RP.

4 Emil Hácha (1872–1945) – czeski polityk, prezydent Czechosłowacji, a następnie utworzonego 
przez Hitlera Protektoratu Czech i Moraw.

5 Memel – niemiecka nazwa Kłajpedy.
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Znowu w dobrym nastroju pan Adam wszedł do biura. Buchalter – okularnik 
i stenografistka – okularnica zerwali się z miejsc. To samo uczyniły pozostałe 
pracownice biurowe. 

– Dzień dobry, panie Rozenberg! – jednym głosem wyśpiewali pełne respektu 
pozdrowienie. Pan Adam rzucił krótkie spojrzenie na swego księgowego. Nie 
znosił zarówno jego, jak i stenografistki. Ale kierownik Zajdenfeld wstawiał się za 
nimi, a pan Adam nie lubił się z nim kłócić. Szczególnie nie znosił stenografistki 
– panny Zosi. Kierownik uważał, że w mieście nie ma nikogo lepszego od niej 
i doprawdy to szczęście dla niego, to znaczy dla pana Adama i dla fabryki, że chce 
tu pracować. Ale pan Adam nie mógł pojąć, dlaczego robi się z niej tak wielkie 
mecyje6. Gdyby chociaż miała odrobinę kobiecego wdzięku, żeby człowiekowi 
nie było tak wstrętne to codzienne mijanie własnego biura we własnej fabryce. 
Kobiecym wdziękiem panna Zosia jednak nie dysponowała wcale. 

– Wszystko w porządku, Wajsman? – zapytał pan Adam buchaltera.
– Tak, panie Rozenberg! – buchalter kłaniał się służalczo swym krótkim, 

chudym ciałem. – Piękny dzień na dworze – niepewnie przeszedł na bardziej 
familiarny ton, aby ukryć zmieszanie, jakie czuł w obecności zwierzchnika. 

Pan Adam już stał przy stenografistce. Z obrzydzeniem obrzucił spojrzeniem 
jej płaską pierś: 

– Za piętnaście minut u mnie w gabinecie, panno Zosiu! – oczy miała spusz-
czone, a te niewielkie szparki, które pozostawały otwarte pod powiekami, poprzez 
ciężką oprawę okularów sięgały spojrzeniem tylko czubka jej własnego nosa. Pra-
cowała w biurze już pięć-sześć lat i pan Adam czasami pytał ją, czy wie chociaż, 
jak on, jej pryncypał, wygląda. Nigdy nie patrzyła mu prosto w twarz. – Poślijcie 
do Greka7 po kawę i rogaliki! – rozkazał, dumnie krocząc do drzwi gabinetu. 

Znalazłszy się w gabinecie, pan Adam najpierw podbiegł do okna, gdzie na 
parapecie w tropikalnym akwarium wesoło i odprężająco mieniło się podwodne 
życie traw i ryb. Pokruszył troszkę pokarmu swoim ukochanym rybkom, które 
wesoło kręciły się, goniąc za każdym kęsem przez porcelanowe pałacyki i trawia-
ste liany. Pan Adam, posapując, wpatrywał się przez szkło w ten wodny, zielony 
świat ryb, stukając do nich grubym, pulchnym palcem. Każdą rybę nazywał jej 
egotyczną nazwą, które brzmiały tak łagodnie i pieszczotliwie, że miał ochotę 
powtarzać je raz po raz. Silniczek zamontowany przy akwarium rytmicznie buczał. 
Zadowolony pan Adam skontrolował temperaturę wody i widząc, że wszystko 
jest w porządku, zrobił krok w stronę stoliczka szachowego stojącego obok. 
Figury z gładkiej kości słoniowej były rozstawione tak, jak je wczoraj pozostawił 
w połowie partii z samym sobą. Rytmiczny odgłos akwariowego silniczka poma-
gał mu zebrać myśli w sposób klarowny i prosty. Zrobił ruch małym, czarnym 

6 Mecyje – coś nadzwyczajnego.

7 Prawdopodobnie chodzi o popularną w Łodzi kawiarnię u Turka.
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pionkiem, wyprostował się i rozejrzał po pokoju, omijając tę ścianę, gdzie stał 
jego niedokończony portret, zasłonięty brudnym materiałem, pełnym jaskrawych 
plam po farbach. 

Zrzucił z siebie ciężkie, zimowe palto i całym ciężarem pełnego ciała opadł na 
miękko wyściełane krzesło przy biurku. Oparł głowę na dłoni. Nagle poczuł się 
śpiący i ziewnął szeroko, otwierając usta pełne złotych koronek. Sunął obiema 
dłońmi po powierzchni pustego biurka, aż dosięgnął kupki uporządkowanych 
papierów po prawej stronie. Jedna dłoń pozostała tam, leżąc niczym przeciążona 
szala. Drugą otarł twarz i zastygł z mięsistym fałdem okrągłej brody przelewają-
cym się między palcami. Papiery tchnęły nudą. 

Promień słońca rozproszył się w szkle przykrywającym blat biurka. Pan 
Adam przypomniał sobie tę kobietkę w aksamitnym kapelusiku. Wyglądała jak 
kwintesencja młodości – jak wiosna. I poczuł, że wraz z jej zniknięciem w tej 
jej nieosiągalności ucieka mu sprzed oczu jego własna radość życia. Poczuł, że 
wiosnę może tylko podziwiać, ale nie jest mu już dane jej przeżywać. Wyciągnął 
pilniczek i zaczął piłować zbyt długie paznokcie. Widok czarnych obwódek wokół 
nich był dla niego obrzydliwy. Przypominały mu rdzę na blaszanych naczyniach 
w skupie żelastwa jego taty, na widok której brały go mdłości. 

Z natury był pedantycznie czysty. Ta cecha miała znaczący wpływ na krytycz-
ny moment jego życia: oblanie egzaminów uniwersyteckich. Już wtedy uważał, 
że w czystym ciele czysty duch, a on tak bardzo chciał dobrze zdać egzaminy, 
gdyż wydawało mu się wtedy, że tak wiele od nich zależy. Pobiegł więc do łaźni 
tamtego poranka, przez co spóźnił się o pół godziny i nie dokończył swojej pracy. 
Następnego dnia było to samo. Znowu się spóźnił, tym razem dziesięć minut, 
i w czasie ustnego egzaminu – na skutek dużego napięcia i podekscytowania – 
poplątały mu się odpowiedzi. I tak zakończyła się jego kariera adwokacka. Ale 
jego maksyma była przecież właściwa. Wynikiem tamtego niepowodzenia były 
bowiem późniejsze sukcesy. Z dzisiejszej perspektywy on, Adam, może teraz pa-
trzeć z odpowiednią dozą pobłażania na te swoje młodzieńcze ambicje zostania 
adwokatem. Wielu adwokatów, z którymi w swojej karierze miał do czynienia, 
spoglądało ku niemu niczym lokaje. A profesorowie, którzy uczyli go w młodości, 
nie byli przecież niczym więcej niż mało znaczącymi pionkami, które już dawno 
zostały zdjęte z jego szachownicy. Wszyscy oni kiedyś mieli nad nim władzę. 
Dawniej tylu ludzi górowało nad nim, myśląc, że jego los spoczywa w ich rękach! 
A dziś? Kim oni wszyscy są w porównaniu z nim – oblanym studentem? Dziś nie 
było siły ponad nim, ponad triumfującym Adamem. Wyszlifował paznokieć na 
kciuku i przesunął rozpostartą dłoń pod snop słonecznych promieni padających 
na biurko. Poczuł delikatne ciepło niczym pocałunek na swej dłoni. Prześwietlona 
przez słońce skóra wydawała się jaśniejsza, przezroczysta. Gdyby tylko to życie 
nie było przepełnione taką nudą – westchnął pan Adam. Pytał sam siebie, czy 
już naprawdę przeminął czas gorących emocji, cierpień i radości? Czy rzeczy-
wiście nic mu więcej nie pozostało, niż bawić się w ten piękny poranek ciepłym 
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promieniem słońca? Ale przecież nie zważając na ten żal, czuł, że dobrze jest tak, 
jak jest. Wcale nie chce, aby było inaczej. Na co miałby się skarżyć? Szczęście 
się do niego uśmiechało jak to słońce na dworze. Czy rzeczywiście interesujące 
były tamte lata, gdy zaczął dorabiać się majątku, grać na giełdzie, stawiać na 
wyścigach konnych, albo wtedy, gdy wyjechał za granicę. Przy stole do ruletki 
nie omijało go napięcie i ból serca. Dlatego dziś to serce było spokojne. Teraz 
kapitał pracował na siebie, a on nie musiał nawet kiwać najmniejszym palcem. 
Dziś wyglądał już na porządnego człowieka, nie był oszustem i krętaczem jak 
jego ojciec – podejrzany handlarz staroci. Teraz policjanci salutowali mu jak 
generałowi, kiedy widzieli go jadącego w błyszczącej limuzynie. No i dziś miał 
swoje królestwo – potężną fabrykę, która eksportowała towary aż do Ameryki 
Południowej. Był zwierzchnikiem setek robotników i pracowników biurowych, 
których los spoczywał w jego rękach. Czy to nie oznacza najwyższej satysfakcji, 
jaką człowiek może osiągnąć w życiu? Czy ta służalczość, z jaką ludzie patrzyli 
na niego, nie była cudowna? Oczywiście czuł odrazę w stosunku do tych, którzy 
dla niego pracowali, obrzydzenie podobne do tego, którym przejmował go brud 
za paznokciami. Ten jego „lud” nie był, rzecz jasna, niczym więcej niż bandą 
brudnych kreatur, chmarą mrówek, które można zgnieść jednym ruchem ręki, 
ale przecież im bardziej mu oni służyli, im bardziej byli pracowici – tym łatwiej 
przychodziło mu triumfować nad tymi, którzy rzeczywiście się liczyli: nad grubymi 
rybami z miasta, osobami wpływowymi. 

Pan Adam westchnął. Było nudnawo. Wiedział, że nie jest jedyny z takim 
poczuciem pustki w sercu. Doświadczają tego wszyscy wielcy ludzie, kiedy ich 
cel zostanie osiągnięty. Ogarniało go poczucie wielkiego respektu do siebie 
samego, dosłownie – miłość do siebie.

 Usłyszał delikatne pukanie do drzwi, po czym weszła panna Zosia. Na dłoni 
miała posrebrzaną tacę, na której stał talerzyk z paroma świeżo wypieczonymi 
rogalikami od Greka i filiżanka kawy. Nad kawą piętrzyła się spieniona, biała 
bita śmietana. Ze spojrzeniem wbitym w tacę panna Zosia podeszła do biurka 
i postawiła przed panem Adamem drugie śniadanie. 

– Już minęło piętnaście minut, panie Rozenberg – położyła dłoń na swym 
okrągłym, małym brzuszku. Pan Adam zatrzymał na niej wzrok, który nie krył 
złości i niechęci. Nie wiedział, czego ona chce od niego. – Miał mi pan coś po-
dyktować – wyjaśniła panna Zosia.

Wyciągnął w jej stronę palec wskazujący: 
– Czy to znaczy, że mam zostawić moje śniadanie i dyktować coś pani, pan-

no Zosiu? – Tym samym palcem wskazał jej drzwi. Poczekał, aż zniknie i wziął 
się za kawę. Śmietanka była biała, puszysta, czysta jak śnieg. Chciwie zatopił 
w niej język i wziął do ust kawałeczek tej rozkosznej miękkości. Rozeszła się 
po wszystkich jego członkach. Rogaliki były świeże i kruche, rozpływały się na 
podniebieniu. Wziął łyk kawy i poczuł nadzwyczajne ciepło na języku. Przyszła 
mu na myśl panna Zosia. Przy całej tej jej uniżoności i wstydliwości jest przecież 
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w niej coś buntowniczego – jakaś prowokacyjność, jakby te opuszczone oczy 
pomagały jej wyzwolić się spod władzy, jaką nad nią ma. Wydawało mu się, 
że coś się pod tym kryje i obudziło to w nim dojmującą chęć, aby spotkać się 
z jej spojrzeniem. Postanowił nakazać jej patrzenie na siebie, gdy do niej mówi, 
a nawet zdziwił się, że do tej pory jeszcze tego nie zrobił. 

Zadzwonił telefon. Przy uchu pana Adama zadźwięczał w słuchawce dobrze 
znany głos: 

– Kochanie?
Rzucił spojrzenie na ledwie nadgryziony rogalik, który dosłownie prosił, aby 

od razu znów unieść go do ust. 
– Tak, Jadwisiu – postanowił odłożyć kolejny kęs na później. 
– Zapomniałeś wziąć szalik – w głosie żony pobrzmiewała czuła pieszczo-

tliwość. 
– Nie jest zimno na dworze.
– Nie jest zimno? – głos przymilał się. – Ale wiesz przecież, że w marcu jak 

w garncu. Przywieźć ci go?
– Co też ci do głowy przychodzi, Jadwisiu? – też zaczął mówić słodkim głosem. 

Jego niecierpliwe palce już sięgnęły po napoczęty rogalik. – Wiosna na dworze. 
Idź z powrotem do łóżka i wyśpij się dobrze. 

Głos nie rezygnował: 
– Dlaczego nie pozwolisz mi zrobić dla ciebie takiej drobnostki? 
– Bo cię kocham! – Nie mógł się już powstrzymać i ugryzł rogalik. Z ożywionym 

zaciekawieniem zapytał: – Co robi Sunia? 
– O, Sunia? – głos roześmiał się szorstko. – Leży tu, obok moich stóp.
– Zazdroszczę ci! – wyrwało mu się. Natychmiast się poprawił: – O ciebie 

jestem zazdrosny. Myślisz, że nie byłoby mi lepiej leżeć tak u twych stóp i bawić 
się pomponami twoich pantofli niż siedzieć w nudnym biurze ze stertą papierów? 

– Przyjdę do ciebie.
– Nie! 
– Ich liebe dich – głos w słuchawce przeszedł na niemiecki. – Mich reizt 

deine schöne Gestalt…8 
– Ile? – pan Adam się poddał.
– Sto.
– Dobrze. 
Głos zapiszczał i urwał się. 
Pan Adam odwiesił słuchawkę i uniósł ostygłą kawę do ust. Jednym haustem 

wlał ją w siebie, szybko wytarł usta i odsunął talerzyk z pozostałymi rogalikami. 
Zadzwonił i pojawiła się panna Zosia. Miała na sobie ciemnoszary sweter z rzędem 
małych, czarnych guziczków, które sięgały aż do chudej szyi. Nie mógł znieść ani 

8 Kocham cię. Pociąga mnie twoja piękna postać.
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tego swetra, ani długiego, czarnego żakietu, który luźno wisiał na jej kościstym 
ciele, wydymając się tylko na małym, sterczącym brzuchu. Obrzucił spojrzeniem 
jej twarz. Dziwnie wyglądało to, że jej chuda szyja dźwiga na sobie taką okrągłą, 
pełną, jakby napuchniętą twarz o dwóch mocno, niemal nienaturalnie czerwonych 
policzkach. Włosy miała czarne, gładko zaczesane z przedziałkiem na środku, tak 
mocno ściągnięte w kok, że sprawiały wrażenie, jakby nie stanowiły tysięcy poje-
dynczych pasm, ale były jedną błyszczącą, kruczoczarną masą. Oprawki okularów 
zlewały się z czarnymi brwiami, jakby te zrastały się nad jej nosem. A sam nos  
– krótki i wąski – zdawał się z ledwością mieścić się w pobliżu tego nadmiaru  
policzków i dominujących grubych, niemal murzyńskich warg. Jak zawsze przez 
szkła jej okularów widział ciężkie, opuszczone powieki, ozdobione imponująco 
długimi rzęsami, które rzucały zagadkowy cień na całą jej twarz. Siedziała sztywno 
na krześle naprzeciw niego, gotowa zapisywać to, co podyktuje. 

– Do pana Rumkowskiego, kierownika Domu Sierot w Helenówku – zaczął 
pan Adam. – Wielce szanowny panie Rumkowski – pan Adam przerwał. – Niech 
pani skreśli „wielce”, „szanowny” wystarczy. – Podrapał się w czoło. – W związku 
z tym, że byłem bardzo zajęty, nie miałem możności odpowiedzenia na pańskie 
liczne… Proszę skreślić „liczne” i napisać „niezliczone”. Tak… niezliczone podania, 
które mi pan przedłożył w sprawie wsparcia finansowego dla pańskiej instytucji. 
Uczyniłem to jednak parę tygodni temu. – Zatrzymał na niej spojrzenie: – Kiedy 
wysłano ten czek?

Odłożyła notatnik i poszła do swojego biura. Adam odprowadził ją spojrzeniem. 
Nie pojmował, w jaki sposób do tej pory mógł wytrzymać w fabryce jej codzienną 
obecność tuż obok siebie. Nie wiedział, cóż takiego widzi w niej kierownik Zaj-
denfeld. Czy rzeczywiście w mieście nie było ładnych dziewczyn, które mogłyby 
wykonywać tę pracę? 

Wróciła, niosąc w ręce list. Adam wziął list i nie patrząc nań, odłożył na bok. 
Splótł dłonie na piersi, oparł łokcie na stole i nachylił się do niej. 

– Panno Zosiu – na usta przywołał specyficzny krzywy uśmieszek. – Chciał-
bym… chciałbym o coś panią zapytać. – Panna Zosia, która siedziała już sztywno 
w krześle, gotowa kontynuować pracę, lekko wzdrygnęła ramionami. Jej wzrok 
uparcie tkwił na kartce papieru spoczywającej na kolanach. – Niech mi pani 
powie… – Wzrokiem próbował przedrzeć się przez jej spuszczone powieki. – Czy 
pani nie umie się troszkę ładniej ubrać do pracy?… To znaczy, troszkę inaczej. 
Pracuję z panią już tyle lat… – omal nie dokończył: „i nie wiem nawet, jaki kolor 
mają pani oczy”.

Nie drgnęła. Miał wrażenie, jakby siedziała przed nim mumia pozbawiona 
życia, więc jeszcze bardziej wzrosło w nim pragnienie przełamania tego bezru-
chu. Przez chwilkę wyobrażał sobie, że z tych wąskich szparek w miejscu oczu 
zaczynają tryskać strumienie łez, cała jej twarz robi się od nich mokra, one zaś 
spływają po jej policzkach i kapią na szyję, a potem pod jej szczelnie zapięty 
sweter. Wyobrażał sobie, jak zrywa się z krzesła i pada do jego stóp, całując mu 
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dłonie. Nagle zobaczył siebie leżącego obok niej z palcami zaplątanymi w gąszczu 
guziczków zapinających sweter. Aż nim wstrząsnęło na tę perwersyjną myśl i nie 
mógł już dłużej zapanować nad sobą.

– Wygląda pani jak kłoda drewna, panno Zosiu! – krzyknął i poczuł, że 
wszystko w nim zaczyna wrzeć. Jej milczenie jeszcze bardziej go rozsierdziło.  
– Nie mogłaby pani przynajmniej ubrać odpowiedniego biustonosza, panno 
Zosiu? Może pani, czy nie? 

W tym momencie stało się to, czego oczekiwał. Jej oczy otworzyły się. Zoba-
czył parę wielkich, głęboko ciemnych źrenic, które pod szkłami okularów były 
dwa razy większe i o podwójnej głębi, podobnie jak ostrość, która od nich biła 
prosto w jego twarz, wdzierając się niczym nóż do najgłębszych pokładów jego 
jestestwa. Musiał oderwać od niej wzrok, odwracając głowę w inną stronę, jakby 
się obawiał, że prześwietli go na wylot. 

Pan Adam chwycił kopię listu, który leżał przed nim na stole. Nie rozumiał, 
co czyta. Czuł na sobie spojrzenie Zosi. Czy to była nienawiść? Tak, ale poza nią 
było coś gorszego za tymi szkłami, coś nie do zniesienia: najwyższego stopnia 
drwina i pogarda. „Każę jej odejść, każę jej odejść!” – powtarzał sobie w myślach. 
Było mu wszystko jedno. Nie mógł złapać oddechu, będąc w zasięgu tych oczu. 

Zrozumiał, że coś mu czyta z notesu. Bezskutecznie szukał w jej głosie choć 
śladu pokory. Brzmiał jak zwykle, bezbarwnie i monotonnie: 

– Szanowny panie Rumkowski. W związku z tym, że byłem bardzo zajęty, nie 
miałem możności odpowiedzenia na pańskie niezliczone podania, które mi pan 
przedłożył w sprawie wsparcia finansowego dla pańskiej instytucji. Uczyniłem to 
jednak parę tygodni temu, dwunastego lutego bieżącego roku… 

Adam znów zobaczył siebie leżącego obok Zosi. Tym razem z ręką oplecioną 
wokół jej szyi, z dłonią na jej twarzy, z palcami w jej oczach, jakby z całą pasją 
chciał je wydrapać z jej oblicza, zadusić to spojrzenie skierowane w jego stronę, 
które jak strzała godziło w sam środek jego wnętrza, prosto w serce. Starał się 
przydać mocy swojemu głosowi, aby nie zdradzał jego myśli: 

– Od tamtej pory nie… – piana pokazała mu się w kącikach ust, szybko otarł 
ją całą powierzchnią dłoni. – Od tamtej pory nie otrzymałem… – Wyprostował 
się, usiłując zapanować nad sobą – żadnego podziękowania, a nawet żadnego 
pokwitowania na te sto złotych, które panu wysłałem. – Przemógł się i rzucił 
spojrzenie na Zosię. Jej powieki znów były spuszczone, a on ponownie odzyskał 
równowagę. – Może sobie nie zasłużyłem tym pierwszym, ale mam prawo żą-
dać od pana tego drugiego, to znaczy pokwitowania na dokonaną przeze mnie 
wpłatę. – Adam stuknął palcem wskazującym o stół. – Może pani odejść! – Cała 
jego awersja do chudej stenografistki zadźwięczała w jego głosie. 

Wyszła, a Adam wsparł głowę na rękach. Poczuł się wyczerpany jak po cięż-
kiej, męczącej pracy. Chwilę tak siedział, aż otarł twarz i wstał. Podszedł do 
akwarium, patrzył przez szybkę na beztroskie życie ryb, postukał do nich grubym 
palcem i poczuł w sercu zazdrość o to radosne nurkowanie między zielonymi 
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roślinami i porcelanowymi pałacykami. Zachciało mu się być rybą. Stoliczek 
z szachownicą stojący obok przywoływał go do siebie. Już po chwili siedział 
pochylony nad nim, pogrążony w skomplikowanych kalkulacjach, w jaki sposób 
sobie samemu zbić gońca. Przy szachownicy opuściło go zmęczenie, a wraz 
z nim jakby sam siebie opuścił. Przy szachach był niczym ryba, ale innego 
gatunku niż te w akwarium. Wypływał jakby ze swojego ciała i nurkował w kla-
rownej wodzie spekulacji myślowych – to był jedyny rodzaj ryby, którą mógł się 
stać. Te kalkulacje odnośnie zbicia … nie tak łatwo mu poszły, ponieważ prze-
ciwnik w postaci jego samego, który z nim grał, też nie był skłonny machnąć 
na to ręką. Goniec był zabezpieczony od tyłu na trzech polach, a jednocześnie 
„przeciwna” królowa wykorzystała jego zajęcie się gońcem i po cichu mobilizo-
wała armię, aby na boku przeprowadzić swoją roszadę. Walka ze sobą samym 
stawała się coraz bardziej zaciekła. Albo zbije sobie gońca, albo zapłaci wielką 
cenę swojemu drugiemu „ja”, które przeprowadziło roszadę i odsłoniło gołego  
króla. 

Przypadkowo, całkiem niechcący, jego wzrok padł na przeciwległą ścianę, 
gdzie obrócony i zasłonięty płachtą poplamioną farbami stał rozpoczęty portret, 
który zamówił u malarza Gutmana. Tak, między nim, Adamem, i portretem była 
niepisana umowa, że nie będą się nawzajem zauważać. Pozowanie Gutmanowi 
stawało się dla niego utrapieniem. Przypominało mu to niezbyt zajmujące wizyty 
u dentysty. Ale, choćby nie wiadomo jak bardzo chciał, w żaden sposób nie mógł 
odciąć się od tego tematu. Było w nim mroczne pragnienie, a jednocześnie strach 
przed spotkaniem się z sobą samym na obrazie. Zupełnie inne spotkanie z sobą 
samym niż to przy szachownicy, ale równie pasjonujące. 

W tym momencie, kiedy przypadkowo zauważył obraz, coś go popchnęło, 
aby zbliżyć się i odkryć go. Tak, wiedział, że jest to gra niczym z Doriana Graya9 
i uświadomienie sobie tego podobieństwa zmroziło go. On nie jest Dorianem 
Grayem. Oddał się w ręce wulgarnego, niedouczonego malarza, który za po-
mocą swego pędzla trzyma go jak zaczarowanego po to tylko, żeby zarobić na 
codzienną egzystencję. 

Zdjął płachtę zasłaniającą obraz i cofnął się. Płótno było wysmarowane 
chaotycznymi plamami farb, a między nimi niewyraźnie, jak zza mgły, wynurzał 
się kontur ciała Adama oraz bardziej wykończone rysy twarzy i oczu. Stało się 
dla niego jasne, że ma przed sobą karykaturę kogoś, kto jest podobny do niego. 
Gutman zakpił z niego. On, Adam, nie różnił się aż tak bardzo od tej kreatury, 
którą teraz widział przed sobą. Rzeczywiście, był łysawy, a jego brzuch, mimo 
codziennych ćwiczeń, jakoś nie zmalał. Ale policzki nie były tak wydęte, a sama 
twarz była mocniejsza, pełna wyrazu, nie miał takiego drugiego podbródka. No 
i te naszkicowane palce – kto widział ludzką rękę z tak grubymi palcami? On, 

9 Portret Doriana Graya, skandalizująca powieść Oscara Wilde’a z 1891 r.
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Adam, znał swój wygląd lepiej niż ten impertynencki malarz. Rzeczywiście nie 
miał regularnych rysów i proporcjonalnej figury, ale jego postać była imponująca. 
Wszystko w jego wyglądzie tchnęło klasą i dostojeństwem – czystą, arystokra-
tyczną wyższością, której, jak się okazuje, Gutman zazdrości i dlatego ją kaleczy 
i deformuje. 

O, jakże umocniło się w nim postanowienie, aby wyrzucić malarza razem 
z tym jego bohomazem. 

Myśl o wyrzucaniu kogoś znowu naprowadziła go na problem panny Zosi. 
Jej los również został przesądzony. Obrócił obraz do ściany, zakrył poplamioną 
płachtą i podszedł do biurka. Wyjął z szuflady pudełko z landrynkami i wepchnął 
jedną do ust. Z rozkoszą rozgryzł cukierek, obracając go między zębami. Jego 
słodycz była delikatna i dodawała otuchy. Wsłuchał się w stonowany, rytmiczny 
hałas maszyn, który docierał do jego uszu. Na zewnątrz biegał po poszczególnych 
kondygnacjach kierownik Zajdenfeld. Był częścią tego rytmu, który tak gładko 
dźwięczał w uszach pana Adama. Zajdenfeld był ucieleśnieniem fabryki. Ale do-
kładnie tak jak pan Adam kochał swą fabrykę, tak nienawidził Zajdenfelda. Jakże 
żałował, że wszystko mu do tego stopnia powierzył, że teraz nie może się bez 
niego obejść. On, Adam, pan nad swymi ludźmi, był tak zależny od tego jednego 
człowieka! – ta myśl była nie do zniesienia. A najgorsze było to, że to on sam do 
tego doprowadził dosłownie na własne życzenie. Zajdenfeld zarządzał fabryką 
nie tylko na poszczególnych kondygnacjach, przy maszynach, ale również tutaj, 
w biurze. Obsługiwał całą korespondencję handlową, wszystkie zakupy i sprzedaż 
– a dla pana Adama pozostawało jedynie prowadzenie korespondencji prywatnej, 
podpisywanie listów handlowych Zajdenfelda, które przez zaniedbanie nawet 
rzadko czytał, chociaż był szefem. Prawda, na początku kierownik próbował tłu-
maczyć swemu zwierzchnikowi zawartość tych niezliczonych papierów, ale panu 
Adamowi wydawało się to takie nudne i męczące, że zawsze słuchał tylko jednym 
uchem. W porządku, Zajdenfeld, z punktu widzenia Adama, brał wystarczającą 
pensję, aby grzebać się w tych wszystkich drobiazgach. Kiedyś przychodziły 
do niego delegacje robotników i majstrów, aby przedkładać mu swe konflikty. 
Obecnie także od tego jest uwolniony. Tylko raz w roku, w dzień przed Nowym 
Rokiem, idzie na poszczególne kondygnacje, aby pracownicy mogli mu złożyć 
życzenia, a i to jest dla niego zbyt wiele. Całe to życie fabryki toczy się daleko, 
docierając do niego jedynie jako stłumiony hałas maszyn. Lubił go słuchać, jak 
ktoś, kto nigdy nie zmęczy się muzyką z ukochanej płyty. 

„Każę odejść temu Zajdenfeldowi, razem z Zosią” – powtarzał sobie pan 
Adam. Ale wewnętrzny głos irytował się i naśmiewał: „Nie zrobisz tego!” – czuł, 
że nie jest do tego zdolny. Za spokojne, wygodne życie trzeba płacić. Tą wielką 
ceną jest część władzy. I on, Adam, wiedział, ile to kosztuje. „I gdzie ta swołocz 
pójdzie, jeśli ja go stąd wyrzucę?” – próbował dodawać sobie sił. „Kto mu da listy 
polecające, jeśli Adam Rozenberg go zwolni?” Tak, mają się nawzajem w garści. 
On i Zajdenfeld. Pan Adam odetchnął. Życie potrafi być tak piękne! Nieobecnym 
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spojrzeniem ogarnął ścianę i upajał się promieniem słońca igrającym w szybach 
akwarium. Podszedł do okna. 

W dole na podwórzu fabrycznym było pusto. Słońce leżało rozpostarte na 
kamiennym bruku i odcinało swym światłem kawałek przeciwległego, ceglane-
go muru, co przywiodło Adamowi na myśl smakowity, francuski ser. Pod ogro-
dzeniem topiła się sterta śniegu. Pan Adam dostrzegł dozorcę wychodzącego 
z budki przy bramie. Dozorca, goj, grzebał coś przy prętach bramy. Dwa auta 
załadowane belami bawełnianej surówki ostrożnie wślizgnęły się na podwórze. 
Z przeciwległej bramy wyszło paru robotników w ciemnych kombinezonach i ra-
zem z szoferem zaczęli odwiązywać plandekę rozpiętą nad towarem. Byli zwinni, 
szybko skakali to na schodki aut, to na daszki szoferek, to na same bele i znów 
na ziemię. Wesoło nawoływali się, przyjacielsko poklepywali po plecach i Adam 
nie wiedział, czy bardziej zazdrości im tego ich braterstwa, czy tej zwinności. 
Jeden z szoferów pokazał na niebo, z pewnością zachwycając się dniem. Potem 
wszyscy go otoczyli. Wyjął z kieszeni paczkę papierosów i zaczął częstować 
robotników, którzy popatrzyli w okno Adama, więc ten schował się za zasłonę, 
aby go nie widzieli. Stamtąd obserwował ich zadarte głowy. Zobaczył, że śmieją 
się. Wiedział, że z niego. 

Zgasili papierosy, niedopalone pety wsunęli do kieszeni i zabrali się do wyła-
dowywania towaru, zarzucali wielkie bele na ramiona z taką lekkością, jakby były 
z puchu, i niemal tanecznym krokiem wnosili je w głąb bramy. Podgwizdywali. 
Za każdym razem, gdy spotykali się, wołali do siebie, poklepywali po ramieniu 
i śmiali się. Ten ich śmiech działał Adamowi na nerwy. Nacisnął swoje bicepsy, 
a potem miejsce na brzuchu, gdzie powinna znajdować się wątroba. Jego lekarz, 
profesor Wincenty Mentlik, największy specjalista w mieście, zapewniał go, 
że wszystko jest w porządku. Ale on od dawna miał wrażenie, że wątroba mu 
nawala. Uważał się za najlepszego znawcę własnego ciała, lepszego nawet od 
największego profesora na świecie. 

Ugniatając brzuch, pan Adam nie spuszczał oka z podwórka. Jego spojrze-
nie błądziło po dziesiątkach okien z drżącymi małymi szybkami. „To jest moje, 
wszystko moje!” – szeptał do siebie. Ta myśl uspokoiła go. Jakie znaczenie 
miało spojrzenie panny Zosi? Jakie znaczenie miał kierownik Zajdenfeld? Tak 
naprawdę nie są niczym więcej niż niewolnikami. I to była zwyczajna rzecz: pan 
musi mieć niewolników. Jedynym ich atutem była świadomość, że on ich musi 
mieć. Od czasu do czasu trochę pobrykają. Popatrzą takim czy innym spoj-
rzeniem, powiedzą to czy tamto. Ale ostatecznie byli biednymi stworzeniami, 
a tymczasem jego pieniądze płynęły wartkim strumieniem, banknoty pomnażały 
się. Tylko to miało znaczenie, jedynie to nadawało wartość życiu. Adam w sercu 
pogratulował sobie tego logicznego wniosku i znów poczuł, że jest ponad tymi 
wszystkimi drobnostkami, które zatruwają życie. Nie można się załamywać  
– postanowił. – Życie jest krótkie, a większa jego część jest już za nim. Trzeba 
się nasycić. Używać, używać…
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Strażnik przy bramie znowu męczył się przy prętach. Tym razem pojawiła się 
czarna taksówka i pan Adam od razu dostrzegł w niej wielki, wiosenny kapelusz 
swojej żony Jadwigi. Odszedł od okna, otworzył szufladę i wyjął z niej trochę pa-
pierów i teczek. Rozsiadł się w fotelu i przybrał minę bardzo zajętego człowieka. 
Para wysokich obcasów zastukała za drzwiami. Jadwiga była dużo młodsza od 
Adama. Na jej twarzy były jeszcze widoczne ślady dopiero co minionej piękności. 
Farbowane blond włosy w kolorze żółtawolnianym zwinięte miała w wałek nad 
karkiem i po bokach twarzy. To dodawało dziewczęcości jej wyglądowi. Całą jej 
twarz pokrywała gruba warstwa pudru i różu, przez którą ledwo prześwitywały 
cienkie linie zmarszczek na czole i wokół oczu. Brwi miała wyskubane i naryso-
wane grubą, ciemnobrązową kredką, wąskie wargi z perfekcyjną precyzją poma-
lowane na czerwono. Na chudym, kształtnym nosie znajdowały się pozłacane, 
ciemne okulary przeciwsłoneczne, które po chwili zdjęła pełnym gracji ruchem 
dłoni w białej rękawiczce.

Stukając obcasami i kołysząc szczupłą sylwetką odzianą w zimową, wiśniową 
garsonkę zbliżyła się do biurka Adama. Białą, wąską dłonią otoczoną w przegubie 
szarym, puszystym futerkiem rękawa poprawiła także szary, futrzany kołnierz 
wokół szyi. W okamgnieniu Jadwiga z gracją wylądowała na kolanach nieprzy-
gotowanego na to Adama. Otoczyła go mocna woń perfum. Objął szczupłą talię 
żony. Jej chudość na nowo przywiodła mu na myśl pannę Zosię. Wydało mu się 
dziwaczne to chwilowe pożądanie stenografistki – więc łagodnie odsunął żonę 
i wstał. Prawda była taka, że od jakiegoś czasu czuł odrazę do chudych kobiet. 
Nie znosił ich wystających żeber, ich pozbawionych ciała, wyschłych pośladków, 
chudych ramion, suchej skóry, przez którą przy pierwszym dotknięciu czuć było 
kości. Największą odrazę jednak czuł wobec ich płaskich biustów. W marzeniach 
sennych zawsze widział pełne kobiece ciała, zaokrąglone pośladki i pełne, 
ciężkie piersi. Przeszukując najlepsze burdele w mieście, zawsze wybierał sobie 
dziewczynę, która odpowiadała tym jego snom. 

Pospiesznie ucałował dłoń żony odzianą w białą rękawiczkę:
– Jadwisiu, kotku mój – pogłaskał materiał rękawiczki nad jej palcami.  

– Jesteś tak świeża jak ten dzisiejszy dzień na dworze. 
Niczym kotka odepchnęła go od siebie. Bez wielkiego entuzjazmu poprosił ją: 
– Chodź, usiądź na chwilkę obok mnie. 
Z gracją pokręciła głową: 
– Ja tylko na chwilkę wpadłam, Adasiu… Widziałam kapelusz… Sto. – Przy-

pomniała mu. 
Wepchnął jej banknoty między palce. 
– Dla kogo się tak wystroiłaś? 
– No zgadnij… – klepnęła go w policzek i zrobiła taki ruch ramionami, jakby 

chciała go objąć. Ale on już trzymał rękę na jej ramieniu i lekko popychał w kie-
runku drzwi. Nagle jego twarz pojaśniała żywym zainteresowaniem: 

– A co robi Sunia?
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– Jadła kaszę, kiedy wychodziłam.
– Tak? – zamruczał zadowolony.
– Tak. – Jej głos miał w sobie lekką nutę drwiny.
Spojrzała na niego z uśmiechem, który sprawił, że poczuł się nieprzyjemnie. 

Otworzył przed nią drzwi. 

*

Drwina Jadwigi była czymś, do czego Adam już przywykł. Nie, żeby jej nie od-
czuwał czy żeby go już nie niepokoiła, ale to też była cena, jaką trzeba było płacić 
za spokojne życie. Przypomniał sobie, ile to już lat udają przed sobą tę słodką 
zabawę w kotka i myszkę, jakże wyćwiczyli się w sztuce maskowania. Jak dobrze 
znali swoje role i jak rzadko zamieniali wyreżyserowaną mowę na prawdziwą. Był 
zadowolony z Jadwigi. Życie z nią było lekkie. Nigdy się nie kłócili i ona niczego 
od niego nie oczekiwała – poza pieniędzmi na swe kobiece kreacje. Nigdy go 
nie krytykowała, nigdy nie płakała i nie żaliła się przed nim. Ten odcień drwiny 
w jej głosie był tak osłodzony, przykryty rozbawieniem, że Adam już niejeden raz 
zastanawiał się, czy mu się tylko wydaje, że ona z niego kpi. W jego mniemaniu 
była idealną żoną. Nie martwiło go nawet to, że zdradzała go z każdym, kto się 
nawinął, a poza tym miała słabość do mocnych trunków. Gwoli sprawiedliwości 
jej też należało się trochę przyjemności od życia.

Pan Adam odłożył z powrotem papiery i teczki, które wyjął w związku z przy-
byciem Jadwigi. Znowu wrzucił cukierek do ust. Przypomniała mu się Jadwiga 
w pierwszych tygodniach, kiedy się w niej zakochał. Jak piękna była na tej 
studenckiej potańcówce, na której się poznali! Już wtedy lubiła zaglądać do 
kieliszka i nie było trudno namówić ją do pójścia z nim do hotelu. To była krótka, 
wyczerpująca miłość, dokładnie taka, jak wszystkie romanse, które prowadził. 
Ale przyszła w przełomowym momencie jego życia, po oblaniu egzaminów, kiedy 
wydawało mu się, że jest skazany na wieczne pozostanie u ojca w jego brudnym 
składzie zardzewiałego żelastwa, że będzie pleśniał między starociami, że zo-
stanie uwikłany w robione na boku, podejrzane szwindle rodziciela, jego małe 
złodziejstwa, co sprawi, że zawsze będzie żył w obawie przed policją. 

Jadwiga przyniosła mu szczęście od razu, przy pierwszej, poważnej partii 
karcianej, przy której była obecna. Zastawił wtedy parę kolczyków matki. Parę 
antycznych kolczyków, których matka i tak nie nosiła, żałując ich, gdyż była skąpa 
– tak jak ojciec siedziała na worku pieniędzy i myślała tylko o oszczędzaniu. Tak, 
wszystko oddaliby jedynie na wykształcenie. Na ten jeden cel żadne wydatki nie 
były dla nich zbyt wygórowane. Ale on był dla nich utrapieniem. „Z ciebie to już 
nic dobrego nie będzie!” – to była ich stała śpiewka. Gdy poległ na egzaminach, 
które tak bardzo chciał zaliczyć, triumfowali, złorzecząc i opłakując wyrzucone 
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pieniądze, które w niego zainwestowali. Dlatego okradał ich – czasem parę 
złotych wydobytych ze schowka albo parę spinek czy wreszcie kolczyków, dzię-
ki którym doszedł – w jego ówczesnym mniemaniu – do małego kapitału. A to 
wszystko dzięki Jadwidze. Pamiętał o tym i za to szczęście, które przynosiła, 
kochał ją jeszcze bardziej. Oczywiście, od razu wiedział bardzo dobrze, że idzie 
za nim, gdyż chce się uwolnić od rodziców. Kiedy mówiła mu: „Kocham cię”  
– myślała: „Nienawidzę ich”. O, jak doskonale ją rozumiał! Czuł się jej bliski dzięki 
pokrewieństwu losów, a także z tej przyczyny, że ona go jeszcze bardziej kochała. 
Jakim potulnym, wesołym kociakiem była wtedy! – pan Adam uśmiechnął się 
prawie sentymentalnie. – I taka pozostała do dziś.

Jedyna rzecz, o którą powinien mieć do niej żal, to jej stosunek do Mietka. 
Nigdy nie traktowała go jak matka. Kiedy Mietek był jeszcze mały, podchodziła 
do niego jak do zabaweczki. Kiedy podrósł, stał się jej kolegą, z którym wszędzie 
się wypuszczała, a gdy jej się znudził, kazała mu sobie iść. Nie brała poważnie 
swojego macierzyństwa. Ale czy mógł jej robić wyrzuty? Czy on sam był lepszym 
ojcem? A przecież Mietek przy tym wszystkim wyrósł na przystojnego, zdrowego 
młodzieńca, nawet z głową na karku, choć po mamusi odziedziczył lekki stosu-
nek do życia. Może właśnie ten ich sposób, jego i Jadwigi, był właściwą drogą 
wychowywania dzieci? Zostawić je, by nieskrępowane rosły tak, jak chcą, niczym 
rośliny, zwierzęta – natura nie powinna być powstrzymywana w swej przyrodzo-
nej drodze przez ograniczającą dyscyplinę i fałszywe zasady wymyślone przez 
skrzywione ludzkie umysły. Warunki do rozwoju miał Mietek idealne: pokój 
z zabawkami, podróże, książki i niczym nie ograniczoną swobodę. Adam nie 
zabraniał mu wychodzić gdziekolwiek chciał, nie sprawdzał, kim są jego koledzy. 
Nigdy go nie bił i nie strofował. Prawda, zarówno on, jak i Jadwiga nie byli zbytnio 
zainteresowani sprawami, którymi żył ich syn, jego chłopięcymi opowieściami, ale 
gdzie jest napisane, że rodzice muszą się interesować tematami, które zajmują 
ich dzieci? Najważniejszą kwestią było je kochać – a w swoją miłość do Mietka 
Adam nie wątpił. Dlatego tak go zdenerwowało to, co Mietek powiedział rano 
w aucie. Jego syn był niewdzięczny, nie doceniał tego, jak dobrze mu się wiedzie. 
Ale pan Adam już dawno mu wybaczył. Mietek przechodził trudny okres: lata 
dojrzewania – i pan Adam jako nowoczesny ojciec brał to pod uwagę. 

Adam wyjął z szuflady swoje cygara, wygodnie usadowił się w fotelu i pową-
chał otwarte pudełeczko. Dopiero co przeprowadzona analiza życia rodzinnego 
sprawiła mu przyjemność. Pomyślał nawet, że jeszcze dziś i w ogóle od czasu 
do czasu zapukałby do drzwi sypialni Jadwigi, gdyby nie miała tak wystających 
żeber i piersi pozbawionych soczystości – co w jawny sposób ostatnimi czasy 
napawało go wstrętem. 

Zapalił cygaro i rozdął potężne nozdrza, wdychając orzeźwiający aromat. 
Usłyszał, że drzwi w pokoju obok otwierają się. Łomot maszyn wdarł się do 
gabinetu z podwójną siłą. Pan Adam zawołał, próbując przekrzyczeć ten hałas: 

– Zajdenfeld! 
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Minęła chwila, zanim kierownik się pojawił. Szybko podszedł do swego pryn-
cypała ze spojrzeniem wbitym w dłonie pełne rozmaitych papierów. Pan Adam 
z zazdrością podziwiał szczupłą sylwetkę Zajdenfelda bez śladu brzuszka oraz 
jego blond jeżyka, którego gąszcz wznosił się nad srogim, nachmurzonym czołem. 
Z satysfakcją dostrzegł odrobinę siwizny nad skroniami i karkiem kierownika. Sam 
Adam miał niewiele włosów, ale do tej pory nie odnotował ani jednego siwego. 

– Jak przebiega produkcja? – zapytał dostojnie podwładnego. 
Kierownik nie odpowiedział od razu, cały czas wpatrując się w papiery, które 

trzymał w ręce. Czytając, wsadził drugą dłoń do bocznej kieszeni, która wypcha-
na była rozmaitymi drewnianymi linijkami, miarkami i zwojem różnobarwnych 
papierów, szybko i zwinnie wydobył stamtąd chusteczkę, po czym wysmarkał 
nos. Teraz dopiero zatrzymał wzrok na szefie. 

– Produkcja? Całkiem dobrze. Stoi tylko sześć maszyn. Grypa. Sześciu 
pracowników niewykwalifikowanych jest chorych i dwunastu ludzi od maszyn… 
Może pięćdziesięciu pracuje z gorączką. 

– Nie lubię, kiedy maszyny stoją.
Zajdenfeld rozłożył ręce: 
– Nic na to nie poradzę. Czterech ludzi leży w ambulatorium. Zasłabli przy pracy.
– Obiboki! – Pan Adam potrząsł wiszącym podbródkiem i wyprostował się. 

– Proszę ich do mnie przysłać! 
Kierownik Zajdenfeld zdziwił się. Od tak dawna pan Adam nie życzył sobie 

oglądać swych pracowników. 
– Jeśli mógłbym panu pomóc…
– Jeśli pan mógłby mi pomóc! – wybuchnął Adam czując, że jego wściekłość 

bierze się stąd, iż nie ma odwagi powiedzieć Zajdenfeldowi o Zosi. – Kto tu ma 
prawo do kogo tak mówić? I proszę patrzeć na mnie, kiedy mówię do pana!

Zajdenfeld patrzył na niego ze zniecierpliwieniem dorosłego, który czeka, aż 
rozkapryszone dziecko przestanie okazywać swój upór. 

– Chce się pan od nich zarazić, panie Rozenberg?
– Proszę robić, co mówię! – krzyknął Adam, ale w duszy nie był już pewny, 

czy rzeczywiście chce zobaczyć chorych pracowników.
Zajdenfeld położył przed panem Adamem list, który przed chwilą przeczytał. 
– Znowu przyszedł okólnik, proszę zobaczyć, czego oni chcą? Szyld na bramie 

trzeba zdjąć i wypisać na nim nazwisko właściciela. 
– No to zdejmij go i wymaluj! – Adam odepchnął od siebie list, nie spojrzawszy 

nawet na niego. 
– Pan rozumie, panie Rozenberg, to są nowe szykany. 
Twarz Adama skrzywiła się: 
– Na każdym kroku widzi pan szykany. 
– Żądają tego jedynie od firm żydowskich.
Pan Adam szybko spławił kierownika. Wsadził do ust cukierka i delektował 

się słodyczą na języku. Jednocześnie w gabinecie zrobiło mu się ciasno i duszno. 
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Rzucił okiem na zegar. Już zaraz będzie czas, aby pójść na obiad, więc wyszedł 
po płaszcz. 

Słońce łagodnie grzało na ulicy. Powietrze przyjemnie muskało twarz. 
Kierownik Zajdenfeld działał na niego depresyjnie. Zawsze opowiadał nie-

przyjemne historie. Pan Adam jednak łatwo się z nich otrząsał. Nie pozwoli sobie 
zatruć życia. Tak jak teraz: ta drobna sprawa z nazwiskiem na szyldzie. Cóż to 
takiego? Drobiazg, który rozdmuchał Zajdenfeld we wszystkim dopatrujący się 
antysemickich szykan. Dlaczego nazwisko Adama jako właściciela nie miałoby 
się znaleźć na szyldzie? Czy nie zasłużyło sobie na to? Przeciwnie. Władza w tym 
wypadku chce naprawić coś, co on sam przeoczył. 

Przechadzał się szybkim, dziarskim krokiem. Cukierek tańczył lekko między 
zębami a językiem. Taka odrobina słodyczy, a ma moc ukoić nerwy! Uśmiech-
nął się do siebie. Jego odwieczna słabość: cukierki. Oczywiście nie pomogą 
one jego brzuchowi schudnąć – świadomość tego sprawiała mu ból za każdym 
razem, gdy wrzucał je do ust. Tym smaczniejsze jednak mu się wydawały, jak 
każdy zakazany owoc. Zazdrościł Jadwidze, którą tak samo cechowała słabość 
do cukierków i trzymała je w mieszkaniu porozstawiane na dziesiątkach tacek 
i miseczek. Chrupała ich jeszcze więcej niż on, ale również w tym względzie 
miała szczęście. Nie było tego po niej wcale widać. Adam przypomniał sobie, 
ile pociechy dawały mu kiedyś słodycze. Zawsze prześladowała go skłonność 
do otyłości. W dzieciństwie, zanim zaczął pracę nad sobą, gimnastykując się 
i uprawiając sport, miał ciężkie, przelewające się ciało, które ledwo toczyło się 
na nogach. Dzieciaki z ulicy wyśmiewały się z niego i nazywały go „buldogiem”. 
Nawet rodzeni bracia i rodzice patrzyli na niego z odrazą, jakby był potworem. 
Ile on się w dzieciństwie nacierpiał z powodu tej swojej figury! Łobuzy rzucały za 
nim kamieniami i pluły na niego. Dzieci na podwórku nie chciały się z nim bawić. 
Bracia wstydzili się go z sobą zabierać i zawsze stał sam gdzieś w ciemnym 
kącie, żeby nie było go widać. Ale najgorzej było z dorosłymi, którzy widząc go, 
uśmiechali się od ucha do ucha tym rodzajem uśmiechu, który kłuł w serce, po 
czym przepędzali do mamy. A on prosił ją o piątaka czy dziesiątaka, tymczasem 
ona odganiała się od niego: „A idźże, ty nieszczęśniku jeden!”, i dawała mu parę 
groszy, żeby zniknął jej z oczu, bo sama nie mogła na niego patrzeć. Z jakim cier-
pieniem dopadał wtedy do cukierków! Nierzadko łzy napływały mu do oczu z tej 
pocieszającej rozkoszy, która rozlewała się po całym ciele. Z jaką zapalczywością 
chrupał je i ssał, wyciągając z nich balsamiczne soki, które wlewały się jakby 
prosto do jego dziecięcego serca, niosąc mu pieszczotę ukojenia. I tak zostało 
od tamtej pory. Oczywiście nie był od nich aż tak uzależniony jak kiedyś. Stał 
się mężczyzną i wszystkich swoich wrogów miał pod kontrolą. Palił cygara. Ale 
w chwili strapienia, czy zwyczajnie – dla przyjemności, nie było dla niego lepszej 
rzeczy niż landrynka między zębami. 

Pan Adam w dobrym nastroju spacerował spokojnie wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, 
wystawiając twarz do słońca, czując jego ciepło na swojej łysinie, a gdy nadszedł 
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właściwy moment i apetyt dojrzał w nim do odpowiedniego poziomu, skierował 
się do koszernej restauracji Feldmana.

*

Marcowe dni, które potem nadeszły, były wiosenne i pogodne. Pan Adam 
tak bardzo chciał się nimi nacieszyć. Lubił naturę, przebywanie na dworze i był 
stęskniony za odrobiną ciepła po tak długiej zimie. Planował wakacje, tęskniąc 
za dniami, kiedy tylko w towarzystwie Suni znów będzie chodził na świeżym 
powietrzu, po lasach… – pod tym względem nadejście wiosny jeszcze go nie 
satysfakcjonowało. 

Zajdenfeld zabił mu jednak ćwieka. Rzeczywiście kierownik miał skłonność 
do czarnowidztwa, ale nie było wątpliwości, że rząd obrał kurs, który bardzo przy-
pominał działania Hitlera po tamtej stronie granicy. Pan Adam nie interesował 
się polityką. Nie obchodziło go, co dzieje się w Niemczech. Nie zajmowało go 
także to, co dzieje się tu, w kraju, dopóki osobiście nie zaczęło go to dotykać. Do 
tej pory antysemityzm był dla niego tylko słowem – niczym więcej. Nie dotyczył 
go. Ostatecznie, to i z niego nie był żaden wielki przyjaciel Żydów, a gdy parę lat 
temu kilku żydowskich finansistów wysłano do obozu w Berezie Kartuskiej10, 
serce go jakoś z tego powodu nie bolało. Nie miał wątpliwości, że musieli ich 
przyłapać na prawdziwych szwindlach. I nawet gdy generał Składkowski11 rzucił 
hasło: „Żadnych pogromów na Żydach, ale pozbawić ich pozycji ekonomicznej 
– owszem”12, pan Adam też się zbytnio nie przejął. Pozycja ekonomiczna była 
dla niego pojęciem abstrakcyjnym, które nie mogło nim wstrząsnąć. Nawet nie 
zorientował się, kiedy rząd zaczął wprowadzać komisarzy w wielkich przedsię-
biorstwach włókienniczych. Teraz jednak, kiedy komisarze już nie wystarczali 
i ustalano po dwie, trzy osoby skierowane przez władze, aby zasiadały w towa-
rzystwach akcyjnych firm, i duże przedsiębiorstwa w mieście były już „obsa-
dzone” – niepokój zaczął drążyć również jego. Czuł, że przyszła kolej na jego  
fabrykę. 

10 Obóz utworzony w Berezie Kartuskiej w 1934 r. decyzją prezydenta Ignacego Mościckiego dla 
osób „zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu”. Faktycznie było to 
miejsce odosobnienia przeznaczone dla przeciwników politycznych, głównie endeków, komuni-
stów i nacjonalistów ukraińskich. Obóz istniał do września 1939 r.

11 Felicjan Sławoj Składkowski (1885–1962) – premier rządu RP od 15 maja 1936 r. do 30 wrze-
śnia 1939 r.

12 Dokładnie hasło Składkowskiego brzmiało: „Walka ekonomiczna – owszem, ale krzywdy żadnej” 
i było traktowane jako przyzwolenie na bojkot sklepów i przedsiębiorstw żydowskich w Polsce. 
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Ze wszystkich sił próbował opanować niepokój. Chciał używać życia i było 
mu szkoda każdego dnia. Szczególnie teraz, gdy świat się odradzał w niewinnej 
świeżości przedwiosennego przebudzenia. Nie chciał zajmować się destrukcyj-
nym strachem, jednak ten strach zajął się nim. Pan Adam czuł, że podąża za 
nim wszędzie, chcąc go dopaść w jakimś ciemnym zaułku i złapać za gardło. Za 
dnia udawało mu się jakoś uwolnić od niego, ale w nocy, gdy opuszczały go siły, 
czuł się całym ciałem i życiem wystawiony na straszny atak. Starał się, jak tylko 
mógł, skracać noce: czy to w burdelach czy przy kieliszku albo przy niekończą-
cych się partiach szachów z samym sobą. Poranna gimnastyka wydawała mu 
się jeszcze cięższa, a w biurze był podenerwowany i niecierpliwy. Oczywiście za 
dnia nie mógł przyznać się do prawdziwej przyczyny swego rozdrażnienia. Przy-
pisywał je znużeniu zimą i potrzebą odpoczynku. Zaczął odliczać dni do urlopu 
i wyładowywać swoje zniecierpliwienie na pannie Zosi. Im cieplej i pogodniej robiło 
się na dworze, tym bardziej nie mógł znieść jej obecności. Teraz już wiedział, co 
kryją jej opuszczone oczy i cieszył się, że ich nie podnosi, by patrzeć na niego. 
Ale kiedy czasami przez uchylone drzwi słyszał cichy śmiech jakiejś dziewczyny 
z biura albo dostrzegał uśmieszek na twarzy mijającego go pracownika, wiedział, 
że oznacza to to samo, co znalazł w jej oczach. Świat wyśmiewał go za plecami. 
Coraz częściej wracało do niego poczucie znane z dzieciństwa. Aby dać odpór 
temu wszystkiemu, przyprowadzał do biura swojego psa i zajmowanie się nim 
zlecał pannie Zosi, która akurat w stosunku do psów żywiła niewytłumaczalny, 
wrodzony strach. Bawił go widok skrzywionej twarzy Zosi, kiedy pochylając swą 
szczupłą sylwetkę, zbliżała się do jego Suni. Śmiał się w głos, klaskał w dłonie 
jak dziecko. Zachęcał to wielkie psisko, aby skakało na drżącą stenografistkę, 
bawił się aż do łez, gdy widział, jak suka liże zarumienione policzki dziewczyny. 
Czasami, gdy zanosił się od śmiechu, wydawało mu się, że to on sam skacze nad 
szczelnie pozapinaną Zosią i liże jej twarz. Wiedział, że są to perwersyjne kaprysy 
jego pobudzonej wyobraźni, bo przecież z zasady nie lubił chudych, kościstych 
kobiet, ale nie mógł pozbyć się tych myśli. Dlatego śmiał się jeszcze głośniej, 
rozsiadał się w fotelu i upajał tym niezwykłym spektaklem. 

Trwało to do czasu, aż któregoś razu Zosia tak kopnęła Sunię szpiczastym, 
czarnym butem, że ta głośno zaskomliła. To był koniec. Wiedział, że dłużej tak 
być nie może. 

*

Pan Adam był w połowie drugiego śniadania, kawy z bitą śmietaną oraz roga-
lików od Greka, gdy szybkim, energicznym krokiem wszedł kierownik Zajdenfeld. 
Marynarkę miał jak zawsze rozpiętą. Z kieszeni na piersiach sterczały rozmaite 
ołówki, cienkie i grube, długie i krótkie, a boczne kieszenie były wypchane 
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drewnianymi i metalowymi linijkami, miarkami oraz zwitkami różnych papierów, 
gazet, bloczków. Teraz był idealny moment, aby zająć się problemem Zosi. Ale 
kierownik uprzedził Adama: 

– Zapomniałem panu powiedzieć, panie Rozenberg – zawołał pośpiesznie. 
– Na zewnątrz ktoś od dłuższego czasu czeka na pana. 

Panu Adamowi stanął w gardle kęs rogalika. Odezwał się w nim stłumiony 
niepokój: 

– Kto?
– Nie wiem kto. Nie chciał mi powiedzieć, jak się nazywa ani po co przychodzi. 

Powiedziałem, że nie przyjmuje pan interesantów, jednak on koniecznie chce 
pana widzieć. 

Pan Adam odsunął od siebie tacę ze śniadaniem. 
– Niech go pan wpuści. 
Zajdenfeld widać oczekiwał innego polecenia, bo spojrzał ze zdumieniem, 

ale nic nie powiedział i opuścił pokój. 
W gabinecie pojawiła się postać w znoszonym, czarnym płaszczu zimowym, 

z kobiecym kołnierzem futrzanym wokół szyi. Mężczyzna miał na głowie okrągłą 
żydowską czapeczkę, spod której sterczała gęstwina włosów. Twarz miał bladą, 
młodzieńczą z parą rozbieganych, krótkowzrocznych oczu bez ustanku otwiera-
jących się i zaciskających pod szkłami okularów w grubych oprawach. 

Widząc go, pan Adam niemal z ulgą odetchnął. Poczuł w sobie łaskotanie jak 
przed wybuchem śmiechu, ale nagle wezbrała w nim złość na Zajdenfelda, że 
ten nastraszył go, spłatał mu figla i wpuścił do środka włóczęgę. 

– Czego pan chce?! – krzyknął Adam w kierunku przybysza.
– Pracy… – wyjąkał młodzieniec i wyciągnął jakiś papierek z kieszeni płasz-

cza. Ociężałym, ale szybkim krokiem zbliżył się do biurka. – Jestem fachowcem. 
Zdumienie i złość pana Adama narastały: 
– Dlaczego nie porozmawiał pan z kierownikiem? To on zajmuje się takimi 

sprawami! 
– Mam tu liścik do pana, panie Rozenberg – młody człowiek położył papier 

na brzegu stołu. – Wszystkim Żydom dano wypowiedzenia w mojej fabryce. A ja 
mam żonę i dziecko…

Pan Adam z odrazą wziął pogięty papierek w koniuszki palców, rzucił na niego 
okiem i odsunął od siebie: 

– Nikogo takiego nie znam…
Młodzieniec mrugał oczami ze zdumienia i zmieszania:
– Malarz Gutman.
– Malarz Gutman? – powtórzył pan Adam. – To on już ludzi przysyła do mnie? 

– Odepchnął się od stołu obiema rękami, gotów wstać. 
– Jestem żydowskim pisarzem, panie Rozenberg.
– Co?!
– Pisarzem żydowskim. Nazywam się Berkowicz. 
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– U mnie w fabryce nie potrzeba pisarzy!
– Jestem fachowcem. Umiem pracować przy każdej maszynie. 
Pan Adam podniósł się i machnął w stronę drzwi ręką z wyciągniętym palcem 

wskazującym: 
– Żegnam pana! 
Przybyły mężczyzna nie ruszał się z miejsca. Nagle wyglądał na wyższego, 

a jego pobladła twarz na większą i szerszą. Małe oczy pod szkłami okularów  
niemal wychodziły z orbit. Pan Adam uchwycił w nich ten znany, nieprzyjemny 
błysk, który tak często bił w jego stronę z ludzkich oczu. Ale ten błysk miał w sobie  
też coś innego, szczególnego. Element zapytania, przenikliwość, jakby bez- 
wstydnie chciał się wedrzeć w jego duszę i ją prześwietlić. To było nie do wytrzy- 
mania.  

– Precz! – zaryczał pan Adam.
Młodzieniec odwrócił się i tym samym szybkim, ociężałym krokiem pośpieszył 

w stronę drzwi. 
Pan Adam z furią dopadł do tacy ze śniadaniem i w okamgnieniu połknął je. 

W tej samej chwili, gdy uporał się z jedzeniem, miał już gotowe postanowienie. 
Da taką nauczkę kierownikowi Zajdenfeldowi, jakiej jeszcze nikomu do tej pory 
nie dał i każe odejść pannie Zosi. Już dziś. Natychmiast. 

Zajdenfeld był zajęty gdzieś na terenie fabryki i chłopiec na posyłki nie mógł 
go znaleźć. Pan Adam, czekając na niego, spędzał czas przy stoliczku z szachami. 
Złość zaczęła się w nim przekładać na konkretne ruchy w grze i przeprowadził 
szybką, ostrą partię, pełną śmiałych, nieco karkołomnych kombinacji. Zajden-
feld nie pojawił się. Przyszedł natomiast malarz Gutman. To był dzień i godzina 
przewidziane na portretowanie. 

Nigdy się nie witali, ale tym razem pan Adam miał mu coś do powiedzenia 
i z zapalczywością przyskoczył do niego. Cała wściekłość, która kipiała w nim, 
była gotowa do wybuchu: 

– Chcę wiedzieć, jak długo będzie się pan grzebał z tym portretem? – zmierzył 
Gutmana nienawistnym spojrzeniem. Wydało mu się dziwne, że malarz w rze-
czywistości wygląda inaczej niż go zapamiętał. W jego wyobrażeniach Gutman 
był mniejszy i brudniejszy, a naprawdę był wyższy od pana Adama, barczysty 
i wysportowany. 

Malarz zdjął płachtę zasłaniającą portret i skierował go przodem do modela 
– do Adama. Na widok konturów na brudnym płótnie Adam poczuł w sercu takie 
ukłucie, że musiał zaczerpnąć powietrza. Miał tyle zarzutów do tego pewnego siebie 
malarza, że z powodu wezbranej w nim złości aż nie mógł wydobyć z siebie słowa. 

Gutman wprawnym ruchem rozłożył sztalugi, przymocował do nich płótno, 
otworzył duże pudełko z farbami i wyjął paletę oraz pędzle. 

Adam przemógł się i podszedł do swej podobizny. 
– Jak długo to jeszcze będzie się ciągnąć? 
– Aż będzie gotowe – uciął malarz. 
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Pan Adam wyczuł w jego głosie bezczelną, odpychającą wyższość. 
– Nie mam głowy do tego w obecnych czasach.
Malarz, nie odwracając się, kontynuował przygotowania. Wysunął fotel zza 

biurka i wskazał go Adamowi, aby usiadł. Adam opadł na fotel, z przyzwyczajenia 
przyjmując ustaloną pozę. Dotknął głowy, aby zobaczyć, czy tych parę włosów 
po bokach jest ułożonych jak należy i przykrywają jego łysinę, potem wsparł 
ramiona na oparciach obitego tkaniną fotela, po czym splótł palce na piersi, 
uniósł nalaną twarz o podwójnym podbródku i rzucił ostatnie spojrzenie w kierun- 
ku swej podobizny na płótnie. Malarz odwrócił obraz tyłem do Adama i zaczął  
pracę.

Teraz, zamiast swej postaci na płótnie, Adam miał przed sobą zgrabną syl-
wetkę Gutmana, jego skoncentrowaną twarz, przymrużone oczy i paletę farb na 
silnej, żylastej ręce. 

– Wie pan, co panu powiem? – Adama zadziwiał spokój we własnym głosie, 
mimo że wszystko w nim wrzało. – Uważam, że zamiast portretu robi pan moją 
karykaturę. 

Malarz nie przerywał pracy. 
– Tak pana widzę – odezwał się nonszalancko.
– To źle pan widzi. Nawet w przypadku najpiękniejszej osoby wyolbrzymiając 

rysy, uzyskuje się karykaturę. Dlaczego pan mi to robi? – Pan Adam nie mógł 
pojąć, czemu jego głos brzmi tak łagodnie, kiedy wszystko w nim wrze i kipi. – 
Czy nie płacę panu wystarczająco?

– Pieniądze nie mają tu nic do rzeczy.
– Cóż zatem? Przecież w końcu jest z pana jakiś artysta, prawda?
– Dlatego muszę być wierny sobie.
– Ale może pan użyć nieco swej wyobraźni. Weźmy na przykład moją łysinę. 

Czy aż tyle by pana kosztowało, aby dołożyć mi trochę włosów, ha? 
– O to panu chodzi?
Gutman miał rację. Nie, nie o to chodziło Adamowi. To było coś innego niż 

kwestia paru włosów na głowie. 
– Myślę – pan Adam zaczął nagle filozofować. – Myślę, że artysta powinien 

podchodzić z sympatią do swego obiektu. Przyjaźnie…
Lekki, ironiczny uśmieszek zaigrał na górnej wardze Gutmana. 
– To prawda, panie Rozenberg – ani na minutę nie przerywał swej pracy.  

– Może powinien się pan zwrócić do innego malarza, aby mieć taki portret, jaki 
by sobie pan życzy. I… – Lekki uśmieszek na wardze malarza przekształcił się 
w grymas jawnej kpiny. 

– A jeśli obejrzy się pan po dzisiejszym seansie, panie Rozenberg, jeszcze 
mniej będzie pan się sobie podobał. Wyrzucił pan stąd mojego przyjaciela… – 
Pan Adam poczuł, że aż podrywa go z siedzenia. Gutman śmie poruszać temat 
swojej chucpy, tego, że przysyła tu jakichś ludzi! Aż mu pociemniało przed oczy-
ma. – Berkowicz jest młodym pisarzem – mówił dalej Gutman, malując pędzlem 
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po płótnie. – Wschodzący talent, o którym świat jeszcze usłyszy. Wyrzucono go 
z fabryki i od tygodnia nie miał nic w ustach. Czy wie pan, co to znaczy? Mając 
żonę i dziecko na utrzymaniu? Czy czuł pan kiedyś, jak to jest nie mieć co do 
ust włożyć? Nawet sam dla siebie. Nie mówiąc już, jak czuje się mężczyzna, gdy 
nie może przynieść dzieciom do domu kęsa jedzenia?

Pan Adam krzyknął, poruszony impertynencją i bezczelnością morałów pra-
wionych mu przez Gutmana: 

– Powinieneś wiedzieć, młody człowieku, że ja w ciągu jednego tygodnia daję 
więcej cdoki niż pan przez całe swe życie! 

– On nie przyszedł do pana po jałmużnę.
– Nie potrzebuję nowych ludzi w mojej fabryce. – Adam wszystkimi siłami 

starał się zapanować nad sytuacją. – A już na pewno nie pana protegowanych!
Gutman nic nie odpowiedział. Ale Adam nie mógł już dłużej milczeć. Ku 

własnemu zdziwieniu, zamiast wyładować złość na malarzu, z krasomówczym 
talentem zaczął mu opowiadać o własnej działalności filantropijnej, ile czasu 
poświęca chociażby na korespondencję ze wszystkimi instytucjami znajdującymi 
się w potrzebie. Od czasu do czasu przerywał, czekając, czy malarz nie odpowie 
jakimś słowem, wyrażając odrobinę zrozumienia. Ale Gutman milczał i w panu 
Adamie zaczęło narastać poczucie bezradności. Malarz miał serce z kamienia. 
Wykazywanie swego człowieczeństwa i tak będzie bezskuteczne. Nie da się 
wpłynąć na rękę z pędzlem, aby odmalowała to wszystko, co w Adamie jest 
sympatyczne. W końcu nie mógł się powstrzymać i powiedział: 

– W porządku, niech pan go przyśle jutro, tego swojego… swojego protego-
wanego.

Gdy tylko Gutman poszedł, pan Adam wrzucił cukierka do ust i zapalił drugie 
już tego dnia cygaro. 

Ponownie posłał, aby poszukano Zajdenfelda. Tym razem nie minęło dużo 
czasu, gdy kierownik stanął przed nim. Jak zwykle podszedł szybko do biurka. 
Pan Adam nie robił już żadnych ceremonii: 

– Chcę, aby Zosia została zwolniona! – powiedział twardo i dobitnie. 
Zajdenfeld nie był zaskoczony. Sięgnął do kieszeni i wyciągnął z niej plik 

papierów, jakby to, co powiedział mu pan Adam, nie miało wielkiego znaczenia. 
– Panie Rozenberg – z nieskrywaną wyższością zamachał papierami przed 

twarzą Adama, – Nie powinien się pan kierować sympatiami i antypatiami. Ta 
dziewczyna wykonuje perfekcyjnie swoją pracę i my jej tutaj potrzebujemy.

– Kto to jest „my”?! – Pan Adam walnął pięścią w stół.
– Fabryka.
– Niech pan tak nie mówi o mojej fabryce!
– Wydaje mi się, że już kiedyś powiedziałem panu, panie Rozenberg… – Zaj-

denfeld nagle stał się bardzo podniosły i sztywny. 
Pan Adam ugryzł się w język. Tylko mu jeszcze dzisiaj brakowało rezygnacji 

Zajdenfelda. „On się niczego nie boi…” – gorączkował się, ale tylko w środku, nie 
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na zewnątrz. Wyobraził sobie nadchodzące dni bez Zajdenfelda: urwanie głowie 
z szukaniem nowej stenografistki oraz kierownika, i to w tych tak niespokojnych 
czasach, gdy zagrożenie czai się wszędzie. Adam ze wszystkich sił powstrzymał 
się, zagryzł usta. Będzie musiał się jeszcze trochę pomęczyć, odłożyć to do czasu, 
gdy poczuje się trochę bardziej pewny siebie. Postanowił, że nie pozwoli zatruć 
sobie życia. „On ma rację, ten Zajdenfeld. Jest częścią tej fabryki. Mojej fabryki. 
Jest moim człowiekiem i nie pracuje dla nikogo innego, jak tylko dla mnie”. Adam 
podniósł głowę i jakby nigdy nic polecił kierownikowi: 

– Niech pan pójdzie zrobić te zamówienia. 
Zajdenfeld odetchnął i spojrzał na Adama jak ojciec, któremu udało się 

uspokoić rozkapryszone dziecko. 
Pan Adam nie mógł już dłużej wysiedzieć. Nosiło go, aby wyjść na ulicę. Dzień 

był trudny – jeszcze trudniejszy niż jego ostatnie dni. Coś było nie tak. Niełatwo 
używać teraz życia. Było to niemal niemożliwe. 

*

Pan Adam Rozenberg jadał obiady w restauracji Feldmana przy ulicy Piotr-
kowskiej. To nie była nawet elegancka, widoczna od frontu restauracja, jakich 
wiele znajdowało się przy Piotrkowskiej, ale miała inne zalety. 

Znajdowała się w głębi dużego podwórza, w którym pełno było małych sklepi-
ków, większych składów towarowych i zawsze dużo zgiełku. Od wczesnego ranka 
do późnych godzin nocnych roiło się tu od brudnych dzieci, handlarzy, żebraków 
i wszelkiego rodzaju ulicznych zabawiaczy. Śpiewak podwórkowy „Hojra” parę razy 
dziennie dawał tu koncerty, często można było zobaczyć gwiazdorskie występy 
sztukmistrzów i akrobatów, nie wspominając już o wędrownych muzykantach, 
którzy nieraz w tym samym czasie dawali koncerty w różnych zakątkach podwó-
rza, zagłuszając jeden drugiego muzyką zawodzących skrzypiec, chrapliwych 
klarnetów i trąbek. Poza tym kaleki kataryniarz z drewnianą nogą miał tu swe 
stałe miejsce w kąciku bramy, zaraz przy wejściu. 

Gdy tylko pojawiała się na tym podwórzu dobrze ubrana osoba, ze wszystkich 
kątów i zakamarków biegli jej naprzeciw żebracy, dopadając ją niczym szarań-
cza, wyśpiewując, każdy na własną melodię, swój gorzki los i wymachując przed 
oczami żebraczo wyciągniętymi rękoma. 

Dla pana Adama widok tych wszystkich brudnych ludzi był obrzydliwy. Ale 
trzymał się swej filozoficznej maksymy: za komfortowe życie trzeba płacić. Zna-
lazł prosty sposób na uwolnienie się od nędzarzy. Przed wejściem na podwórze 
trzymał przygotowaną garść groszy. Najszybciej, jak tylko mógł, rzucał je do 
jednej czy dwóch żebraczych dłoni, czyniąc zadość swemu sumieniu i torując 
sobie w ten sposób drogę do restauracji Feldmana. 
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Prowadziły do niej szerokie, drewniane schody – i zanim pan Adam zdążył 
dosięgnąć klamki w masywnych drzwiach, już dochodziły go smakowite, pikantne 
zapachy wyjątkowych potraw Feldmana. 

W restauracji na małych stolikach przykrytych białymi, gładkimi obrusami stały 
wazoniki z dwoma, trzema kwiatkami na cienkich łodyżkach. Kwiatki każdego 
dnia były świeże, młodziutkie i także one emanowały nienaganną schludnością. 
Pomiędzy stolikami kręcili się kelnerzy, przeważnie w średnim wieku, w białych 
marynarkach, z niewielkimi, białymi ściereczkami przewieszonymi przez ramię. Pan 
Adam zdecydowanie wolał tych dostojnych mężczyzn jako kelnerów niż kokieteryj-
ne kelnerki w innych restauracjach. Po pierwsze, w czasie jedzenia nie kusiły go 
kobiece zaloty (nie miał w zwyczaju mieszać ze sobą różnych przyjemności, lubił 
poświęcać całą uwagę każdej z nich osobno). Po drugie, kelnerzy w restauracji 
Feldmana znali serwowane dania jak prawdziwi eksperci. Potrafili opisać zalety 
i smak wszystkich potraw, które znajdowały się w menu, i dyskutować z fachową 
drobiazgowością o zawiłych aspektach sztuki kulinarnej. 

Kelnerzy właściwie doceniali delikatne podniebienie pana Adama i ich sto-
sunek do niego był pełen szacunku i powagi, przyjacielski, ale z zachowaniem 
dystansu, a nie jak kelnerek – w typowy dla kobiet sposób – zalotny. A pan Adam 
odpłacał im tym samym. Nawet mu przez myśl nie przeszło zwracać się do nich 
tonem, jakiego używał do innych obsługujących go osób. Oczywiście wydawał 
im polecenia i oczekiwał, że na każde jego stuknięcie łyżeczką w kieliszek przy-
biegną na jednej nodze, ale to należało do rytuału. Nigdy tego nie nadużywał, 
robił tak jedynie w uzasadnionych przypadkach, aby zamówić następną potrawę, 
perfekcyjną pod każdym względem. 

Poza tym kelnerzy nosili małe, czarne jarmułki na głowach i to w oczach 
pana Adama budziło jeszcze większy respekt dla wszystkiego, co mówili i robili. 
Restauracja była koszerna.

Właściciel, stary pan Feldman, miał piękną, patriarchalną brodę, nosił ży-
dowski kapelusz i długi, atłasowy chałat. Nie mieszał się do spraw związanych 
z restauracją. Prowadził ją jego syn, młody pan Feldman, który miał krótką, czarną 
bródkę, a zamiast żydowskiej kapoty nosił marynarkę. Biała, jedwabna jarmułka 
przykrywała jego głowę o ciemnych, starannie zaczesanych włosach – także on 
w całej swej prezencji posiadał to samo dostojeństwo i solidność jak jego ojciec. 
Jeśli starszy Feldman przypominał żydowskiego króla, to młody ze swą matową, 
inteligentną twarzą i olbrzymimi, zamyślonymi oczami wyglądał na żydowskiego 
księcia, którego naznaczyła diaspora. Zarówno ojciec, jak i syn, dodawali cieles- 
nej celebracji jedzenia coś duchowego, coś, co zmieniało fizyczną przyjemność 
w ważny, niemal święty ceremoniał. I to była zaleta, której pan Adam w żadnej 
innej restauracji nie zaznał. Oczywiście nie chodziło mu o koszerność, z powodu 
której musiał się poświęcać i nosić kapelusz na głowie, nawet w letnie, upalne 
dni. Chodziło mu o schludność i piękno samego aktu spożywania posiłku. A tylko 
tu, w restauracji Feldmana, jedzenie traktowane było jako doniosła, wyjątkowa 
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sztuka, i jedynie tu każdą uwagę pana Adama traktowano nie jako zarzut,  
ale jako słowo doświadczonego krytyka sztuki, który wie, co mówi i czego oczekuje. 

Pan Adam lubił przychodzić do restauracji wcześnie, kiedy stoliki nie były 
jeszcze pozajmowane, obrusy były nieskazitelnie czyste, a powietrze świeże (nie 
dokuczał mu dym z jego własnych cygar, ale nie mógł znieść gęstego powietrza, 
w którym mieszały się zapachy wielu papierosów i cygar). Lubił pełną oczekiwania 
gotowość lokalu i kelnerów na przyjęcie gości, a jego jako pierwszego klienta 
witano w wyjątkowy sposób, poświęcając mu szczególną uwagę. To wyjątkowe 
traktowanie było mu bardzo drogie. 

Swój stolik miał w kącie pod oknem. Jednak nie mógł stąd widzieć, co dzie-
je się na podwórku, ponieważ w oknie była matowa szyba. Miał w tym kąciku 
wystarczająco dużo światła, a w tak ładny marcowy dzień jak dzisiaj stół był 
dosłownie okryty słonecznym obrusem. Zastawa oblana tym złotem iskrzyła się 
ku niemu migotliwymi błyskami. Ze szklanego wazonu tryskały tęczowe iskierki 
– wszystko to było balsamem na rozedrganą duszę pana Adama i zaostrzało 
jego apetyt z dziką siłą. 

Uroczyście, niemal na paluszkach, podszedł do swojego stolika, odsunął 
krzesło i stęknąwszy, z rozkoszą rozsiadł się w nim. Uniósł kapelusz, jakby chciał 
kogoś pozdrowić, kontrolując, czy włosy po bokach należycie zasłaniają łysinę. 
Uśmiechnął się do kelnera Maksa, który już zgięty wpół stał nad stolikiem, wy-
ciągając ołówek zza ucha. 

– No, co słychać Maks? – Pan Adam przeciągnął pulchną dłonią po obrusie, 
jakby chciał go oczyścić z niewidocznych okruszków. 

– A cóż miałoby być słychać, panie Rozenberg? – Kelner wertował swój mały, 
biały bloczek.

 – O polityce zapewne nie chce pan rozmawiać przed jedzeniem.  
– Tylko bez polityki. Zarówno przed jedzeniem, jak i po nim. 
– Przekąska? 
Maks czekał z ołówkiem nad papierem. Pan Adam poufale nachylił się do kelnera: 
– Co pan poleca?
– Karpia.
– Karpia?
– Karpia w galarecie. Rozpływa się w ustach. – Maks uniósł do ust koniuszki 

złożonych palców i cmoknął w nie z daleka. 
Adam wziął tę przekąskę. 
– Tylko dużo galarety! – Zawołał do kelnera, który już śpieszył, aby przynieść 

zamówienie. 
Pan Adam z zadowoleniem potarł dłonie. Ale w tym momencie jego spojrzenie 

zahaczyło o gazetę, która leżała na parapecie, przytwierdzona do drewnianego 
uchwytu. Przeszedł go nieprzyjemny dreszcz. Boleśnie odwrócił wzrok od okna. 
Z drugiej strony, przy bufecie, stał młody pan Feldman oparty łokciami o kasę, 
niewyraźnie mrucząc jakąś rzewną melodię. Pan Adam wiedział, że młody Feld-
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man nosi w sercu ranę. Jego jedyny syn, chłopiec w wieku lat dziewięciu, przed 
rokiem zapadł na dziecięcy paraliż. Pan Adam myślał, że wypadałoby zapytać 
Feldmana, jak ma się jego synek, ale do tej pory nie przeszło mu to przez gardło. 
I tak było lepiej. Zapytałby raz, musiałby zapytać jeszcze raz i jeszcze raz. A pan 
Adam nie lubił mówić o chorobach, a już szczególnie w czasie jedzenia. 

Głód osiągnął w nim punkt kulminacyjny, a Maks jeszcze ociągał się w kuchni. 
Wzrok pana Adama niespokojnie wędrował w stronę twarzy Feldmana i uciekał 
od niej. Potem zatrzymał się na barze i zaczął skakać po wystawionych tam 
butelkach i ich odbiciach w umieszczonym z tyłu lustrze. Adam przypomniał 
sobie, że nie zamówił nic do picia i zaczął w głowie wertować nazwy win, które 
pasowałyby do jego dzisiejszego nastroju i do zamówionej przystawki. Wreszcie 
drzwi od kuchni wesoło zahuśtały się na zawiasach i ukazał się Maks niosący 
srebrną tacę. Trzymając ją zgrabnie nad głową, na rozstawionych koniuszkach 
palców, podszedł uroczystym, tanecznym krokiem do pana Adama. Uśmiechnął 
się krótko i szybko zaczął zastawiać stół, stawiając najpierw pleciony koszyczek 
z rozmaitymi sztućcami, potem talerzyki z dodatkami, z czerwonym i białym 
chrzanem, ogóreczkami i specjalny talerz z plasterkami świeżej, soczystej cytry-
ny. W końcu szczególnym, podniosłym ruchem postawił przed panem Adamem 
talerz ze złotą obwódką, na którym była ryba w galarecie. 

– Niech mi pan poda wermut, noilly prat13, biały! – Pan Adam pośpiesznie 
chwycił serwetkę, która jak sterczący stożek stała z boku, wepchnął ją pod 
sztywny kołnierzyk koszuli i sięgnął po sztućce. Chciwie wziął je w obroty, pro-
wadząc do niecierpliwych ust, do których z apetytu napłynęła już ślina, aż poczuł 
na podniebieniu i języku ten słodki, ożywczy smak kawałka łódzkiej, żydowskiej 
ryby. Całe jego ciało i duszę ogarnęła błogość. 

Wkrótce pokazał się Maks z kieliszkiem mocnego wermutu. Pan Adam nie-
mal wyrwał mu go z ręki, od razu unosząc do ust, wsysając trunek przez szparę 
między wilgotnymi, spragnionymi wargami. 

Słońce przeświecało przez galaretę i panu Adamowi wydawało się, że kroi 
kawałek światła, kawałek wiosny. Głowa stała się jakaś lżejsza i wolna od  
wszystkich czarnych myśli. Miał uczucie, że wszystkie jego członki śpiewają 
pieśń: „Dobrze… dobrze… dobrze”. 

Teraz już drzwi często skrzypiały, gdy pojawiali się nowi konsumenci, sprze-
dawcy i dysponenci ze sklepów przy ulicy Piotrkowskiej. Za każdym razem, gdy 
drzwi się otwierały, pan Adam mechanicznie unosił głowę w ich stronę. Tak 
naprawdę jednak nikogo i nic nie widział. W trzech czwartych zjadł już wielką 
rybę z talerza, gdy jego dobry nastrój został przerwany, a kolejny kęs utknął mu 
w gardle. Nie zwracając uwagi na nikogo i na nic, Adam jednak rozpoznał między 
wchodzącymi gośćmi starego Rumkowskiego. 

13 Francuskie wino, najbardziej wytrawne w rodzinie wermutów.
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Mordechaj Chaim Rumkowski był już całkiem wyletniony – bez płaszcza, 
w luźnej, jasnoszarej marynarce. Na głowie niedbale spoczywał pomięty kapelusz, 
spod którego po obu stronach wystawały gęste, nieokiełznane srebrnosiwe włosy. 

Pan Rumkowski zatrzymał się przy drzwiach, zdjął okulary, przetarł je pospiesz-
nie i ponownie osadził na nosie, następnie utykającym, ale żwawym krokiem 
starego człowieka, który ma jeszcze sporo energii, podszedł do młodego pana 
Feldmana. A ten nie wydawał się zaskoczony tymi odwiedzinami. Wyciągnął do 
Rumkowskiego smukłą, białą dłoń, sięgając czubków jego palców i z szacunkiem 
potrząsając nimi. Zamienili ze sobą parę krótkich, płynnych słów, po czym pan 
Feldman otworzył szufladkę kasy. Starszy mężczyzna przesunął się bliżej. Wycią-
gając szpiczasty nos, śledził spod opadającej oprawki okularów ruchy Feldmana 
w głębi szuflady. Następnie chwycił ołówek oraz papierowy bloczek i opierając 
się o kasę, pospiesznie coś napisał. Podał Feldmanowi papierek, a w zamian 
otrzymał parę banknotów. Wepchnął je razem z ołówkiem i bloczkiem pokwi-
towań do kieszeni, po czym znowu potrząsnął koniuszkami palców Feldmana 
i odwrócił się od niego.

– Żebrak! – mruknął pan Adam do siebie, pochylając twarz nad talerzem, 
aby stary Rumkowski go nie zauważył. Jego trud okazał się jednak daremny. Idąc 
do drzwi, Rumkowski zatrzymał się i po chwili już stał przy stoliku pana Adama. 

– Dobrze, że pana spotykam, Rozenberg! – zawołał zdyszanym, chrapliwym 
głosem. – Jestem panu winien pokwitowanie na sto złotych, ha? – mówiąc to, 
bez wielkich ceremonii odsunął krzesło od sąsiedniego stolika, obrócił je w stronę 
Adama i przysiadł się. Znów wyciągnął z kieszeni swój bloczek i ołówek. – Sto – 
powtórzył i nagle pociągnął nosem. – Niech mi pan powie jedną rzecz, Rozenberg, 
nie ma pan możności dać więcej? Mam na myśli… czy żydowskie sieroty nie są 
dla pana warte większej sumy?

Uszy pana Adama zapłoniły się. Chucpa Rumkowskiego wydała mu się 
niebywała. 

– Kto dał panu prawo, aby zwracać się do mnie w ten sposób? – syknął przez 
złote zęby, pełne przeżuwanego jedzenia. 

Pan Rumkowski nie wydawał się zaskoczony wzburzeniem Rozenberga. 
Wypisując krzywym, nieczytelnym pismem pokwitowanie, spokojnie powiedział: 

– Kto dał mi prawo? Setki sierot. Rozumie pan teraz, kto?
– Sądzi pan, że taką bezczelnością czyni pan dobro?
– Ja jestem bezczelny? – Głos Rumkowskiego stracił spokojnie brzmienie.  

– Rzucać na odczepne setkę z tak wypchanego portfela, to jest bezczelność. 
I to kiedy? Po napisaniu do pana tylu próśb. 

– Rzeczywiście, żałuję, że dałem panu i tę setkę. Gdyby nie Cukerman, nie 
dostałby pan i tego. On ma taki szacunek dla pana i dla tej pracy charytatywnej, 
dlatego pomyślałem, że jest pan osobą godną poważania, a nie takim chuliganem. 
Ale więcej już nie dam. Do mnie, panie Rumkowski, należy się zwracać inaczej. 

Rumkowski opanował złość. 
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– Pan nie daje tych pieniędzy dla mnie – nagle po przyjacielsku poklepał pana 
Adama po ramieniu. – Ja mogę się panu podobać albo nie, panie Rozenberg. 
– Rumkowski zrobił się grzeczny. – Jak często chciałby pan dokonywać wpłat?

– Wcale nie chcę! – zdenerwowany pan Adam brzęknął łyżeczką. Maks pod-
szedł do stolika. – Knedle! – wydał polecenie ze złością.

Szare oczy Rumkowskiego błyszczały: 
– Nie może się pan już doczekać Pesachu? 
Pan Adam bębnił palcami po stole, czekając, aż Rumkowski sobie pójdzie. 

Ale stary nie spieszył się. Jego wzrok padł na parapet okna, gdzie leżała gazeta. 
– Hitler zajął Memel, widział pan? – Pan Adam wydawał się nie słyszeć. – 

A że wprowadzono czterech przedstawicieli władz do Widzewskiej Manufaktury14 
słyszał pan? 

– Może już pójdzie pan dalej swoją żebraczą drogą i zostawi mnie w spoko-
ju?! – wygarnął pan Adam.

Stary Rumkowski, który już wyciągał rękę po gazetę, cofnął ją nagle jak 
oparzony. Zerwał się z miejsca, a w szarości jego oczu zatlił się ogień. Zaczął 
nerwowo przygryzać wargi. Ale tylko pogroził palcem przed twarzą Adama. 

– Czekam na pana wpłatę co drugi miesiąc! – Wyprostował się, uniósł wy-
soko swą patriarchalną głowę i odszedł od stolika, tłumiąc w ustach gorzkie 
przekleństwa. 

Podszedł Maks z talerzem knedli. Jak omdlały szuka przytomności w mocnym 
aromacie, tak pan Adam rozdął nozdrza, aby poczuć zapach knedli. Pośpiesz-
nie dojadł galaretę, ale nie miała tego smaku co zawsze. Nie mogła teraz dać 
ukojenia jego wzburzonej duszy. Zamiast zamawiać następne potrawy, zapalił 
trzecie tego dnia cygaro. 

Była już druga, kiedy Adam opuścił restaurację Feldmana. Tylko w połowie 
najedzony, a do tego z gorzkim niesmakiem w duszy, schodził ze schodów, aby 
znów wpaść w łapy armii żebraków. Pozbył się ich, najszybciej jak mógł.

Zgiełk ulicy, nawoływania handlarzy, hałas tramwajów i powozów wdarły się do 
jego umysłu nie przez uszy, ale przez pory w skórze całego ciała. Zgiełk przenikał 
go na wskroś, ćwiartował wszystkie jego członki niczym skrzypiąca piła. Czuł się 
niesiony przez te płynące, rozgorączkowane ludzkie masy. Słońce już naprawdę 
przygrzewało i ludzie, nieprzygotowani na to, nieśli ciężkie płaszcze zimowe 
przerzucone przez ramię. Kobiety wachlowały się kolorowymi apaszkami, a męż-
czyźni kapeluszami. Wszystkie twarze były zaczerwienione i błyszczące od potu. 

14  Widzewska Manufaktura – jedna z największych fabryk Łodzi. Zbudowana przez Niemców – Juliu-
sza Kunitzera i Juliusza Heinzla, ale w okresie międzywojennym jej właścicielem został Żyd, Oskar 
Kon. Wiosną 1939 r. widzewskie zakłady zostały oddane pod zarząd państwa. W okresie II wojny 
światowej fabryka częściowo należała do koncernu Hermana Göringa.
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Adam idąc, także zdjął płaszcz i przerzucił go przez ramię. Uniósł głowę. 
Okna domów tryskały igrającymi promieniami słonecznymi. Kawałek nieba nad 
ulicą, ponad mgłą dymów wiecznie unoszących się z kominów fabrycznych, był 
niemal czysty. Białe obłoczki niczym kłębuszki puszystej wełny wplątywały się 
i dryfowały przez sieć szarych dymów wiszącą nad dachami. Pan Adam poczuł 
przypływ tęsknoty za polami i lasem. Znów zaczął liczyć tygodnie do wakacji. 
Pragnął zacząć je wcześniej, dużo wcześniej, niż planował. 

Witryny sklepów przy ulicy Piotrkowskiej, przed którymi w zimie rzadko kto 
się zatrzymywał, teraz były oblężone przez uczennice obładowane ciężkimi 
teczkami. Wyszły właśnie ze szkoły i nie chciało im się wracać do domów. „Życie 
jest tak piękne!” – mruczał do siebie Adam, obserwując rozgadane, roześmiane 
młode dziewczyny. Nagle przypomniał mu się Mietek. Miał gorzkie przeczucie, 
że Mietek nie zda matury. Odsunął od siebie myśl o synu. Światło odbijało się 
w bulgoczącej, wartko płynącej wodzie w rynsztoku. „Życie może być takie pięk-
ne!” – mruczał do siebie.

Spostrzegł, że znalazł się przed wysoko sklepioną bramą kina. Zatrzymał się 
i zaczął oglądać plakaty w witrynach. Adolf Dymsza15 uśmiechał się do niego 
błazeńsko. Adam przesunął się w stronę kasy i już miał kupić bilet, gdy nagle 
z drugiej strony bramy zobaczył niemal wyskakującą z plakatu sylwetkę damy 
otulonej w płaszcz. Sposób osłonięcia się tym płaszczem dawał do zrozumienia, 
że nie ma pod nim nic więcej. Zwracała się do niego z zapraszającym gestem, 
schował więc z powrotem portfel do kieszeni. 

*

Była już noc, gdy Adam zbliżył się do drzwi swego pałacu. Nad nim – wysoko, 
wysoko, niczym medalion na szyi potężnej Murzynki – srebrzył się księżyc. Rozen-
berg popatrzył na niego zaspanymi, zmęczonymi oczami. Zanim zdążył otworzyć 
drzwi, już usłyszał za nimi radosne drapanie. Stęskniony przypadł do psa. 

– Sunia, Sunia – obejmował ciepłą i gładką szyję psa. Głaskał długie, ak-
samitne uszy i pozwolił się polizać po twarzy i ręce. Suka zrzuciła mu łapą 
kapelusz, po czym szczęśliwa lizała go po łysinie i uszach. W końcu delikatnie 
odsunął ją: – Masz, przyniosłem ci coś! – szepnął i z miłością poklepał ją po 
karku. Suka przeżuwała ostrymi zębami swoje ukochane słodycze. – Już wkrótce 
będzie lato, Suniu – mówił do niej pan Adam. – Będziemy jeździć do puszczy, 
aby polować na ptaszki, jelonki i zające…

 

15 Adolf Dymsza (1900–1975) – polski aktor kabaretowy i filmowy.



 Suka uporała się już ze smakołykami i słuchała jego słów z otwartym pyskiem, 
wyciągając długi, wilgotny język. Adam podszedł powoli do drzwi sypialni. Sunia 
podążała za nim, radośnie machając ogonem. Rozbierając się, pan Adam zapalił 
ostatnie tego dnia cygaro.

W mroku nocy skądś nadciągnęły chmury, które przesłoniły księżyc i przykryły 
niebo. Zaczęło padać na dach pałacu pana Adama. Nadszedł marcowy deszcz.



Rozdział czwarty
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 Dr Michał Lewin,

Szpital Miejski w Łodzi, …kwietnia 1939 r.

Droga Miro,
dopiero co wczoraj wysłałem Ci telegram, a dziś już – jak widzisz – znów 

do Ciebie piszę. Telegramy są nie dla mnie. Boję się w nich poruszać „długich” 
kwestii, ponieważ zanim porządnie wezmę się do pisania, już staje przede mną 
„widmo ich wyceny” i ostrzega mnie, że jeśli chcę zaoszczędzić pieniądze (na 
pocztowe znaczki), muszę szczędzić słów. A mam Ci tyle do napisania. 

Śmiejesz się na pewno. Z Twego Michała zrobił się już pisarz całą gębą. Kiedyś 
napisanie paru słów przychodziło mi z wielkim trudem, a dziś, ile bym nie napisał, 
ciągle mi mało. Według moich obliczeń w tym miesiącu wysłałem Ci już sześć 
listów, a ten będzie siódmy, a przy tym, zauważ, że miesiąc się jeszcze nie skoń-
czył i możesz oczekiwać ode mnie jeszcze jakichś wieści przed pierwszym maja. 

Jestem pełen podziwu dla Twojej taktyki odpowiadania za jednym razem na 
parę moich listów. Po pierwsze, zaoszczędzasz w ten sposób na znaczkach, po 
drugie, nie tracisz czasu na bezproduktywną aktywność. Ale co ja pocznę, Mirele 
moja, że ilekroć usiądę przy stole, mając chwilkę czasu, od razu mam Cię przed 
oczami, a moja ręka zaczyna szukać ołówka i piszę. Jeśli miłość jest chorobą 
ducha, to w moim przypadku takie są jej objawy. 

Słowa… słowa… słowa… Czy są w stanie mi pomóc? Potrzebuję Twojej obec-
ności. Przy mnie. Ze mną. Wokół mnie. Chciałbym, aby słowa stały się zbędne, 
a tu jestem zdany tylko na nie. Ach, co się stało z naszą miłością! Dziesięć 
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miesięcy, nie więcej – i miłość stała się papierowa. Tak się mówi – „papiero-
wa”, „platoniczna”, a tu każda cząstka mego ciała wyrywa się do Ciebie, każde 
uderzenie mego serca. 

Jesteś ciekawa, pisząc mi o tym swoim „rzeczowym” tonem, czy jestem ci nadal 
wierny. Gdybyś była tu obok mnie, dałbym Ci na to pytanie parę dowodów, aby 
zadośćuczynić temu Twojemu nawykowi naukowca badającego fakty. Nie potra-
fisz swym racjonalnym, chłodnym umysłem pojąć, że mężczyzna może tak długo 
pozostać fizycznie wierny kobiecie, której nie ma obok siebie (a może zaczynasz 
powątpiewać w moją męskość?). Wspaniałomyślnie mówisz, że wybaczyłabyś 
mi, gdybym tymczasem znalazł pociechę u którejś z pielęgniarek (nie jestem 
pewny, czy rzeczywiście byłoby Ci to obojętne). W każdym razie, postawiłbym Ci, 
moja kochana pani doktor, dwóję ze znajomości samej siebie, nie mówiąc już 
o znajomości mnie. Bo w praktyce kobieta może dużo darować, przebaczyć, ale 
nigdy nie daruje, nie przebaczy, gdy zrani się jej kobiecość. Nie wierzę, abyś Ty 
była inna, a te wspaniałomyślne słowa wypływają z Twoich ust jedynie dlatego, 
że nie doświadczyłaś tego na własnej skórze. Jeśli zaś o mnie chodzi, to należę 
do tych mężczyzn, którzy póki kochają, tak długo nie mają problemu z dotrzy-
mywaniem wierności. Zrozum, dziewczyno, że dopóki mam Ciebie i Twój obraz 
przed oczyma, dopóty będę obojętny wobec wszystkich innych kobiet na całym 
świecie. Dokładnie tak, jakbyś była jedyną przedstawicielką swojej płci na tej 
pańskiej ziemi. Wiem już z góry, że przyczepisz się do słów „jak długo”. Dlatego 
mogę Cię pocieszyć słowem mędrców: rozstanie ugasi małą namiętność, ale 
wielką rozpali jeszcze bardziej. 

Czasami myślę, że wysłanie Ciebie tam było z mojej strony szaleństwem. 
Dlaczego to zrobiłem? – do głowy przychodzą mi różne odpowiedzi i nie wiem, 
która z nich jest właściwa i czy nie została ona wyparta z mej świadomości. Czy 
rzeczywiście chciałem tego dla Ciebie? Abyś nie musiała przechodzić tego, czego 
ja zaznałem w Warszawie, zanim otrzymałem doktorat? Może chciałem Ci pomóc 
uniknąć gorzkiego doświadczenia getta ławkowego1, chuligańskich kuksańców, 
palących kopniaków, kamieni w czasie wystąpień – wszystkich tych plugastw 
związanych ze studiowaniem medycyny na polskim uniwersytecie? A może 
chciałem, jeśli nie sam, to przynajmniej Twoimi oczyma, zobaczyć Paryż, Twoimi 
uszami posłuchać wykładów profesorów na Sorbonie? Znaleźć się w grupie, 
w otoczeniu ludzi, i czuć się jak normalny człowiek, nie jak ktoś gorszego gatun-
ku? Może chciałem choć Twoimi stopami przemierzać słynne bulwary, które za 
pośrednictwem dzieł literackich zawsze tak bardzo mnie pociągały, pochodzić 
ulicami miasta promieniejącego wolnością? Chociaż Twoimi nozdrzami wdychać 
powietrze dalekiego, wielkiego świata, z jego pięknem i rozmachem? Czy to są 

1 Getto ławkowe – forma dyskryminacji wobec studentów pochodzenia żydowskiego wprowadzona 
w latach 30. XX w. na polskich uniwersytetach. 
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prawdziwe przyczyny, dla których tak entuzjastycznie podchodziłem do Twego 
wyjazdu? Tak się cieszyłem z Twoich planów? Czy może po prostu pragnąłem 
rozstania na rok, aby poddać próbie Twoją miłość? Albo może zwyczajnie bałem 
się powiedzieć „nie”, ponieważ wiedziałem, że i tak mnie nie posłuchasz. A może 
moją zgodą (tak entuzjastycznie masochistyczną) chciałem zyskać uznanie 
w Twoich oczach?

Głęboko w sobie noszę ideał kobiety, która buduje gniazdo rodzinne i strzeże 
go, chętnie poświęca swoje własne „ja” dla ogniska domowego. A Ty nie jesteś 
taka – więc dlaczego tak Cię kocham?

Mój ideał to kobieta niczym matka ziemia, do której mężczyzna, jak olbrzym 
Antajos2, zwraca się za każdym razem, aby wysysać siłę z jej mocnych piersi. 
Moim ideałem jest kobieta, która uosabia zakorzenienie i spokój. A Ty, choć jesteś 
rzeczowa, mądra, a także bardziej praktyczna niż ja, masz w sobie niepewność 
i niepokój – jakiś wewnętrzny głód i rozbieganie. Czemu zatem kocham Cię? Moja 
słodka ptaszyno, dlaczego tak mnie pociągasz? Zupełnie nie wiem, czy będzie 
nam dobrze razem. Czasami, gdy dręczy mnie tęsknota, jestem prawie pewien, 
że nie. Chcę mieć z Tobą dzieci. Chcę dla nich matki. Takiej, która całe swe ciepło 
oddaje domowi. Ile ciepła zostanie Ci, jeśli w czasie dnia porozdajesz je obcym? 
Ile dobra i spokoju znajdę w Tobie, kiedy po dniu zapasów z Aniołem Śmierci 
przyjdę, aby szukać ukojenia na Twoim łonie? Co będziesz mogła mi ofiarować, 
jeśli Ty, tak jak ja, będziesz wracać do domu, aby brać, a nie dawać? Czasem 
myślę, że zarówno Ty, jak i ja jesteśmy ulepieni z innej gliny, że ten żar, który jest 
między nami, wystarczy, abyśmy nie tylko dawali ciepło światu wokół nas, ale też 
zbudowali rodzinne gniazdo. Wiem, że jestem naiwnym idealistą. Ale świat został 
przecież stworzony przede wszystkim dla idealistów i tylko idealiści mogą przyjąć 
życie w całej jego pełni. Mam nadzieję, że dokonamy wielkich rzeczy, Mirele.

Mógłbym pisać do Ciebie całą noc. Słowo daję. Każda litera, którą piszę, 
niesie błogość moim członkom. Jakby atramentowe kształty, które ciągnie za 
sobą pióro, były utkane z naprężonych strun mojego wnętrza. 

Siedzę w dyżurce szpitala. Jest trzecia nad ranem. W sąsiedniej sali jęczy 
rodząca. To jej pierwsze dziecko, więc nie pójdzie szybko. Ma nie więcej niż 
siedemnaście lat. Chyba jest nawet ładna, ale teraz twarz jej nabiegła i z tym 
wielkim brzuchem z daleka wygląda jak nadmuchany balon. Dziwnie jest widzieć 
wiosnę na dworze, która rozkwita tak lekko i beztrosko – bez bólu, i jednocześnie 
słuchać tych jęków, dźwięku narodzin człowieka, zwiastowania nowego życia 
nadchodzącego w takich bólach, we krwi. Czy to znak naszego przekleństwa, 
czy błogosławieństwa? Czy to w ogóle coś oznacza? Czy jest w tym jakiś zamysł? 
Czy to przypadek? Cena, którą musimy płacić za to, że jesteśmy stworzeniami 

2 Antajos – w mitologii greckiej syn Posejdona i Gai, gigant, któremu każde dotknięcie matki ziemi 
przywracało siły. 
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wyższego rzędu o skomplikowanym systemie nerwowym? Pytanie (teoretyczne), 
czy warto płacić tę cenę? Jeśli zapytasz mnie, naiwnego idealistę, powiem Ci, że 
to musi mieć sens, musi się opłacać. Ból, który prowadzi do narodzin, do odnowy, 
do wzrostu, do życia, musi się wiązać z najgłośniejszym, entuzjastycznym okrzy-
kiem radości istnienia. Ból, który ma sens – opłaca się, ponieważ dzięki niemu 
można z taką wyrazistością poczuć i pojąć wartość życia, a to nadaje naszej 
egzystencji na ziemskim padole wrażenie pełni i znaczenia (w przypadku bólu, 
który nie ma sensu i celu jest odwrotnie: on przeczy samemu życiu). 

Dopiero co otworzyłem okno. Na dworze jest zimno i wspaniale. Niebo ma kolor 
głębokiego granatu, ale pomiędzy gałęziami i dachami widać już jasnoniebieski, 
prawie biały skraweczek. Wkrótce znów narodzi się dzień (bez Ciebie). Na grana-
towym tle nieba widzę biały krzak jaśminu, który rośnie pod oknem. Kawałeczek 
dalej widzę wzdłuż alei kwitnące drzewa akacjowe. Drobne, białe kwiatki na nich 
wydają się kawałeczkami podartego listu, które ktoś rozrzucił na gałęziach – listu 
z tyloma tajemnicami, których nikt nigdy nie przeczyta. Mój nos upaja się zapacha-
mi, które dochodzą do mnie z dworu: ziemi, nieba, białego jaśminu, białych akacji. 
Czy w godzinie naszego ślubu Twój welon będzie też tak biały? Czy taka będzie 
biel Twojego lekarskiego fartucha, kiedy po długiej pracy wyjdziemy pospacero-
wać po podwórzu? I jak będzie pachnieć Twoja głowa – jak jaśmin? Jak akacje?

Ech, marzenia, marzenia… Dobrze, że są, nawet gdy wiadomo, że stając się 
rzeczywistością, zmienią swoje oblicze. Jak mówią Twoi Francuzi: La vie est brève, 
un peu de rêve, un peu d’espoir. Et bonsoir3. Tak to jest, moja droga. Nie myśl, 
że ja tak cały czas bujam w obłokach. Tylko czasami pozwalam sobie na takie 
wycieczki. Poza tym całkiem mocno stoję na ziemi. Ona jest zazdrosną matką, 
która nie pozwala daleko odlecieć, która ma osobliwe poczucie humoru, która 
katuje i karze swe dzieci – a potem przygarnia do siebie, ponieważ jest wszyst-
kim, co posiadają. Moja miła, wydaje mi się, że nasza ziemia zmierza teraz do 
„soir”4, który wcale nie będzie taki „bon”5.

Jak odbiera się u Was sytuację na świecie? Co mówi się o pretensjach 
Hitlera do Polski? Wiesz, że on zerwał deklarację, którą podpisał z Piłsudskim 
w 1934 roku6? – To jasne jak słońce, że chodzi mu o coś więcej niż Gdańsk  

3 Oryginalny tekst francuski: La vie est brève; Un peu d’espoir, Un peu de rêve… Et puis – bonsoir! 
Życie jest krótkie – trochę nadziei, trochę marzeń, a potem dobranoc, którego autorem był belgij-
ski poeta Leon Montenaeken.

4 Soir  – wieczór.

5 Bon – dobry.

6 Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy została podpisana 26 stycznia 1934 r. 
w Berlinie przez Józefa Lipskiego i Konstantina von Neuratha.
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i korytarz7. Ale o co mu chodzi? Tym razem wygląda na to, że Anglia i Francja 
postanowiły się przeciwstawić. Chamberlain zadeklarował przecież w Parlamen-
cie, że rozpoczyna się nowy okres w angielskiej polityce zagranicznej, a nasz 
minister spraw zagranicznych Beck uzyskał w Londynie deklarację o wzajemnej 
pomocy. Także Daladier8 potwierdził francusko-polski pakt z lat 1923–19249. 
Czy uda się im zastraszyć tego diabła wcielonego?

Jak widzisz, nagle stałem się politykiem całą gębą. Jak kiedyś rzadko zaglą-
dałem do gazet, tak dziś wczytuję się w nie z gorzką ciekawością. Kto wie – może 
ja i mnie podobni jesteśmy winni temu, że świat znalazł się w takiej sytuacji, 
w jakiej jest dziś? Zbyt dużo było obojętnych, którzy powtarzali, że nie interesują 
się polityką. I pozwolili, aby zainteresowali się nią nieobliczalni awanturnicy. Czy 
nie jest to zatem wielki grzech narodu niemieckiego?

Zawsze miałem pretensje do mojego ojca, dlaczego swoje życie poświęcił 
takiej wstrętnej rzeczy jak polityka. Teraz widzę, że miał rację, kiedy mawiał, że 
polityka jest bezpośrednio powiązana z życiem, a unikanie jej oznacza ucieczkę 
od istotnych problemów życiowych. Nadszedł moment, gdy zależy od niej los 
ludzkości. Ale późno to zrozumiano. Może się okazać, że za późno.

Tak, czynię sobie wyrzuty z powodu mojej dotychczasowej pasywności. 
W pewnym sensie wszyscy jesteśmy współwinni – zarówno tego, co dzieje się 
w naszej Polsce, jak i na świecie. Rzeczywiście, nie przekonywały mnie te wszystkie 
partie i partyjki, które tworzą politykę, z pięknie przemawiającymi przywódcami, 
którzy szermują wyświechtanymi, pustymi frazesami, a ostatecznie i tak mają 
na uwadze jedynie swoje małe ambicje. Ale mimo to należało wybrać, po której 
stronie się stoi. My, lekarze, pokonujemy odrazę wobec wszelkich okropności 
ludzkiego ciała, dzięki czemu możemy pomagać choremu. Podobnie powinniśmy 
uczynić na gruncie życia społecznego. Nie bacząc na brud, który gromadzi się 
wokół partii politycznych i ich polityków, powinniśmy iść do samej ich kolebki, 
opowiedzieć się po tej stronie, która jest najbliższa naszym pryncypiom i działać, 
kiedy nadchodzi odpowiedni moment. 

Choć, prawdę mówiąc, moja Mirele, wcale nie ciągnie mnie do partii, które 
istnieją. Chciałbym uniwersalnego ruchu ludzi dobrej woli, którzy mają tylko jedną 

7 Wolne Miasto Gdańsk i polskie Pomorze nazwane były przez niemiecką propagandę polskim kory-
tarzem. Odmowa Polski na propozycję aneksji Gdańska i przeprowadzenie eksterytorialnej auto- 
strady w poprzek Pomorza stały się bezpośrednim pretekstem agresji Hitlera wobec Polski i wybu-
chu II wojny światowej.

8 Édouard Daladier – francuski polityk, trzykrotny premier rządu – w 1933, 1934 i od kwietnia 1938 
do marca 1940 r.

9 W 1921 r. w Paryżu podpisana została polsko-francuska deklaracja o przyjaźni, na mocy której 
oba państwa zobowiązały się do udzielenia wzajemnej pomocy militarnej w przypadku zaatako-
wania jednego z sygnatariuszy umowy.
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sprawę na uwadze: poszanowanie życia. Czasem marzę sobie, że coś takiego lada 
dzień nadejdzie: że wielka, płodna idea zgromadzi nas wszystkich i koło historii 
skierowane zostanie na właściwe tory. Zacznie się czas czynów, nie kłamstw. 
Poszczególne jednostki przestaną wyczekiwać jutra, lecz wedle swoich możliwości 
od razu dowiodą, że dzięki nim życie staje się lepsze i bardziej godne. Założenia 
programowe tej oto partii miałyby tylko jeden punkt: dać ludziom możliwość życia 
i rozwijania się zgodnie z ich potencjałem emocjonalnym, psychicznym i fizycznym 
w ramach granic ludzkiego przeznaczenia. A jedyną dziedziną, która jednoczyłaby 
moją partię, byłaby walka przeciw wszystkim siłom, które ograniczają i zduszają 
rozwój ludzkiej osobowości. 

Nie jestem chrześcijaninem, Mirele. Nie wyznaję chrześcijańskiej apoteozy 
miłości, która jest nadludzka i niemożliwa. Ale jestem za zdroworozsądkową, 
mocno osadzoną na ziemi, mądrą miłością braterską. Według mnie jest ona 
podstawą naszej egzystencji. Faktem jest, że każdy z nas przychodzi na ten 
świat ze strasznym głodem miłości, od pierwszej chwili po narodzeniu. I tak jak 
rozmaite rodzaje komórek budują nasz organizm, tak różne typy miłości budują 
i kształtują naszą psychikę: miłość matczyna, miłość mężczyzny i kobiety, mi-
łość dziecka, a także przyjaźń, która może być formą miłości. W zależności od 
tego, w jakim wymiarze ten głód w nas zostanie zaspokojony – kształtuje się 
nasz charakter i nasza zdolność empatii wobec ludzi. Jeśli pragnienie to jest 
spełnione tylko połowicznie, będziemy połowicznie normalnymi jednostkami 
i łatwiej będzie nam radzić sobie z życiem i z bliźnimi. Jeśli zaś pozostaniemy 
z niezaspokojonym głodem, wyrośniemy na duchowe kaleki, które bez przerwy 
szukają tego, co zastępuje miłość: pieniędzy, władzy nad innymi. I tu pojawia 
się miejsce na nienawiść. Według mnie nienawiść jest desperackim krzykiem 
pragnienia miłości. Symptomem duchowego niedożywienia. Weźmy na przykład 
dyktatorów. Oni, tak naprawdę, są tymi najbiedniejszymi z biednych, najgłod-
niejszymi z głodnych. Zapewne nie otrzymali w życiu tego, czego potrzebowali, 
i na różne sposoby zmuszają swoich podwładnych, aby ich uwielbiali, choćby 
pod presją noża przy szyi. O, moja Mirele, Twój naiwny Michał nie chce niczego 
więcej jak partii, która będzie walczyć z nienawiścią w samym człowieku. 

Nie zapominaj, najdroższa, że noc w noc staję wobec tajemnicy narodzin. 
Widzę, jak z krwi i bólu wyłania się życie. Jestem świadkiem pierwszego oddechu 
i krzyku nowo narodzonego dziecka. Chwile te są „normalne” i święte zarazem. 
Czasami czuję, że w takich momentach powinienem się modlić, śpiewać Allelu-
ja. Jak mogę zatem tolerować śmierć zadawaną ludzką ręką? Śmierć w wyniku 
nienawiści? Za każdym razem, gdy pacjent umiera na moich oczach, choćby to 
był dziewięćdziesięcioletni starzec, jestem przerażony. Nie czuję buntu, raczej 
bezradność wypływającą z konieczności pogodzenia się z losem. Kiedy jednak 
widzę morderstwo dokonane ludzką ręką, słyszę w sobie krzyk sprzeciwu i go-
ryczy. Przecież serce było zdrowe, płuca w porządku, mięśnie pełne jeszcze sił, 
oczy mogły chłonąć wciąż tyle piękna, uszy przyjąć tyle dźwięków, usta mogły 
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mówić, całować, czerpać przyjemność z jedzenia. Kiedy widzę to wszystko 
unicestwione ludzką ręką, łka we mnie serce, jak w kimś, kto widzi arcydzieło 
zniszczone przez wandali.

Jak dziwne są z nas, ludzi, stworzenia! Jakże nieszczęśliwe kreatury, pozba-
wione zmysłu harmonii! Po cóż otrzymaliśmy tak cudowny umysł, jeśli jest w nas 
tyle zwierzęcości?

Kiedy wybierałem profesję, wcale nie zastanawiałem się tak bardzo, dlaczego 
właśnie medycyna. Obecnie odkrywam coraz lepiej trafność mojego wyboru. Jak 
miłością ogrodnika są kwiaty, które podlewa, oczyszcza z chwastów i cieszy się, 
gdy pięknie rosną – tak moją pasją jest opieka nad misterną, zagadkową rośliną, 
którą nazywa się ludzkim życiem. 

A mój wegetarianizm? Unikasz tego tematu. Może troszkę w głębi serca 
śmiejesz się ze mnie. Ale dochodzę do wniosku, że… komu, jeśli nie Tobie, miał-
bym przekazać to, co jest dla mnie sednem w pojmowaniu życia? Może mnie 
zrozumiesz. Może kiedyś przyjmiesz to razem z moją miłością. Jeśli chciałbym, 
żeby przyjęła to cała ludzkość, to przede wszystkim muszę zacząć od Ciebie. 

W pewien sposób ma to związek z moją profesją. Nigdy nie opowiadałem Ci 
o tym. A Ty nie pytałaś. Niech zatem teraz będzie ten moment. Zastanawiam 
się, jaki był tego początek.

Byłem wtedy chłopcem w wieku chyba jedenastu lat. Szedłem z mamą na 
Zielony Rynek10 kupić kurczaka. Zobaczyłem drewniane klatki z kurczakami 
ustawione jedna na drugiej. Wiele razy już je widziałem, ale jednak tamtego 
dnia w pełni pojąłem znaczenie oglądanego obrazu. Klatki wyglądały jak małe 
domki, a kurczaki – jak ludzie. Wystawiały główki i opierzone szyje spomiędzy 
oczek drucianej siatki, jak ludzie wyglądający przez okna w przeczuciu, że jakieś 
zagrożenie zbliża się z zewnątrz, ale nie są pewni, z której strony. Szybko ruszały 
główkami, unosząc i opuszczając długie szyje. W środku, w klatkach, pozostałe 
kurczaki gdakały i trzepotały piórami, biły się nad pojemniczkiem z ziarnem 
i z wodą. Tłoczyły się raz w jednym kącie klatki, raz w drugim. Plątały się im łapki. 
Machały skrzydełkami, podlatując nieco do góry i skacząc jeden na drugiego. 
Nagle klapa na górze otwierała się i ludzka ręka zaczynała szperać we wnętrzu 
klatki. Ręka ta palcem wskazującym przesądzała o losie kurczęcia. 

Potem zobaczyłem moją mamę. Pierwszy raz ujrzałem ją w nowym świe-
tle – moją dobrą, wrażliwą mamę, która prawie mdlała, widząc odrobinę krwi 
na palcu swego dziecka. Ona również otworzyła klapę klatki, wsuwając tam 
swą delikatną, wątłą dłoń. Łapała jednego kurczaka po drugim, aż w koń-
cu przytrzymała drżącego ptaka za skrzydła i zaczęła odgarniać mu pióra 
na kuprze, żeby sprawdzić, czy jest dostatecznie tłusty na smalec, czy do-
brze się ugotuje. Kurczak miał szczęście. Nie spodobał się mamie. Z odrazą  

10 Zielony Rynek, targowisko na tzw. Starym Polesiu, przy ul. Zielonej, obecnie plac Barlickiego.
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cisnęła go z powrotem do klatki. Obserwowałem ocalonego kurczaka, który  
w oszołomieniu stał chwilkę jak wryty, nie ruszając się z miejsca. Nagle, jakby 
znienacka zrobiło mu się lżej na duszy, energicznie rozpostarł skrzydła, uniósł 
się i opadł na blaszany pojemniczek z wodą. Opuszczał i podnosił głowę, z góry 
na dół – jak pobożny Żyd, który dziękuje Bogu za wielki cud. W tej chwili ręka 
mojej mamy znów grzebała we wnętrzu klatki, ale tym razem znalazła to, czego 
szukała. Patrzyłem, jak bez mrugnięcia okiem podaje kurczaka szojchetowi11. 
Potem wzięła zarżniętego ptaszka, wepchnęła go do koszyka i dała mi go  
do niesienia. W czasie tej drogi do domu z moją mamą i martwym ptakiem, 
którego ciepło mogłem jeszcze wyczuć przez cienką plecionkę koszyka, wiele 
rzeczy stało się dla mnie jasnych, a ich oczywistość objawiła mi się z taką siłą, 
że czuję ją do dziś. Sprawiała mi ból niesprawiedliwość, jaka wyrządzona została 
kurczakowi, ale jeszcze bardziej cierpiałem z powodu okrucieństwa mojej mamy, 
w której nagle dostrzegłem zwierzęcą drapieżność. Długi czas nie mogłem sobie 
poradzić z tym rozdwojonym obrazem matki. Z jednej strony – sama dobroć i de-
likatność, z drugiej – jej zaprzeczenie: zimna morderczyni bezbronnych stworzeń, 
które potem szykuje jako posiłek, aby nakarmić swoich domowników. Minęło 
wiele lat. Wspomnienie tamtego dnia zapadło we mnie, ale zostało przygłuszone 
„zrozumieniem” zachowania matki. Jej postępowanie było naturalne. Normalne. 
Ludzkie. Nie musiała studiować żadnych nauk, żeby wiedzieć, że gdy nadchodzi 
święto szabatu, może pozwolić sobie na kupno kurczaka. My, ludzie, jesteśmy 
przecież mięsożercami. 

Tak żyłem w zgodzie ze sobą samym aż do pierwszego dnia, w którym uczo-
no nas na studiach o sekcji zwłok. Pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła, było 
to zdumiewające podobieństwo człowieka do wszystkich innych zwierząt. Tak 
jakbym tego nie wiedział i dopiero stwierdził to przy stole ze zwłokami. A potem 
samo z siebie zrodziło się pytanie: skoro jesteśmy tak podobni – to dlaczego 
uważamy, że możemy mordować zwierzęta, a nie wolno zabijać ludzi? Jak daleko 
jest od zabicia psa do zamordowania człowieka? Wróciło dawne wspomnienie 
kurczaka. Tak, jesteśmy zwierzętami i podlegamy prawom natury, musimy jeść, 
aby egzystować. Posiadamy jednak w sobie coś, czego nie mają zwierzęta – bar-
dziej rozwinięty, skomplikowany mózg i ducha. Po co nam one? Jeśli w naturze 
wszystko ma swój cel, to jaki jest sens naszej inteligencji? I czy to nie ona sama 
przeciwstawia się naturze zakazem zabijania? No i czy zwierzę, które ma w sobie 
tę mądrość, ma się obawiać przestrzegania tego zakazu aż do końca? 

Wtedy doszedłem do przekonania, że taki umysł został nam dany nie bez 
przyczyny. Nasza duchowość jest nowym osiągnięciem rozwoju życia na ziemi 
i w tym nowatorstwie tkwi nasza tragedia – w fakcie, że przeszliśmy ten etap. 
Tak, jesteśmy tragicznymi stworzeniami – bytami przejściowymi w krytycznej 

11 Szojchet – rytualny rzeźnik dokonujący uboju zgodnie z żydowskimi przepisami religijnymi.
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epoce ewolucji gatunkowej. Stąd taki niepokój w nas, pewien rodzaj rozdarcia. 
Jesteśmy łowcami zwierząt, łowcami sławy, bogactwa, piękna. Mordercy i anio-
ły w jednym ciele. Wciąż się ścigamy, ponieważ popycha nas do tego fizyczny 
i duchowy niepokój – dysharmonia w nas, która nie zaznaje ukojenia. Ale kiedy 
ten przejściowy okres przeminie, wykluje się nowy byt – wyższa forma człowie-
ka, a wówczas zapanuje pokój oraz szczęście. Będziemy przeżywać nasze dni 
(„my” jako ludzkość za tysiące lat) jak wszystkie stworzenia boskie, ale na dużo 
wyższym poziomie. 

Cóż nam pozostaje czynić? Siedzieć z założonymi rękami i usprawiedliwiać 
wszystkie popełniane okropności naszym „nieszczęśliwym” położeniem bytów 
przejściowych? Po stokroć nie. Ta odrobina rozumu i ducha, jaką posiedliśmy, 
choćby niedoskonała, już ma pewien sens. Może pomóc nam przyspieszyć drogę 
do osiągnięcia perfekcji. Powinniśmy walczyć o więcej szacunku dla życia. Po-
wstrzymać mordowanie stworzeń dwunożnych czy czteronożnych. Na początku 
zrozumieć, jak blisko jest od zabicia ptaka do zamordowania człowieka. Nasze 
fizyczne potrzeby utrudniają nam pojęcie tej prawdy. Jestem jednak przekonany, 
że człowiek może być zdrowy i egzystować dużo szczęśliwiej, gdy nie będzie żył 
za cenę innych istnień. Kiedy uzna, że każde stworzenie ma prawo przeżyć swe 
dni i odejść w naturalny sposób – to prawo, które stosuje także wobec siebie. 
W tym kierunku powinna podążać medycyna, nauka, religia, sztuka, filozofia, 
a także… polityka. 

Byłem właśnie u mojej rodzącej. Krzyczy co cztery minuty. To już nie potrwa 
długo.

Wracając do wcześniejszego wątku. Uśmiechniesz się pod nosem, gdy prze-
czytasz moją „rozprawę”. Powiesz: „Mój Michał, biedaczysko, jest niewyspany 
i plecie tak ze zmęczenia”. Może faktycznie? Może dlatego, że jestem tak zmę-
czony, słabną we mnie hamulce i moje prawdziwe „ja” kieruje piórem bez żadnej 
kontroli? No, jeśli tak, to masz czystą próbkę tego, co kryje się głęboko w moim 
wnętrzu, co gnębi moje serce i umysł. Oto cały Twój naiwny Michał – jak na dłoni. 

Moja Mirele, piszesz, że w Paryżu kwiecień w pełni. Mogę Cię zapewnić, że 
nasza Łódź – ten brudny kopciuszek – oczekuje wielkich cudów. Zrzuciła już 
z siebie brudne szmaty i przystroiła się świątecznie, po królewsku. Park Ponia-
towskiego12 stał się tajemniczym ogrodem. Zieleń drzew nie jest jeszcze ciemna 
i mocna – to raczej seledyn, jasny i świeży, a każda trawka rozsiewa własny, 
szczególny aromat. 

Nocne dyżury mam dwa razy w tygodniu. Zawsze po dyżurze, zanim pójdę 
spać, wpadam na godzinę do parku. Siadam na naszej ławce przy tym małym 
stawie, przy mostku. Pamiętasz naszą wierzbę? Jest dziś jeszcze bardziej  

12 Park Poniatowskiego – jeden z największych i najpiękniejszych parków Łodzi, utworzony w 1910 r. 
Od 1917 r. nosi imię księcia Józefa Poniatowskiego. W czasie wojny był to park Hitlerjugend.
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płacząca niż kiedyś (widać też tęskni za Tobą). Siedzę tam, dopóki park nie za-
pełni się wagarowiczami z gimnazjów. Ciężko ślęczeć nad książkami w takie dni. 
Wraz z bracią szkolną pokazują się też zwykli próżniacy i bumelanci. Nie brakuje 
między nimi chuliganów – osób z „NaRa”13, z „Wiśniowców”14, „Iskrowców”, 
którzy mają niedaleko swoje kluby. Paradują po parku w tych swoich wiśniowych, 
brązowych i czarnych mundurach. Wyrastają jak grzyby po deszczu, a w obecnych 
czasach można usłyszeć od nich „wesołe” epitety, mogą też pogruchotać kości. Nie 
chcę powiedzieć, że uciekam z parku przed nimi, stwierdzam raczej, że ich przybycie 
psuje mi humor, a ponieważ jestem już wtedy wystarczająco śpiący, wstaję i idę się 
położyć…

Wczoraj byłem u ojca. Nie odwiedzałem go już od miesiąca. Za każdym 
razem, kiedy tam przychodzę, mieszkanie wydaje mi się mniejsze. Dziwne, jak 
człowiek wyrasta z domu rodzinnego. Ojciec cały czas myśli o swoich sprawach 
partyjnych, a ponieważ ostatnio odbyły się wybory do rad miejskich, to wczoraj 
oczywiście wałkowano tę kwestię. Tak, PPS dalej twierdzi, że z praktycznego 
punktu widzenia korzystniej będzie iść do wyborów osobno – nie na jednej 
liście z żydowskimi socjalistami. Jaka jest przyczyna takiej decyzji? Oni, polscy 
socjaliści, nie chcą prowokować mas i ich skłonności do antysemityzmu. A dla 
mojego ojca najlepszym rozwiązaniem jest, ma się rozumieć, syjonizm. Mówi: 
nikt nie będzie się nas czepiał i wtrącał, nawet najlepsi z gojów są tylko gojami. 
To, jak mój ojciec przejmuje się wyborami, wydaje mi się bardzo zabawne. Jest 
specem od tutejszej polityki. Ale jeśli chcesz, zrozumiem go. To jego miasto, pole 
jego działalności. To tak, jakby dbał o sprawy rodziny. Kiedy pytam go, dlaczego 
tak bardzo interesuje się lokalną polityką żydowską, podczas gdy wszystkie 
jego starania sprowadzają się do przekonania, że żydowskie życie powinno 
przenieść się do Palestyny, mówi mi, że dopóki ono toczy się tutaj, należy ak-
tywnie w nim uczestniczyć i być skutecznym. Syjonizm nie sprowadza się, jak 
twierdzi, tylko do pracy na rzecz ideału, jakim jest stworzenie domu ojczystego 
tam, w Izraelu. Może ma rację, a moja bierność i obojętność na to, co dzieje się 
w naszym mieście, pod moim nosem, jest znakiem próżności i braku systemu  
wartości?

Z całego serca zazdroszczę ojcu, słyszysz, Mirele? Jego „lokalna polityka” 
łączy go z realnym życiem, a marzenia o Palestynie są dla niego niczym religia. 
To czyni z niego zrównoważonego człowieka, nie tak rozdartego jak ja, jego syn. 
Siedząc przy maszynie do szycia, fastrygując odzież, myśli nie tylko o kawałku 
chleba, ale też o ideach służących ogółowi. To czyni go mniej egocentrycznym 

13 NaRa – popularny skrót od nazwy Narodowy Radykalizm (także NR), odłam polskiego nacjonali-
zmu, który wyodrębnił się w latach 30. XX w.

14 „Wiśniowcami” nazywano w okresie międzywojennym członków faszyzującej Narodowo Socjalis- 
tycznej Partii Miast i Wsi, którzy nosili wiśniowe koszule.
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niż, na przykład, my. Sam nie wiem, jak to mogło się stać, że wyrosłem w jego 
domu, odrzucając zawsze to wszystko, w co chciał mnie wyposażyć w życiu, 
jakby to były pęta, z których się wyzwalałem. Jednak wyzwolenie okazało się 
w praktyce mniej wygodne niż jego zasady. Czy chciałbym wrócić do tego, co 
straciłem? Czy żałuję tego? – Może tak. Ale nie ma już dla mnie drogi powrotnej. 
Odrzuciłem religię, nie mam związku z glebą i środowiskiem, z których wyrosłem. 
W pewnym sensie jestem zawieszony w próżni i karmię się naiwnymi ideałami, 
których nie potrafię zrealizować. Ale mój ogląd nie może już być ograniczony. 
Musi obejmować cały ziemski padół. I jeśli znowu do tego wracam, to mogę Ci 
tylko jedno powiedzieć: w tym momencie doskonale zdaję sobie sprawę, że moim 
obowiązkiem jest, nie bacząc na wszystko, opowiedzieć się po którejś ze stron, 
więc w ostatnich dniach rozważam, jaką drogę wybrać w obliczu bezpośredniego 
niebezpieczeństwa, na które trzeba być przygotowanym. Dlatego, widzisz Mirele, 
tak dużo dziś filozofuję w tym liście. To chleb powszedni dla mojego umysłu, 
dzielę się z Tobą jego kęsami. 

Znowu byłem u mojej rodzącej. Dobrze się trzyma i próbuje powstrzymać 
jęki, jakby nie miała do nich prawa. Jej dziecko będzie bękartem. Pocieszam ją, 
jak mogę, a ona całuje mnie w rękę, co mnie załamuje. Muszę kończyć. Lada 
moment będą mnie wołać. 

Co do Twoich fantazji, że powinienem przyjechać do Paryża – lepiej o tym 
nie mówmy. Wydaje mi się, że powtarzasz je w każdym liście po to, aby mnie 
torturować. Dobrze wiesz, że przyfrunąłbym tam z chęcią i że trudno mi się po-
wstrzymać. Jedynie pogłębiasz we mnie poczucie słabości. Myślisz, że łatwo mi 
działać zgodnie z logiką? Czy nie byłoby dla mnie wspaniałym przeżyciem pobyć 
z Tobą przez dwa miesiące w Paryżu? Ale musimy myśleć o naszej przyszłości 
i ją stawiać ponad wszystkim. Sytuacja tak się przedstawia, że mamy podstawy 
do optymizmu. Mam dobre wieści, najdroższa, naprawdę dobre wieści – dla 
Ciebie i dla mnie. Doktor Harkawi, mój szef, jedzie na dwa miesiące do Włoch 
– i tu ta bombowa wiadomość: wyobraź sobie, że on chce mi przekazać na cały 
ten czas, to znaczy na okres lata, swoją praktykę. Nie wspomnę już, jaki to dla 
mnie sukces w sensie moralnym (on twierdzi, że jestem diagnostykiem pierwszej 
klasy!), ale przede wszystkim oznacza to, że będziemy mieć pieniądze. Zdołałem 
przez zimę trochę odłożyć z różnych wystąpień i prywatnych wizyt (kombinuję też 
w ten sposób, aby większość posiłków jeść w szpitalu). Jednym słowem: mam 
małą sumkę. Gdybym zużył ją na wyjazd do Paryża, straciłbym zarówno ją, jak 
i ofertę doktora Harkawiego. Jedyne, co mogę zrobić, to wysłać Ci te pieniądze, 
abyś przyjechała do domu od razu, jak skończysz doktorat. To znaczy: przed la-
tem. Zostawiam to jednak do Twojej decyzji. Jeśli zechcesz przyjąć ofertę, którą 
Ci przedstawiono, aby pracować tutaj przez lato jako lekarka na koloniach dla 
dzieci, miałabyś na wydatki domowe. Wówczas moglibyśmy we wrześniu wynająć 
mieszkanie z pokojem na mały gabinet dla nas obojga (prawie uwierzyłem, że 
nasz stary, już trochę wymęczony sen może się tak szybko spełnić). Jeśli postano-
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wisz przyjechać na lato, musisz mi od razu napisać. Po pierwsze, abym wiedział, 
jak sobie radzić z tęsknotą za Tobą, po drugie, abym mógł wysłać Ci pieniądze.

Tak czy siak, Mirele, im dłużej trwa wiosna i im bliżej do lata, tym bliższe jest 
nasze szczęście. Czy to nie jest dobry znak, że zbliżać nas będzie przemijanie 
słonecznych dni i słodkich nocy?

Bądź zdrowa, najdroższa, całuję Twoje oczy i Twoje mądre czoło naukowca. 
Napisz mi przed egzaminami jeszcze jeden list, a będę szczęśliwy. 

Na zawsze Twój – Michał

PS. Rodzice przesyłają Ci pozdrowienia. Mama dużo wypytuje o Ciebie. Jest 
przekonana, że złowiła żonę dla swego syna, a dla siebie synową, i to lekarkę.

PS. Pogratuluj mi. Mam dziewczynkę (to znaczy moja rodząca). 

*

Dr Michał Lewin,
Szpital Miejski w Łodzi, …kwietnia 1939 r.

Najdroższa Mirele,
jak widzisz, dotrzymuję słowa, maj jeszcze nie nastąpił, a ja znów piszę. 

Oczywiście, dziś wzmocnię jeszcze wyrzuty, że nie odpowiadasz mi na każdy list 
z osobna. Niech tak będzie, obyś tylko zdała dobrze egzaminy (w co nie wątpię). 
Z drugiej strony jednak mogłabyś we wspaniałomyślnym geście wysłać jakąś 
kartkę z kilkoma słowami. Ostatnia kartka od Ciebie przyszła dziesięć dni temu. 
A ostatni list – dwa i pół tygodnia temu! Policzę się z Tobą jednak innym razem. 
Obym tylko znów mógł Cię oglądać.

Pesach miałem radosny. Dużo przebywałem w domu, u rodziców. Siostry przy-
jechały z Warszawy. Przygotowały coś w rodzaju sederu15, ale narodowego, nie 
religijnego (jak to określa mój tata). Przyprowadziłem ze sobą Gutmana. Pisałem 
Ci o nim. To mój nowy przyjaciel, malarz, którego poznałem w noc sylwestrową. 
O tej nocy też Ci pisałem. 

15 Seder – tradycyjna wieczerza spożywana w święto Pesach, potrawy (m.in. wino, maca, mięso) 
w czasie sederu mają znaczenie symboliczne i przypominają o wyjściu Izraelitów z niewoli egip-
skiej; ważnym elementem świąt jest czytanie Hagady na Pesach, która stanowi swoisty przewod-
nik tej uroczystości. 
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Gutman i ojciec zabawiali się nawzajem. Tata jest za pan brat z całym jidy-
szowym światkiem artystycznym naszego miasta. Rozmawiano o miejscowym 
teatrze żydowskim, także kameralnym. Ojciec i Gutman zaśpiewali nawet parę 
wesołych kupletów, a mama, świątecznie wystrojona, miała z tego zabawę aż 
do łez. Oczywiście tata chciał usłyszeć opinię Gutmana o lokalnych malarzach 
żydowskich, traktując każdego z osobna i wszystkich razem. W rozmowach nie 
pominięto również łódzkich literatów. Jednym słowem: było to dla mnie bardzo 
pouczające, ale siedziałem w czasie tych ożywionych rozmów jak na tureckim 
kazaniu. 

Przede wszystkim dzięki Gutmanowi, z którym często spotykałem się w Pesach, 
miałem (jak określiłby to mój ojciec) prawdziwie narodowo-kulturalne święto. 
Gutman zabrał mnie do domu Mazura, redaktora żydowskiej gazety w Łodzi, 
a tam znowu żywo dyskutowano o jidyszyzmie i żydowskości. Ponownie rozma-
wiano o teatrze. Redaktor Mazur uważa mianowicie, że łódzki teatr żydowski stoi 
na wyższym poziomie niż warszawski, co tłumaczy tym, że tu, w Łodzi, spotkały 
się wpływy trzech kultur: polskiej, rosyjskiej i niemieckiej. I to spotkanie miało 
się niezmiernie przyczynić do podniesienia poziomu także teatru żydowskiego. 
Gutman zaś nie włączałby wpływu niemieckiego i mocno powątpiewał w słusz-
ność wywodu Mazura. Zaczęła się zagorzała dyskusja, która uspokoiła się, gdy 
doszli do wniosku, że teatr żydowski wytworzył własny styl, a co do wpływu 
sztuki niemieckiej to nie był on czysto niemiecki, ale szerzej – europejski, uni-
wersalny. Niemcy stanowiły jedynie furtkę, przez którą sztuka światowa dostała 
się na grunt żydowski. Redaktor Mazur jest doskonałym mówcą i każdy, chcąc 
nie chcąc, wsłuchuje się w jego wywody. Podał przykład poety z Bałut, kogoś 
w rodzaju trubadura, który pisał wiersze na papierosowych bibułkach, ponieważ 
nie miał grosza przy duszy. Nawet ten ludowy poeta jest pod wpływem kultury 
niemieckiej, choć Mazur nie był nawet pewny, czy umiał czytać po niemiecku. 
Jaki jest zatem jego wniosek? Twierdzi, że w kulturze istnieje coś w rodzaju ma-
gnetycznego przyciągania człowieka do człowieka, narodu do narodu – dokładnie 
jak w fizyce mamy przyciąganie jednego ciała do drugiego. To przyciąganie jest 
obecne zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie. To zależy tylko od siły 
dawcy i od intuicyjnej selektywności biorcy. Mazur uważa, że także hitlerowska 
kultura ma i będzie mieć wpływ na inne narody. Na przykład oczywisty jest jej 
wpływ na naszą politykę. I nawet my, powiada, Żydzi, którzy jesteśmy jej kozłem 
ofiarnym, również będziemy mieli albo już mamy w sobie jakiś element tego 
wpływu. To zależy tylko od tego, jaką siłą własną dysponujemy i na ile zdołamy 
przeciwstawić się truciźnie. Może tak być, twierdzi on, że nawet nienawiść Hit- 
lera do Żydów ma na nas wpływ. Możemy zacząć sami się nienawidzić. Nasi 
wcześniejsi wrogowie nauczyli nas czegoś na ten temat. I w tym miejscu od razu 
przeszliśmy na tematy polityczne…

Na tym nie skończyło się moje jidyszystyczne wykształcenie, prowadzone 
pod doświadczonym okiem Gutmana. Zaprowadził mnie do kawiarni literackich 
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„Astoria”16 i „Pod Szklanką”, gdzie poznałem całe grono młodych, obiecujących 
talentów, z których wyróżnia się szczególnie jeden – pewien Berkowicz, który 
wedle Gutmana zapowiada się na literackiego gaona17. Ten Berkowicz, młodzie-
niaszek noszący żydowskie nakrycie głowy i posiadający ciekawy, zdumiewający 
wyraz twarzy, kiedy usłyszał, że jestem lekarzem, zaczął mi opowiadać o swoim 
przyjacielu chorującym na płuca, oczywiście też wielkim talencie, który jednak 
jeszcze nie zabłysnął na literackim nieboskłonie, po czym dał mi do zrozumienia, 
że moim kulturalnym i ludzkim obowiązkiem jest natychmiast, nie dopijając filiżanki 
kawy, wstać z miejsca i pomaszerować z nim na ulicę Zawadzką18, aby ocalić dla 
ludzkości tę wielką gwiazdę. Idziemy – Gutman, Berkowicz i ja – przez oświetlone 
ulice, przepychając się między wystrojonymi spacerowiczami. Waga naszej misji 
zjednoczyła nasze potrójne istnienie w jedną całość. Chciałem wstąpić do mojego 
pokoju po torbę lekarską, ale Berkowicz kategorycznie mi zabronił. Powiedział, 
że chory przyjaciel nienawidzi lekarzy i w żadnym wypadku nie może się wydać, 
że należę do tego znienawidzonego klanu. Z chorym geniuszem mam rozmawiać 
o wszystkim, co mi przyjdzie do głowy, tylko nie o jego chorobie, a w czasie 
pogawędki obserwować go z daleka i tak postawić diagnozę. Berkowicz tłuma-
czył, mrugając przy tym w moim kierunku swoimi krótkowzrocznymi oczkami, 
że dopiero potem, kiedy Friede zobaczy, iż nie mówię złych rzeczy i gdy zyskam 
jego sympatię, sprowadzi się rozmowę na właściwy temat – bardzo ostrożnie, 
aby Friede, broń Boże, nie połapał się, gdyż ma bardzo wrażliwą intuicję, przez 
co karty mogłyby zostać odkryte za wcześnie. 

Chcesz wiedzieć, co ja na to? Nic. Pozwoliłem się im prowadzić i dobrze się 
czułem z tą poufałością, jaką mnie obdarzyli. Tak, między nimi, Gutmanem i Ber-
kowiczem, jest obecna taka poufałość jak między sąsiadami – bliskość tchnąca 
domowym ciepłem, która przywodzi na myśl piątkową rybę mamy19. Włączony do 
tego towarzystwa czułem się zarówno egzotycznie, jak i zwyczajnie, familiarnie, 
ale też obco, a jednak – jak powiedziałem – bardzo mile. Ale kiedy dotarliśmy do 
chorego, nie zastaliśmy go w domu. Berkowicz nie rezygnował, wziął mój adres 
i jeszcze dwa razy pokonywałem z nim drogę do chorego przyjaciela, ale bez 
rezultatu. Za każdym razem zastawaliśmy drzwi zamknięte. Nie mam jednak 
wątpliwości, że chory Friede koniec końców wpadnie w moje „zbrodnicze” ręce. 
Już Berkowicz zadba o to. 

16 Kawiarnia „Astoria” (ul. Piotrkowska 27), w okresie międzywojennym skupiała środowisko żydow-
skiej bohemy artystycznej, spotykali się tam pisarze, malarze, aktorzy. 

17 Gaon – tytuł nadawany autorytetom rabinicznym, wybitnym interpretatorom Talmudu.

18 Obecnie ul. Próchnika.

19 Ryba tradycyjnie podawana była w szabatowy wieczór, tu jest symbolem bliskości rodzinnej.



Mirele, czemu piszę Ci o tym wszystkim? Po prostu ciężko mi bez Ciebie, za-
bieram Cię ze sobą wszędzie. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę rośnie moje 
niecierpliwe pragnienie, aby Cię ujrzeć. Czasami rzuciłbym wszystko i popędziłbym 
do Ciebie tak, jak stoję. Czasami wszystko wydaje mi się bezsensowne z powodu 
naszego rozstania. Nawet wiosna zaczyna mi sprawiać ból. Ostatnimi czasy pojawił 
się we mnie ukryty, wewnętrzny niepokój, jakbym się gdzieś spieszył w obawie, że 
nie zdążę. Gutman zauważył to. Pewnie dlatego tak często przychodzi zobaczyć 
się ze mną. Wiem, że gdybym opowiedział mu o Tobie, o nas, byłoby mi lżej. Ale 
nie potrafię zdobyć się na takie zwierzenia (tylko na balu mówiłem mu o Tobie, 
ale byłem wtedy trochę pijany). Nie przychodzi mi łatwo dzielenie się intymnymi 
sprawami. A on znów nie należy do tych, którzy ciągną za język. Spacerujemy 
sobie ulicami i sporo milczymy. Obaj czujemy, że, jakby to powiedzieć, niesie nas 
ta sama fala. Dlaczego? W jaki sposób? Mamy różne natury, ale przecież jest coś 
niewytłumaczalnego, co buduje naszą przyjaźń. Obrazy Gutmana nie przemawiają 
do mnie, chociaż oglądam je i mniej więcej pojmuję, co chciał wyrazić. W dziedzinie 
malarstwa i muzyki jestem prawie jak daltonista. Jeśli już, to ze wszystkich sztuk 
najbliższa jest mi literatura, poezja, chociaż kwestia, czy rozumiem ją właściwie, 
pozostaje dla mnie otwarta. To dziwne, moja Mirele: Gutman – artysta, malarz, 
wydaje mi się w swej naturze bardziej realistą twardo stąpającym po ziemi, niż 
ja – naukowiec. On bardziej trzyma się gruntu, podczas gdy ja właśnie bujam 
w obłokach. W tym tkwi prawdopodobnie przyczyna, dlaczego tak ciągnie mnie 
do niego: pewien rodzaj siły fizycznej, która w nim się uduchawia; taka jasna 
świadomość celu, pewność, czego się chce. Kiedy jestem z nim, czuję się do-
kładnie tak, jakbym był tylko częścią pewnej abstrakcji. Gutman nie miesza się 
do polityki i nie należy do żadnej partii. Całe jego jestestwo, życie, działalność 
jest w pewnym sensie dziełem. Trudno powiedzieć, w czym się to przejawia, ale 
jest wyraźnie odczuwalne i zadziwiające w nim, tak jakby był członkiem mojej 
idealnej partii, która nie istnieje (zerknij do mojego wcześniejszego listu).

Jeśli chodzi o moją decyzję o przyłączeniu się do czegoś, aby nie pozosta-
wać biernym, trzymam się na razie tamtego postanowienia. Nie odpowiada mi 
wstępowanie do jakiejkolwiek partii. Poza tym cóż takiego te partie uzyskują i co 
mogą obecnie osiągnąć? W tej chwili potrzebny jest ruch na skalę światową. 
A może i na to jest już za późno?

Mirele, uważam, że po egzaminach powinnaś przyjechać do domu. Nie 
chcę Ci się narzucać z moją tęsknotą, kochanie, ale jestem niecierpliwy, choć 
w ostatnich dniach nastroje są dobre dzięki nadejściu wiosny, która przyniosła 
uspokojenie. Jest we mnie jednak jakiś niepokój. Napisz parę słów, najdroższa.

 

Całuję,
 Twój Michał 
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Dzieci z domu sierot w Helenówku były dziś szczególnie ładnie ubrane. Chłopcy 
mieli białe koszulki, a dziewczynki białe wstążki we włosach. Tego dnia było 
polskie święto narodowe i święto „Helenówka”. Dzieci wraz z wychowawcami 
i nauczycielami zebrały się na małą uroczystość w sali gimnastycznej. 

Scena udekorowana była zielonymi gałązkami i świeżymi kwiatami. Na tylnej 
ścianie, pod dużym, białym orłem polskim, wisiały portrety zmarłego marszałka 
Piłsudskiego, prezydenta Mościckiego i generała Rydza-Śmigłego. Otaczały je 
biało-czerwone łańcuchy z papieru i biało-czerwone atłasowe wstążki, zmieniając 
scenę w rodzaj ołtarza, na który dzieci z dołu spoglądały z trwożnym respektem. 
Po obu stronach sceny stali dwaj chłopcy. Z należytą dumą i szacunkiem dla 
siebie samych trzymali w rękach: jeden – polską flagę, drugi – flagę „Helenówka”. 
Dzieci stojące w sali pod sceną z wielką zazdrością obserwowały wybrańców 
na scenie. Skryte w ciemnym pomieszczeniu marzyły w głębi swych młodziut-
kich serc o dniu, w którym dane im będzie doświadczyć podniosłych rzeczy, na 
przykład takiego wybrania do zaszczytnej czynności, jaką jest trzymanie flagi. 

Mała dziewczynka z krótko ostrzyżonymi włosami jak sierść owieczki stała 
na scenie blisko rampy i mrużąc oczka z powodu reflektora, który świecił jej 
prosto w twarz, śpiewała cienkim, drżącym głosikiem hymn na cześć polskich 
pól i lasów. Wynurzający się u jej stóp cień głowy zdawał się wyrastać nie z ciała, 
lecz dokładnie z krawędzi sceny. Głowa ta kołysała się w rytm dźwięków dziew-
częcego głosu. To siedząca niżej nauczycielka kiwała się przy pianinie, dodając 
otuchy małej śpiewaczce.

Pan Rumkowski, który był sentymentalnym patriotą polskim i wielkim admirato-
rem dzieci, nie mógł oderwać oczu od śpiewającej dziewczynki. Czułym wzrokiem 
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obejmował jej szczupłe, śliczne ciałko, spojrzeniem gładził kręcone, puszyste  
włoski i nawet nie zauważył, kiedy sam z przyjemnością zaczął kiwać głową 
w rytm rozkołysanej melodii. 

Dziewczynka skończyła śpiewać. Pan Rumkowski, który razem z nauczycielami 
siedział na środku sceny przy zielono przykrytym stole, zerwał się z miejsca poru-
szony do głębi. Podbiegł do dziewczynki i kilka razy ucałował ją w głowę. Na dole, 
w przyciemnionej sali, dziecięca publiczność ocknęła się z uśpienia i zaczęła entuzja-
stycznie klaskać. Dziewczynka, zagubiona i przestraszona, podniosła obie rączki do 
zmęczonych, oślepionych światłem oczek, buzię wykrzywiła jak do płaczu i stawiając 
niepewne kroki, chciała zbiec ze sceny. Ale Rumkowski mocno chwycił ją za rękę. 
Pociągnął ją do swojego krzesła za zielonym stołem i posadził na kolanach. Jej ciało 
było sztywne i napięte, jakby zamieniła się w drewnianą lalkę. Opuściła głowę i parą 
zamglonych oczek wędrowała po wielkiej, ciemnej sali, jakby tam szukała pomocy.

Rumkowski nie przestawał całować główki z loczkami, gładząc policzki 
przestraszonego dziecka. Dzieci na sali jeszcze głośniej klaskały i krzyczały. 
Nauczyciele przy zielonym stole wymienili spojrzenia. Był najwyższy czas, aby 
uspokoić publiczność i przejść do następnego punktu programu. Jeden z pe-
dagogów wstał. Rzucił spojrzenie na Rumkowskiego, poprawił krawat i zwrócił 
się w kierunku sali. Jednak między salą i panem Rumkowskim nastało teraz 
entuzjastyczne zjednoczenie. Rumkowski po koleżeńsku pomachał ręką do 
dzieci, a one też pomachały do niego setkami rąk, które w ciemności wyglądały 
jak morze jasnych, małych chorągiewek. 

– Proszę o spokój. – Nauczyciel Szafran nadwyrężał struny głosowe, ale z jego 
gardła wydobywał się jedynie słaby, chrapliwy głos, który nie mógł osiągnąć po-
ziomu krzyku. Hałas na sali zamienił się w zgiełk. Głos Szafrana, który normalnie, 
pomimo słabości, działał na tłum dzieci, w tym wyjątkowym dla „Helenówka” 
momencie, kiedy pan Rumkowski był w dobrym nastroju, a gromada dzieci we-
soło rozbrykana, zginął w hałasie jak śpiew syreny w szumie wzburzonych fal. 
Rumkowski niczym prorok uniósł rękę i ochrypłym głosem zawołał: 

– Gdzie jest fotograf?! – cisza jak makiem zasiał przerwała hałas rozba-
wionych głosików dziecięcych. Trwała chwilę, przeciągana oczekiwaniem, aż 
na scenie zamiast fotografa pokazały się dwie inne dziewczynki z wielkim bu-
kietem tulipanów i narcyzów w rękach. Drobnymi kroczkami podeszły do pana 
Rumkowskiego. Z niepewności charakterystycznej dla czterolatek plątały  im 
się nóżki, a ich ciałka chwiały się lekko. Za nimi szła wyrośnięta trzynastolatka, 
która lekko popychała młodsze dziewczynki w stronę stołu. W cichej sali setki 
par oczy rozbłysły ciekawością. Głos Rumkowskiego, teraz już zdenerwowany 
i bardziej ochrypły, zadudnił: 

– Przecież wezwałem fotografa!
Po sali przebiegł szmer. Dziewczynka na kolanach Rumkowskiego zerwała 

się i popędziła do swoich przyjaciółek z bukietem w rękach, jakby chciała się 
ukryć między nimi. Na sali zapanowało wielkie napięcie. W ciemności parę setek 
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oczu wypatrywało fotografa między rzędami krzesełek. A on, z przewieszonym 
ciężkim aparatem, majstrował coś przy krześle, z którego nie mógł w żaden 
sposób wydobyć swojego wyrośniętego ciała. Ani jedno dziecko nie odważyło 
się odezwać choćby słowem czy nawet zaśmiać na widok tej komicznej sceny. 
W końcu fotograf pokonał krzesełko i stając na drżących nogach wzniósł się 
ponad głowy pozostałych. 

– Oto i on – powiedział spokojnie nauczyciel Szafran.
– To dlaczego się nie odezwie?! – Rumkowski rozzłościł się i poprawił okulary 

na nosie. W końcu opanował wzburzenie i palcem wycelował w kierunku, gdzie 
powinien znajdować się fotograf: – Niech pan poczeka! – rozkazał i zaczął po-
pychać dziewczynki z bukietem do przodu sceny. Ustawił je jedną obok drugiej, 
wyciągnął rękę, jakby miał przyjąć bukiet z dziecięcej piąstki i pochylił się do 
najbliższej dziewczynki, aby ją pocałować. Trzymał usta na główce dziecka tak 
długo, aż błysnął aparat fotograficzny.

Rozpogodzony i znów radosny Rumkowski wyprostował się, wziął bukiet z rąk 
dzieci, pośpiesznie przyłożył do niego nos i machając nim niczym miotłą, poszedł 
z powrotem do stołu i położył go na zielonym obrusie. Usiadł na krześle i objął 
wzrokiem dorodną figurę wyrośniętej dziewczyny, która wysunęła się na przód 
sceny i rozwinęła kartkę papieru.

– Drogi panie Rumkowski – zaczęła czytać skrzeczącym, łamiącym się gło-
sem, w którym można było usłyszeć kołatanie jej serca. – My, wychowankowie 
i wychowanice Domu Sierot w Helenówku, ofiarujemy panu ten skromny bukiet 
z okazji dzisiejszego święta jako wyraz sympatii i wdzięczności, które wszyscy 
żywimy wobec pana. Jest pan dla nas, drogi panie Rumkowski, kimś więcej niż 
przyjacielem, więcej niż wychowawcą. Jest pan dla nas dobrym, oddanym oj-
cem. Dziękujemy z całego serca za wszystko, co pan dla nas robi i przyrzekamy 
dozgonną wdzięczność za wszystko, co już pan dla nas uczynił…

Ostatnich słów podziękowania Rumkowski już nie usłyszał. Jego wzrok trium-
falnie przenikał pierwsze rzędy krzeseł, gdzie siedzieli goście, między którymi 
znajdowali się też członkowie komisji dążącej do odsunięcia go od kierowania 
„Helenówkiem”, rzekomo powołanej po to, aby rozwiązać kryzys finansowy tej 
instytucji. Uśmiechnął się, a dzieci na sali, widząc jego rozchmurzoną twarz, 
zrozumiały, że mogą ponownie krzyczeć, wyrażając swój entuzjazm.  Rumkowski 
wyjął pogniecioną chusteczkę do nosa, po czym pośpiesznie wycierając czoło 
i twarz, podążył do wysokiej nauczycielki. Objął ją ramionami i ucałował jej pełne, 
purpurowe, błyszczące policzki. Fotograf znów zrobił zdjęcie. 

Rumkowski przetarł okulary, odkaszlnął i uroczyście, w geście arcykapła-
na, podniósł obie ręce do góry. Przerwano klaskanie. Harmider ustał w jednej 
chwili. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w pełnej sali zapadła głęboka 
cisza. Rumkowski rozpostarł wyciągnięte ramiona, jakby chciał nimi objąć całą 
publiczność – i w tym momencie w oczach dzieci wyglądał jak wielki i potężny 
czarodziej. Jego siwe włosy srebrzyły się w świetle reflektorów. Spojrzenie, błysz-
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czące spoza szkieł okularów i przeszywające ciemność sali, stało się jak strzała, 
która magiczną siłą usztywnia ciało każdego dziecka i przenika serce drżeniem 
grozy z szacunku i strachu jednocześnie. 

– Moje dzieci! – podniósł chrapliwy głos. – Moje dzieci, te duże i te małe! Tak, 
jestem waszym tatą, kocham was i troszczę się o was jak ojciec. Chcę od was 
jednej rzeczy: żebyście mnie też kochały. Szanujcie mnie i naśladujcie jak tatę. 
Jeśli tak uczynicie, będzie wam tutaj dobrze. Uczcie się należycie i wyrośnijcie 
na ludzi, których nie będę musiał się wstydzić. Dbajcie o „Helenówek”. To jest 
wasz dom. Tak, to jest wasz dom! Dom, który wybudowałem dla was. I jeszcze 
raz proszę – pamiętajcie, że mam na uwadze wasze dobro, że wszyscy tutaj 
pracujemy w pocie czoła dla was. 

Dzieci zrozumiały, że mogą klaskać. Pan Rumkowski popychał delegację 
maluchów, aby zeszła ze sceny, po czym przykładając dłoń do czoła, zaczął 
szukać na sali fotografa. 

– Ty, fotografczik1! – zauważył go. – Chodź tu, zrób mi zdjęcie z gośćmi. 
Spocony fotograf ukazał się pod deskami sceny, dokładnie na wysokości 

stóp Rumkowskiego. 
– Minutkę, minutkę, panie dyrektorze! – Pstryknął palcami i zaczął szukać 

swojego krzesełka. Rumkowski podszedł do samego brzegu sceny i ochrypłym 
głosem, któremu towarzyszyły pośpieszne, zapraszające gesty, zwrócił się do 
mężczyzn siedzących w pierwszym rzędzie. Ci zaczęli się rozglądać, wzruszać 
ramionami i szeptać jeden do drugiego. Rumkowski, już trochę zniecierpliwiony, 
zaczął ich wywoływać po imieniu, a na koniec krzyknął z udawaną łagodnością: 

– No, niech państwo nie dadzą się prosić, dzieci czekają! – Z wymuszonym 
uśmiechem na ustach zmarszczył nos, aby podtrzymać okulary, które ześlizgnęły 
mu się do połowy twarzy.

Goście wstali i bocznymi schodkami zaczęli się gramolić jeden za drugim 
na scenę. Dzieci uspokoiły się i z zaciekawieniem przyglądały temu marszowi 
„wstydliwych” jegomościów, którymi Rumkowski zaczął komenderować. Pano-
wie z zakłopotaniem witali się z nauczycielami przy zielonym stole, potrząsając 
głowami, próbując uścisnąć dłoń, zamienić słowo – Rumkowski jednak zaczął 
ich ustawiać w równym rządku, tak że odwrócili się plecami do grona pedago-
gicznego. Oni zaś ciągle oglądali się w kierunku zielonego stolika, jakby chcieli 
się usprawiedliwić. Rumkowski kazał im stać równo i skupić się. Dał znak foto-
grafowi, porwał też ze stolika bukiet narcyzów i tulipanów, po czym pośpiesznie 
ustawił się w samym środku rzędu gości. Gdy fotograf błysnął fleszem, panowie 
ruszyli do zejścia ze sceny, jakby chcieli pospiesznie uciec przed nagłym niebez-
pieczeństwem. Rumkowski szybko zastąpił im drogę: 

– Proszę poczekać, pójdziemy się napić do sąsiedniego pokoju. 

1 Fotografczik – forma zdrobniała od słowa fotograf, o pogardliwym wydźwięku.



187

Podbiegł do zielonego stolika, szybko coś szepnął Szafranowi na ucho i z po-
wrotem pospieszył do gości, którzy, niezdecydowani i zagubieni, stali na rozświet- 
lonej scenie przed oczyma zaciekawionej dziecięcej publiczności. Rumkowski 
stanął na ich czele i jak prowadzący defiladę machał ręką, sprowadzając ważne 
osobistości po schodkach.

*

W sąsiednim pokoju jasno pomalowane ściany ozdobione były dziesiątkami 
większych i mniejszych fotografii za szkłem, oprawionych w ciemnobrązowe i czar-
ne ramki. Pośrodku pomieszczenia znajdował się stół do ping-ponga przykryty 
białym papierem. Na nim stały rozłożone na talerzykach ciasteczka i owoce. 
Kieliszki wypełnione alkoholem czekały już na gości. Rumkowski zdjął okulary, 
których oprawa pokryta była potem, wyciągnął swoją pomiętą chusteczkę do 
nosa, szybko, ale starannie przetarł szkła i ponownie osadził je na mięsistym 
nosie, który tak jak cała twarz był rozpalony i błyszczący. Zaczął podejmować 
gości, każdemu wkładał do ręki kieliszek, na koniec zostawiając członków komisji 
powołanej do rozwiązania problemów „Helenówka”. 

– No Żydzi, pijmy lechaim! – Roześmiał się nerwowo, pokazując gościom dwa 
rzędy swoich perłowych, sztucznych zębów. Goście odpowiedzieli lechaim i zaczęli 
sączyć trunek z kieliszków. Spragnieni i zmęczeni minioną ceremonią skierowali 
się do krzeseł przy ścianie. Po chwili większość z nich siedziała w rozpiętych 
marynarkach i popijała alkohol, ocierając pot z czoła. 

– No, co powiesz, mój przyjacielu? – Rumkowski dopadł Samuela Cukermana, 
który zwrócony ku ścianie, z kieliszkiem w dłoni, oglądał fotografie. – Chciałbyś 
napisać książkę o moim „Helenówku”? Przyjdź porozmawiać. Na co czekasz? 
– Rumkowski po ojcowsku poklepał go po ramieniu i pochylił się do jego ucha: 
– A co słychać odnośnie czeku? 

Samuel odwrócił głowę w stronę Rumkowskiego i spojrzał na niego ze zdumieniem: 
– Nie otrzymał pan moich wpłat?
– Otrzymałem, otrzymałem, ale muszę je pokazać tym idiotom! – Poufale 

kiwnął głową w stronę ściany. – Poza tym taka okazja… odrobina radości. 
Uśmiechając się kwaśno, Samuel sięgnął ręką do kieszeni. Rumkowski 

łagodnie powstrzymał go: 
– Nie pali się, nie pali się. Twoje słowo jest dla mnie gwarancją. – Wskazał 

na fotografie: – Przyjrzyj się, chodź, przyda ci się to – szturchnął lekko Samuela, 
jakby chciał go przepchnąć bliżej w stronę obrazków. Zaaferowany przyskoczył 
do długiego stołu, wziął kieliszek i zwrócił się do redaktora Mazura, który siedział 
obok pogrążony w rozmowie z kilkoma przedstawicielami gminy: – Lechaim, 
Mazur! – Uniósł kieliszek w jego stronę, ale trunku nie spróbował.
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– Lechaim, lechaim, Rumkowski, ma pan miłe dzieci, za ich zdrowie! – zawołał 
Mazur w odpowiedzi.

– Oczywiście, że są miłe, a co, moje dzieci miałyby nie być miłe? – mruknął 
Rumkowski zadowolony. – Co, nie napisze pan czegoś o tym, ha? – Powstrzymał 
swoją niechęć do zagadywania redaktora, a nawet przyjaźnie stuknął Mazura 
palcem w ramię. 

Redaktor odpowiedział mu w podobnie przyjaznym tonie, który nie był jednak 
pozbawiony lekko ironicznego wydźwięku: 

– Napisze się, napisze się. Proszę się nie martwić. – Mówiąc to zwrócił się 
do swych współrozmówców, chcąc kontynuować przerwaną kwestię. Rumkowski 
poczuł się urażony: 

– Już plotkujecie? 
– Tak. – Mazur uśmiechnął się. – Chcę wyciągnąć od nich trochę tajemnic 

gminy.
Jego współrozmówcy, dobrze ubrani panowie z jarmułkami na głowach, 

zaśmiali się. 
– Proszę się nie obawiać, panie Rumkowski, – odezwał się jeden z nich, 

mężczyzna o pięknym obliczu, ze starannie przystrzyżoną „niemiecką”2 bródką. 
– Opowiadamy mu tajemnice, o których wszyscy wiedzą, i tym samym chronimy 
te tajemnice, o których rzeczywiście nikt nie wie. 

– U nas w gminie nie ma żadnych tajemnic! – przerwał mu Rumkowski.
– Prawda, prawda! – wmieszał się drugi, mrugając parą wesołych, mądrych 

oczek. – Ale cóż wam szkodzi, że redaktor będzie sobie myślał, że odkrył Ame-
rykę? – Mrugnął porozumiewawczo do Mazura. – Dziennikarz musi odkrywać 
tajemnice, nawet jeśli nie ma żadnych do odkrycia. Prawda, panie Mazur? 

Mazur otwarcie dawał do zrozumienia, że Rumkowski powinien zostawić ich 
w spokoju. Ale on, doskonale czując swoją zbędność, jak na złość nie ruszał się 
z miejsca. 

– Widzicie? – wskazał ręką na zebranych gości. – Z mojej partii nikt nie 
przyszedł.

– A ja się dla pana nie liczę? – zwrócił mu uwagę Mazur.
– Pan? Jest pan tu w roli dziennikarza. – Rumkowski machnął ręką. – My-

ślicie, że nie wysłałem im listów? Jaśnie panowie… Obłożyli mnie klątwą i tyle. 
Myślą, że mogą mnie odsunąć od syjonizmu, wielcy mi politycy! – Już zaczął się 
gorączkować. – Wykluczyć mnie z partii, mnie, starego wyjadacza pracy syjoni-
stycznej. Naruszenie dyscypliny, tak się to u nich nazywa. Nie mają pojęcia, czym 
jest dyscyplina. Prawda jest po mojej stronie! – Uderzył się w piersi i jasne było, 
że to temat bardzo dla niego bolesny. – Jestem lepszym syjonistą niż wszyscy 

2 Niemiecka bródka – określenie odnoszące się do krótkich, podciętych bród tzw. Żydów postępo-
wych, w przeciwieństwie do długich bród tradycyjnych przedstawicieli społeczności żydowskiej.
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oni razem wzięci. Ci, którzy nie dorastają mi do pięt, będą mi dyktować, czym 
jest syjonizm. Naruszenie dyscypliny! Też mi wyrok! Oni będą mi, Mordechajowi 
Chaimowi, mówić, co trzeba robić. Zrobili ze mnie zwykłego szeregowca, wielcy 
generałowie! Bo skoro im nie podoba się zasiadać z Agudą w gminie, to znaczy, 
że ja też powinienem mieć z nią problem. A kto zatroszczy się o cały lud Izraela? 
Chcieliby umyć ręce od kłopotów całej społeczności, ha? Banda tchórzy i tyle! Nie 
będę ich małpować. Nie jestem pajacem! – W tym momencie położył dłonie na 
ramionach dwóch przedstawicieli gminy. – Powiedźcie mu, panowie, powiedźcie, 
czy moja praca nie jest pożyteczna dla gminy. Powiedźcie mu, czy moglibyście 
tak łatwo obejść się beze mnie.

– Sprawa nie jest taka prosta, panie Rumkowski. – W poważnym tonie 
odezwał się Mazur. – Sam pan wie. My nie chcemy się mieszać w lobbystyczne 
rozgrywki Lejba Mincberga i Agudy. Nie chcemy wspierać antyżydowskiej partii 
rządzącej i wazeliniarstwem osiągać złagodzenia ustaw, które ta sama partia 
wydaje przeciwko nam. – Dwóch zagorzałych agudowców z gminy wyprostowało 
się i szykowało do obrony swego stanowiska. Mazur jednak nie pozwolił im dojść 
do słowa. – Chodzi mi o to – z jawną niechęcią patrzył Rumkowskiemu prosto 
w twarz – że jeśli należy się do partii, trzeba szanować postanowienia większości, 
nawet jeżeli nie są one bliskie naszemu sercu. 

– Tak? – Przerwał mu Rumkowski. – Nie inaczej? Nawet, kiedy los narodu jest 
zagrożony? Nawet, kiedy zbrodnią jest nie wstawić się za społecznością, której 
los spoczywa w rękach tego rządu? Nic nie robić jest lepiej, niż robić wszystko, co 
w naszej mocy? Tak, nawet za cenę wazeliniarstwa! Tak, wchodzić nawet tylnymi 
drzwiami i lobbować! Czemu natrząsacie się tak z Lejba Mincberga? Lepiej było-
by nam bez niego, bez naszego własnego deputowanego? Powinniśmy się nim 
chlubić, ot co! – Rumkowski starł pianę z ust. – Podporządkować się decyzjom, 
ha? Nawet kiedy widzę, że większość jest bandą idiotów, tak?

– Tak, nawet wtedy! – przytaknął Mazur równie zapalczywie.
– Nawet kiedy widzę, że to banda szaleńców?
– Tak, nawet wtedy! – Mazur chwycił Rumkowskiego za klapy marynarki. – Ma 

pan prawo przekonywać pańskich przyjaciół, że są bandą idiotów i szaleńców, 
ale w ramach dyscypliny partyjnej. Dopóki ich pan nie przekona, musi się pan 
podporządkowywać postanowieniom większości. 

– Nie ja! – Rumkowski uderzył się pięścią w piersi – Nie będę podporząd-
kowywał się niczyjej głupocie. Robię to, co uważam za słuszne. Nie pozostawię 
narodu zdanego tylko na bożą łaskę. Pracuję dla mojego kraju, dla mojego 
miasta, dla mojej społeczności! To jest najważniejsze, a reszta jest tyle warta, 
co zeszłoroczny śnieg!… A pan nie wie – zawołał triumfalnie – nie wie pan, że 
oni sami mnie prosili, abym wrócił?

I jakby chciał uniknąć odpowiedzi Mazura, odwrócił się od współrozmówców, 
doskoczył do stołu, chwycił ciastko z talerzyka, wepchnął je do ust i szybko 
opróżnił kieliszek alkoholu. Potem wyciągnął pomiętą chusteczkę do nosa, 
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wytarł okulary oraz całą twarz. Jego spojrzenie skierowało się w stronę ściany, 
pod którą siedzieli młodzi przedsiębiorcy i działacze społeczni, których należało 
wprowadzić w sprawy „Helenówka”. Oderwał od nich wzrok i podszedł do grupy 
przedstawicieli gminy, którzy prowadzili rozmowę przy otwartym oknie. Rumkow-
skiemu zakręciło się w głowie od pośpiesznie wypitego alkoholu. Czuł w sobie 
jakiś szum i rozpalenie. Wsparł się o framugę okna, zaczął szybko oddychać 
świeżym powietrzem, po czym odsapnął i zwrócił się do rozmawiających osób, 
tych – jak zwykł ich nazywać – inteligencików.

Stali oni oparci o metalowe krzesła i dyskutowali o Białej Księdze3, którą 
rząd angielski dopiero co wydał, tym samym wstrzymując legalną emigrację 
żydowską do Palestyny. 

Lekkie, metalowe krzesełka nieprzyjemnie skrzypiały pod ruchami nerwo-
wych rąk, które je chwytały i puszczały, przysuwały i odsuwały. Wyglądało to tak, 
jakby same krzesła prowadziły osobną, zagorzałą debatę. Rumkowski pragnął 
rozładować wzburzenie, które w sobie odczuwał. Wepchnął się w środek stojącej 
grupy osób i rozsiadł na krześle, które chwilę wcześniej podskakiwało w rękach 
jednego z rozmówców. Pozostałe krzesełka stanęły jak wryte, ale rozmowa 
toczyła się dalej. Niepostrzeżenie dyskusja o Białej Księdze przeszła na temat 
polityki światowej. 

Prym w tym kręgu wiódł pan Mojsze Sojcher, który całą swą pokurczoną 
posturą, z okrągłymi plecami i ruchliwymi, szperającymi dłońmi wyglądał na 
archiwistę i rzeczywiście nim był, choć poza tym pisał traktaty filozoficzne. 

– Jestem pewien, że sytuacja się zmieni. Radykalnie zmieni. – Wyciągnął 
opadające ramiona i rozpostarł długie palce, jakby chciał się czegoś chwycić. – 
Już sam w sobie pozytywny jest fakt, że minister spraw zagranicznych Beck ma 
odwagę powiedzieć, że Pomorze, choć nazywa się je „korytarzem”, jest i będzie 
polskim województwem, że Gdańsk, choć ma niemiecką populację, należy do 
Polski4.

Pan Cimerman, który ze swoją nalaną twarzą, zimnymi, mądrymi oczami 
i wystającym brzuchem wyglądał jak kupiec – zimny drań, a w rzeczywistości 
był buchalterem w gminie oraz wybitnym łódzkim pisarzem, nie mógł znieść 
przemowy Mojszego Sojchera: 

– Sam w sobie, tak?! – zezłościł się. 
– Tak – przytaknął Sojcherowi pan Jabłoński, który przemawiał z nieśpiesz-

ną godnością, jaka przystoi szefowi gminnego biura i tłumaczowi literatury 

3 Trzecia Biała Księga – oficjalna deklaracja rządu brytyjskiego z 17 maja 1939 r. odrzucała obiet-
nice złożone przez Brytyjczyków w Deklaracji Balfoura w 1917 r. i praktycznie zamykała granice 
Palestyny przed Żydami.

4 5 maja 1939 r. na sesji plenarnej Sejmu RP minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił 
słynne przemówienie dotyczące Gdańska. 
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francuskiej. – To znaczy, że Polska nie jest sama. Jeśliby tak nie było, Beck nie 
odważyłby się w ten sposób mówić. 

– Mówił, nie mówił! – kontynuował buchalter o oczach zimnego drania, gdy 
Jabłoński zapalał papierosa. – A kto się liczy z tym, co on mówi? – Jabłoński 
zaoferował otwartą paczkę papierosów współrozmówcy, więc Cimerman wyciąg- 
nął jednego, po czym szybko go zapalił. 

– A pakt Hitlera z Mussolinim5 nic dla was nie znaczy?
– To może być tylko manewr – odpowiedział optymistyczny Mojsze Sojcher.
Cimermanowi przyszedł z pomocą pan Sieradzki, inny przedstawiciel gmin-

nego biura, który poza swoją normalną pracą przygotowywał również przemowy 
sejmowe dla żydowskiego posła Mincberga. 

– Obawiam się, że Cimerman ma rację – położył dłoń na ramieniu buchaltera 
na znak pełnego poparcia. – Nie da się uniknąć wojny.

– Nie zgadzam się z panem! – Pokręcił głową wzburzony archiwista Mojsze 
Sojcher. – Hitler straszy. Chce spróbować, co mu się uda zdobyć po dobroci. Na 
razie opłaca mu się taka polityka. Zajął Sudety i Kłajpedę. Dużo go to kosztowało? 
Ale on wojny nie chce, bo doskonale wie, że w porównaniu z naszymi nie jest 
siłaczem. Przy całym swoim militaryzmie, panowie, jest przecież nędzarzem, jeśli 
chodzi o gospodarkę, a armia, jak wiecie, musi jeść. Jak on może iść na wojnę 
z żołnierzami, którzy zamiast masła jedzą margarynę, piją kawę zbożową, a ich 
żony w domach gotują eintopf6?… A kto powiedział, no kto powiedział, że Rosja 
się nie przyłączy? Nie odważy się, na pewno…

W tym momencie Rumkowski nie mógł się już powstrzymać. 
– Tak pan mówi, ha? – wypalił i zerwał się z krzesła. – Powiem zatem panu, 

że mówi pan idiotyzmy! Wie pan, co pan mówi i cóż pan może powiedzieć? 
Wiecie, kim jest Hitler? – rozzłościł się i też zaczął szarpać swym krzesełkiem. 
– Mierzycie Hitlera swoją logiką batlenów i chcecie, aby rachunek się zgadzał? 
Cała ta wasza ekscytacja liczy się dla mnie tyle co zeszłoroczny śnieg… Głupcy 
z was i tyle! Wy chcecie zrozumieć Hitlera? Wy? – Wymierzył palec w ich twa-
rze. – Jednego możecie być pewni – Hitler będzie miał, czego chce. Czy to po 
dobroci, czy siłą. I całe to podekscytowanie świata pomoże tyle, co umarłemu 
bańki. Jeden mówi to, drugi tamto. A Hitler śmieje się z tego. On ma wszystkich 
w głębokim poważaniu. Ci wszyscy politycy, Chamberlaini, nie dorastają mu do 
pięt! Jednym palcem może ich zgnieść, ot co! – Rumkowski zacisnął dłoń w pięść 
i uniósł ją nad głowami słuchaczy, którzy z zakłopotaniem wymieniali spojrzenia. 

Rumkowski jeszcze nie powiedział wszystkiego, co miał do powiedzenia, 
ale zauważył, że goście zaczynają zapinać marynarki i przypomniał sobie, że 

5 Umowa polityczna i wojskowa pomiędzy Włochami i III Rzeszą z 22 maja 1939 r. wymierzona prze-
ciw państwom zachodnim.

6 Eintopf  – posiłek ubogich, przygotowany w jednym naczyniu z różnych dostępnych składników.
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ma w tym momencie coś ważniejszego do zrobienia niż prowadzenie rozmowy 
o polityce. Złość z niego opadła, twarz się rozchmurzyła, pokrywając się maską 
służalczej kurtuazji. 

Goście, zmęczeni gorącem i nudnym porankiem, powoli ruszyli ku drzwiom. 
Rumkowski zabiegł im drogę, każdemu podawał rękę, dziękował za przybycie, nie-
którym dyskretnie szeptał na ucho, że oczekuje małego wsparcia dla „Helenówka”. 
Jedynie młode osoby z komisji, które miały się zajmować poprawą sytuacji finansowej 
instytucji, pożegnał lekkim kiwnięciem głowy, spoglądając ponad ich ramionami. 
Kiedy podeszli redaktor Mazur i Samuel Cukerman, chwycił ich obu za rękawy: 

– Martwię się, moi przyjaciele, bardzo się martwię. – Spojrzał Mazurowi 
w oczy z takim rozgorączkowaniem, jakby miał się z nim już nigdy nie zobaczyć. 
– Szykuje się wojna na świecie, słyszycie, panowie?

– Nie jest pan jedyny, który się martwi.
– To jest dla mnie pocieszenie?
– Los narodu żydowskiego – losem każdego Żyda.
– A co pan myśli, o siebie tak się martwię? – Rumkowski był zdumiony. – Panie 

Mazur, co się z panem dzieje? Dzieci… moje dzieci. To mnie przeraża. Wpłaty są 
już teraz mniejsze o trzydzieści procent. 

Samuel Cukerman serdecznie uścisnął mu rękę: 
– Miejmy nadzieję, panie Rumkowski…
Rumkowski odprowadził ich. Nagle przypomniał sobie o czymś: 
– Panowie, zaczekajcie! Weźmiecie bukiety dla żon. Zejdźcie do ogrodu. Wy-

ślę kogoś, żeby naścinał wam bzu. – Nawet nie zdążyli odpowiedzieć, a on już 
kuśtykając pobiegł wzdłuż długiego korytarza i zniknął za drzwiami.

Rumkowski wysłał kogoś po bez i poszedł do swojego gabinetu. Ściągnął 
krawat i rozpiął kołnierzyk. Zbliżył się do biurka, ciężko opadł na krzesło, podparł 
się na łokciach i położył głowę na dłoniach. Siedział tak, pogrążony w sobie, 
przygnieciony zmęczeniem. Rozczochrane, srebrnobiałe włosy zwisały nad jego 
dłońmi. Minęła krótka chwila. Wkrótce wyprostował się, przeczesał obiema 
dłońmi głowę, wyciągnął chusteczkę do nosa i wytarł wilgotne palce, otarł głowę, 
czoło, całą twarz i szyję pod kołnierzykiem. Ciężko sapał. Wciągał i wypuszczał 
powietrze, a obwisła skóra na policzkach napinała się, czyniąc je podobnymi do 
dwóch pęcherzy z cienkiej skóry. Sięgnął do elektrycznego dzwonka, który był 
połączony z kuchnią.

Na progu ukazała się niska, pulchna kobietka ubrana w biały fartuch z ob-
ciętymi rękawami i białą chustkę na głowie. Była to kelnerka, pani Sigal, czy – 
jak na nią mówił pan Rumkowski – Sigalicha. Spod białej chusteczki wyglądały 
dwa loki zakręcone z dwóch sztywnych pasm włosów, które spoczywały na jej 
niskim czole jak dwa zawijasy narysowane czarnym ołówkiem. Gdy pani Sigal 
szła, loczki te unosiły się i podskakiwały. Utkwiła w Rumkowskim parę kobieco 
ciepłych, ale baranio tępych oczu, w których odbijało się służalcze, potulne oczeki- 
wanie.
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– Coś zimnego do picia! – rozkazał Rumkowski. Wyszła, po czym wkrótce 
wróciła ze szklanką pełną spienionej wody sodowej. W wielkim pośpiechu zo-
stawiła za sobą otwarte drzwi, więc z pobliskiej sali gimnastycznej, gdzie dalej 
przebiegała uroczystość, dobiegały dźwięki wesołej piosenki żołnierskiej. 

– Drzwi! – Rumkowski wyrwał szklankę z jej ręki. – Ile razy już ci mówiłem, 
Sigalicho, że drzwi zamyka się za sobą? – Zawstydzona kobieta spuściła oczy, 
podbiegła z powrotem do drzwi, zamknęła je i znów stanęła przy biurku. Na jej 
okrągłej twarzy malowało się przyjemne rozradowanie, jakby sama wlała w siebie 
szklankę lodowatej, świeżej wody. Wyciągnęła rękę, a on umieścił pustą szklankę 
między jej palcami: – Moje dzieci widziałaś już?

– Tak, panie Rumkowski.
– Myślisz, że nie pamiętam, jak wyglądałaś, kiedy byłaś taka malutka, osesek 

taki? – Delikatnie przeciągnął dłonią po jej ramieniu. – Nauczyciele mieli z tobą 
problemy – zachichotał. – Powiedzieli, że masz sieczkę w głowie, trociny… Ale 
wstawiłem się za tobą.

– Zawsze był pan dla mnie dobry, panie Rumkowski.
– Naprawdę? Naprawdę zawsze byłem dla ciebie dobry? To dlaczego tak się 

mnie bałaś? Trzęsłaś się jak listek, gdy tylko na ciebie spojrzałem.
Ostrożnie wyciągnęła rękę spomiędzy jego palców: 
– Tak, bałam się pana, panie Rumkowski.
– Dlatego byłem taki dobry dla ciebie, Sigalicho, właśnie dlatego. A powiedz 

– znów wziął jej palec i bawił się nim – czy dziś dalej się mnie boisz?
Uśmiech zawstydzenia pojawił się na jej ustach: 
– Tak, panie Rumkowski.
– Ale dziś boisz się mnie już inaczej, troszkę inaczej, co? – Przyciągnął do 

siebie jej pulchną postać. Zrobiła krok, jakby do odejścia. Złapał ją za łokieć.  
– Zawsze cię lubiłem Sigalicho, jak własne dziecko lubiłem.

– Tak, panie Rumkowski.
– I kto ci ślub urządził, jeśli nie ja? – triumfował. – Gdyby nie ja, byłabyś dzisiaj 

mężatką? Co on robi, ten twój frajer? 
Twarz pani Sigal zapłoniła się. Żyła na jej szyi zaczęła drżeć, a mały podbródek 

lekko, leciutko zadrżał. 
– Jest dobrym mężem – głos jej nabrał innego brzmienia. – On zrobi dla mnie 

wszystko, panie Rumkowski. Skoczy za mną w ogień. – Podniosła na Rumkow-
skiego zwilgotniałe oczy. W ich kącikach kropelka do kropelki zaczęły wzbierać 
wielkie łzy, aż potoczyły się po nosie i okrągłych policzkach. 

Rumkowski chrząknął zmieszany. Łzy kobiece budziły w nim jednocześnie 
obrzydzenie i czułość. 

– Co się stało? – Uniósł jej twarz. Nie odpowiedziała. Wytarła twarz brzegiem 
fartucha. – Przestań chlipać!

– Tak, panie Rumkowski. – Dopiero w tym momencie Sigalicha przeszła 
do niekontrolowanego szlochu, co on znosił z niezadowoleniem i na granicy  
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cierpliwości. Podniosła na niego czerwone, opuchnięte oczy. – Chcę być mamą! 
– wypaliła. – Chcę mieć dziecko! – łkała. Pan Rumkowski poczuł, jak całe jego 
ciało napina się i sztywnieje, jakby kręgosłup poraził mu dobrze znany ból. Ale 
Sigalicha już nie mogła się powstrzymać. – Pięć lat po ślubie – twarz tonęła jej 
we łzach. – Pięć lat i siedem miesięcy, a tu ani widu, ani słychu, panie Rumkow-
ski… Lekarz powiedział…

Pan Rumkowski poczuł jak silny ból w kręgosłupie rozchodzi się po całym 
ciele i zaciska niczym obręcz wokół jego serca. Poczuł pod łopatką taki ucisk 
i kłucie, że przypomniały mu się dawne, bardzo dawne lata. Przejął go wstręt do 
tej małej, rozszlochanej kobiety. 

– Starczy tego chlipania! – Krzyknął. – Weź tę szklankę i idź! 
Jej niska postać pod wpływem tych niespodziewanie nieżyczliwych słów 

ugięła się i zwinęła w sobie, stając się mniejsza i okrąglejsza. Rumkowskiemu 
wydało się, że zaraz zamieni się w balon, który potoczy się do drzwi. Miał ochotę 
dać jej kopniaka w tyłek. 

Kiedy został sam, zaczął pośpiesznie chodzić po pokoju. Był zdziwiony, dla-
czego tak bardzo wziął sobie do serca zmartwienia Sigalichy. Tak, był empatyczny 
wobec ludzi, bardzo wyczulony na ludzkie cierpienie, szczególnie jego sierot, 
które były mu tak drogie jak własne, rodzone dzieci. Znów zrobiło mu się gorąco. 
Mokry pot oblał jego pomarszczone, ściągnięte czoło. Wytarł spoconą twarz, 
zapadnięte policzki o skórze niczym pergamin, i czubkiem palca wycisnął wilgoć 
z krzaczastych, siwych brwi. Pasmo włosów połaskotało go za uchem. Odsunął 
je, sięgając ręką aż na kark pod rozpiętym kołnierzykiem. Zatrzymał spojrzenie 
na papierach leżących na stole, uporządkowanych w dwóch drewnianych skrzy-
neczkach. W jednej leżały rachunki „Helenówka”, a w drugiej rachunki z jego 
prywatnych interesów jako agenta ubezpieczeniowego. Widok tej drugiej nie 
sprawił mu przyjemności. Sytuacja jego dodatkowego zarobkowania była jesz-
cze gorsza niż sytuacja „Helenówka”. Wziął dwa bloczki, zapiął koszulę, założył 
krawat i mocno go zaciągnął. Podszedł do okna. Wzdłuż przejścia ku bramie, 
pełnego załatanych dziur, przechadzał się Samuel Cukerman z przyjacielem, 
redaktorem Mazurem. Obaj mieli w jednej ręce duże bukiety bzu, a drugą, wolną 
ręką trzymali się pod ramię w braterskim uścisku. W Rumkowskim pojawił się 
jakiś żar. To trzymanie się pod ramię przez dwóch dorosłych mężczyzn wydało mu 
się odrażające. Nagle poczuł się bardzo osamotniony: „Wysłałem ich do domu 
z kwiatami” – mruczał do siebie. „Dla ich żon, do ich domów…” – sapał i czuł 
w sobie furię z zazdrości. „Jestem starcem, a on, Mazur, jest młodzieniaszkiem, 
kolegą Cukermana. A ten mógłby być jego ojcem…”. Dwóch mężczyzn przekro-
czyło bramę. Ich głowy sunęły ponad ogrodzeniem. Jedna w kolorze siwiejącego 
blondu, druga kruczoczarna, połyskująca w świetle południowego słońca. „Do 
diabła z tym!” – przeklął Rumkowski i ruszył do drzwi. 

W korytarzu natknął się na idący mu naprzeciw rozkrzyczany tłum dzieci, 
które dopiero co wyszły z sali gimnastycznej. Spotykając się oko w oko z panem 
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Rumkowskim pierwsza para zatrzymała się, a te idące za nimi zaczęły się pchać, 
tak że w mgnieniu oka pan Rumkowski został otoczony przez grono ściśniętych 
dziecięcych ciałek. 

– Cóż to za zator?! – zdenerwował się. 
Na zatłoczonym korytarzu zapadła cisza. Przestraszone dzieci rozglądały się 

za swoim opiekunem. Podszedł nauczyciel Szafran. 
– Obiecaliśmy sobie niespodziankę, panie Rumkowski, lody… – szepnął mu do ucha.
 Rumkowski czuł, jak wzbiera w nim złość. Szafran należał do tego typu ludzi, 

których nazywamy „poczciwiną”. Nigdy nie podnosił głosu i nie gorączkował się. 
Chaim Rumkowski całym sercem nienawidził takich ludzi. „Zimna ryba” – tak 
w duszy nazywał Szafrana. Nieraz już mu się zdawało, że jego częste wybuchy 
irytacji nie robią na Szafranie wrażenia: jakby krzyki Rumkowskiego nie dosię-
gały nauczyciela, który zdawał się głuchy, opancerzony. Ale w chwili spotkania 
z „zimną rybą” Rumkowski uspokajał się i pod łagodnym spojrzeniem nauczyciela 
złość go zwykle opuszczała. 

– Proszę pójść z nami, panie Rumkowski – zaproponował Szafran. – Zobaczy 
pan, jaką radość ma dzieciarnia. 

– Nie mam czasu. – Rumkowski pokręcił głową i patrzył, jak Szafran czochra 
główki mijających go dzieci. Odruchowo zaczął go naśladować. Nagle zawołał 
na cały korytarz: 

– Dzieciaki, macie ochotę na lody?
– Tak! – rozległ się chóralny krzyk i klaskanie w dłonie. 
Rozpogodzona twarz Rumkowskiego i dobra wiadomość o lodach ożywiły dzieci. 

Zaczęły podbiegać. Łapał ich pełne wdzięczności spojrzenia, które płynęły w jego 
stronę ze wszystkich twarzyczek i w jego sercu coś łagodnie zagrało: „Zawsze będą 
mnie pamiętać” – przypomniał sobie mowę tej wyrośniętej dziewczyny: „Przez 
całe swoje życie będą mnie pamiętać, każde z nich. Będę ich obrońcą, ich tatą”. 

Słowo „tata” brzmiało tak słodko i pocieszająco, chociaż jego echo, gdzieś 
na dnie serca, kłuło czasem jak kolec. 

*

Mordechaj Chaim Rumkowski dobrze pamiętał najważniejsze momenty ze 
swojego życia. Nie żeby je jakoś celebrował czy żeby o nich mówił, ale nosił je 
w sobie, myślał o nich, wspominał je w czasie rocznic jako kamienie milowe 
mijane na długiej drodze, które powinny doprowadzić do czegoś, ale prawdę 
mówiąc – nie doprowadziły. 

W czasie tych rocznic zwykł na nowo przeżywać i odtwarzać w pamięci każdy 
z tych milowych kamieni – jakby chciał odkryć, kiedy i gdzie jego życiowa dro-
ga powykrzywiała się, gubiąc swe obietnice. Nie, żeby oddawał się bez reszty 
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kontemplowaniu tych ważnych dat osobistej historii, zagłębianiu się od rana do 
nocy w swój los. On nie należał do tego typu ludzi. Jego myśli szybko biegły jedna 
po drugiej, nie lubił zbyt długo myśleć o sobie. Po prostu w takie dni zadowalał 
się stwierdzeniem: „Dziś minęło dwadzieścia lat od… Dziś minęło trzydzieści lat 
od…” – po czym na mgnienie oka przenosił się myślą do wydarzenia, które miało 
miejsce wiele, wiele lat temu, przyglądając mu się jak otwartej stronie księgi, 
którą znamy na pamięć i potrafimy jednym spojrzeniem wyłowić z niej istotne 
treści. Zastanawiał się, czy to lub tamto wydarzenie rozświetliło, czy też położyło 
się cieniem na latach, które nadeszły później. W większości był to jednak cień. 

To samo było z rocznicami jego ożenku. Szczególnie tego drugiego,  
bo pierwszego niemal nie pamiętał. Ten drugi jednak pozostał w nim wraz 
z pieszczotliwym imieniem, które kiedyś, jako zakochany mąż, nadał swojej żonie:  
„Szoszana”7. Pamiętał to imię i z dziwną wyrazistością pamiętał też jej głos. A już 
szczególnie w rocznicę ślubu. To było jakby wstępował w niego dybuk8 – tak realnie 
i wyraziście słyszał wówczas jej słowa i tę lekką chrypkę w jej głosie. Rocznice 
ich ślubu nie były dla niego smutnymi dniami. Przeciwnie. Coś przejmującego, 
cieleśnie bliskiego nachodziło go w te dni. Jej głos był domem.

Nie zapalał świeczek na jej  jorcajt9, ale na cmentarz czasami chadzał. Szcze-
gólnie gdy tygodnie przed tą datą były ciężkie, a szeroka i długa droga jego życia 
wydawała mu się tak zagmatwana, że przygniatała go samotność. Wtedy wyrywał 
się na parę godzin na dobre miejsce10. Tam znajdował się podwójny grób, jeden 
jej11, a drugi – czekający na niego. Tam, przed kamieniem z wygrawerowanym 
swoim własnym imieniem, Chaim Mordechaj słyszał w sobie głos Szoszany, wie-
dząc jednocześnie, że przybył tu, w to miejsce, tak blisko niej – jakby przybył do 
siebie samego. Puste miejsce u jej boku czekało na niego, a on patrząc na nie, 
widział, jak prostuje się zagmatwana droga jego życia – ale jednocześnie traci 
swoją wartość, ponieważ wiedzie tutaj, na cmentarz, aby właśnie tu osiągnąć 
swój kres. Bezsensu tego wszystkiego nie dało się pojąć.

A jednak przychodzenie na cmentarz odświeżało go, ponieważ nie próbował 
zrozumieć tego, co nie do pojęcia. I właśnie tu, przy grobie, mógł otrząsnąć się 
zarówno z trywialności dotychczasowego życia, jak i z powagi śmierci, zupełnie 
jakby szedł na cmentarz po to, aby odkryć, że droga tam jest oszustwem. Głos 

7 Szoszana – hebrajskie imię żeńskie, w Biblii odnoszące się do lilii, we współczesnym języku hebraj-
skim do róży.

8 Dybuk – duch zmarłej osoby wstępujący w ciało żywego człowieka. 

9 Jorcajt – rocznica śmierci.

10 Gut-ort – dobre miejsce, tradycyjne określenie cmentarza w jidysz.

11 Na cmentarzu żydowskim w Łodzi faktycznie znajduje się grób pierwszej żony Rumkowskiego.
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Szoszany potwierdzał to. Jej głos przeczył śmierci i przypominał o życiu. Ponieważ 
tam, u jej boku, tak naprawdę byłby bardzo daleko od niej. I to właśnie ona kazała 
mu zaczynać na nowo i na nowo podejmować działanie. Tak więc jego droga, któ-
ra na cmentarzu prostowała się, tracąc swą dotychczasową bezwartościowość, 
stawała się jeszcze równiejsza, prowadząc go w nadchodzącą przyszłość. Dużo 
sobie jeszcze obiecywał. Przede wszystkim – ominąć cmentarz i iść dalej. W takich 
chwilach Mordechaj Chaim Rumkowski czuł, że na swojej drodze musi postawić 
jeszcze duże i ważne kamienie milowe, które nadadzą sens tej całej życiowej 
włóczędze i przyniosą tikun12. Aby i on stał się taką drogą, która prowadzi do 
życia wiecznego – do nieśmiertelności. Umocniony na duchu takimi wzniosłymi 
uczuciami wracał do domu sierot, do swej działalności społecznej, do prywatnych 
interesów i rzucał się w wir codziennych zmagań z nową energią i świeżymi siłami.

Był jasny i świeży poranek majowy, kiedy wracał z cmentarza. Poszedł tam 
wcześnie rano i jak zwykle nie pozostał długo. Ale droga była daleka i kiedy 
Rumkowski wrócił, nie pozostało już dużo czasu do południa. Nie było sensu 
zostawać na obiad. Miał w sobie taki zapał do pracy, że wbiegł do biura, złapał 
bloczki oraz rachunki inkasyjne, po czym znów wybiegł na ulicę.

Żwawym krokiem minął ogród domu dziecka. Słońce połyskując kładło się 
na dywanach młodej trawy i na ścieżkach, po których kroczył. Przedzierając się 
przez korony drzew, dosięgało promieniami nawet bzów, które próbowały schro-
nić się w odrobinie cienia. Powietrze pachniało ziemią i rozgrzanymi kwiatami. 

Idąc, Rumkowski z lubością przemierzał wzrokiem cały czysty i odświętny 
ogród. Nagle zauważył pod krzakiem bzu coś białego, jakby dwa kawałki białego 
papieru wiszące w powietrzu i kołyszące się lekko. Poprawił okulary. W mgnieniu 
oka zrozumiał, że to para dziewczęcych skarpetek. Teraz zauważył dwie nagie 
nogi, które jak snopy światła wznosiły się nad tymi skrawkami bieli. Podszedł 
bliżej. Już wyraźnie widział brązową barwę krótkiej sukieneczki, a dalej – dwa 
długie warkocze w kolorze blond. Wyglądały jakby wyrastały z gałęzi, a ich lekko 
niedookreślony kolor powodował, że miały w sobie coś z kwiatu bzu przed roz-
kwitnięciem. Krzak bzu kołysał się lekko, potrząsając chmurą kwiatów, które 
skrywały w sobie głowę i twarz dziewczynki. 

Pociągnął za brzeg sukienki i usłyszał cichy okrzyk. Dziewczyna wynurzyła 
się z krzewu, a wraz z nią oddzielił się od niego fragment kwiecia bzu – duży 
bukiet, który trzymała w dłoni. Zobaczył podenerwowaną twarz, która w nagłym 
spotkaniu ze słońcem i z nim, z panem Rumkowskim, wykrzywiła się i poczer-
wieniała. Zmrużone oczy zatrzepotały długimi rzęsami, niczym dwa schwytane, 

12 Tikun – naprawa, doskonalenie, wybawienie; słowo o silnych konotacjach kabalistycznych, wią-
żące się z pojęciem tikun olam – naprawą świata, opierającym się na przekonaniu, że człowiek 
jest w stanie uczestniczyć w naprawianiu niedoskonałego świata i ponosi odpowiedzialność za 
czynienie go lepszym.
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drżące motyle. Wargi, malutkie i okrągłe, otwierały się i zamykały, niczym dwie 
wisienki, które nie mogą się oderwać jedna od drugiej. Chciała coś powiedzieć, 
ale w zmieszaniu nie mogła wydobyć z siebie głosu. 

– Dla kogo ten bukiet? – Rumkowski poczuł, że jego głos powinien brzmieć 
mocniej i groźniej niż ten, który właśnie wydobył się z jego ust.

Widocznie dziewczyna też była zaskoczona łagodnym tonem, więc po chwili 
trzepotania zmrużonymi oczyma zdobyła się na odwagę: 

– Dla pana, panie Rumkowski… Do pana gabinetu.
Uśmiechnął się dobrotliwie: 
– Estera wołają na ciebie, ha? 
– Nie, Sabina, panie Rumkowski.
– Tak, oczywiście, Sabina – poprawił się i obserwował dalej jaśniejącą twarz, 

z której powoli znikał grymas. Jej owal, ze zgrabnym noskiem i skórą zdrową i gład-
ką niczym cienki, szlachetny aksamit, zachęcał dłoń, aby ją pogłaskać. Delikatnie  
przeciągnął palcami po policzku dziewczyny, igrając nimi pod okrągłym pod-
bródkiem. Jej twarz przypominała mu malarskie arcydzieło, piękno, które już 
kiedyś podziwiał. 

– Chodź, pójdziesz ze mną.
Szparki jej zmrużonych oczu rozwarły się i zdumione, pytające spojrzenie 

szukało oczu Rumkowskiego pod szkłem okularów. 
– Ja? – wyjąkała. 
Wziął ją za ramię. 
– Pobiegnij i powiedz przełożonej, że muszę cię zabrać. Idziesz ze mną do 

miasta. 
Osobliwy niepokój przebiegł po jej twarzy. Ale nic nie powiedziała. Już biegła 

w stronę budynku. Jej nagie nogi, wyglądając spod unoszącej się sukienki, rzucały 
się w oczy jak snopy światła. Patrzył za nią. Oczywiście, to nie była Estera. Estera 
była rudowłosą pięknością, która lata temu opuściła sierociniec – przypomniał 
sobie Rumkowski i uśmiechnął się. Ruda Estera mocno zapadła mu w pamięć 
tylko dlatego, że na jego przejawy dobroci odpowiadała chucpą. 

Po chwili dziewczyna z rozwianą sukienką i rozkołysanymi warkoczami po-
biegła mu naprzeciw ścieżką. Szybko zaczął iść w kierunku bramy. Ona pobiegła 
za nim, aż go dogoniła. 

– Chodź, pójdę z tobą do lunaparku – beztrosko zwrócił się do niej. 
– Do… – otworzyła usta i przycisnęła do siebie bukiet, który wciąż trzymała 

w ręce. – Zapomniałam zostawić kwiaty! – zorientowała się.
Roześmiał się. 
– Weź je ze sobą. Daję je tobie. – Dziewczyna stawiała obok niego drobne 

kroczki, jakby coś wstrzymywało jej chód. Wyszli na ulicę. – Chodź troszkę szyb-
ciej – ponaglał ją. – Spóźnimy się na tramwaj. – Posłuchała go i dopiero teraz 
zaczęła podążać obok niego w odpowiednim tempie. Bukiet, który zwisał ku 
ziemi, jakby wyrastając z palców Sabiny, kołysał się w rytm jej kroków. 
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Ulica zacieniona była przez opadające kwiecie kasztanowców i akacji, które 
chyliły się ponad płotami, osłaniając trotuary szerokimi wachlarzami gałęzi. 
Dziewczyna szła szurając stopami wśród wiotkich, pożółkłych białych płatków 
na ziemi, które lekko unosiły się w powietrze. Głowę trzymała opuszczoną, ob-
serwując roztańczone kwiecie, a co jakiś czas mocniej poruszała nogami, aby 
uniosło się wyżej. Parę płatków zostało na jej pantoflach, przyczepiwszy się do 
sznurowadeł. 

Rumkowski obrócił się i spojrzał na tory tramwajowe. Puste iskrzyły w słońcu. 
– Jesteś głodna? – uświadomił sobie, że zabrał ją bez obiadu. 
– Nie, panie Rumkowski. – Jej głos wciąż był onieśmielony.
– Pójdziemy do restauracji. Kupię ci wszystko, co będziesz chciała. Co lubisz 

jeść, ha? – Wzrokiem obrzucił jej profil. Dziwił się w duchu, skąd miała takie rysy. 
Wyglądała jak księżniczka, takie arystokratyczne piękno biło od jej rzeźbionego, 
marmurowego czoła. Przypominała mu jakiś obraz, który już kiedyś widział.

– Wszystko lubię jeść – pierwszy raz uniosła głowę. Niepokój zniknął z jej 
twarzy, ustępując miejsca ufnej, dziecięcej ciekawości, która nadawała jej twarzy 
rozczulający wyraz. Wziął ją za rękę. Jej szczupłe palce o delikatnych kostkach 
przyjemnie chłodziły jego gorące dłonie. 

– Nie musisz się mnie bać… hmm… Sabino.
– Nie boję się – troszkę niepewnie uśmiechnęła się.
– Nie boisz? Wcale? 
– Nie – potrząsnęła głową. – Nie teraz.
To potrząśnięcie głową miało w sobie jakąś niezwykłą grację, zaś to „Nie 

teraz”, wypowiedziane przez wiśniowe, pociągające usta, kryło w sobie rozczu-
lającą słodycz. Oczywiście Sabina była inna niż ta dawna, rudowłosa uczennica 
o imieniu Estera. W piękności tamtej czaił się diablik, a w tej – aniołek. Ale to 
przeciwieństwo, ta odwrotność połączyła je w jego wyobraźni iluzją podobieństwa. 

– Jesteś miłym dzieckiem – mocniej ścisnął jej palce, które delikatnie i potulnie 
spoczywały w jego dłoni. – Oj, zabalujesz dziś Sabinko, oj, zabalujesz! – dysząc, 
zaśmiał się wesoło. – Byłaś już kiedyś w wesołym miasteczku?

– Nigdy, panie Rumkowski.
– Pojedziesz na karuzeli, na huśtawkach, na… na czym tylko będziesz 

chciała. – Poczuł się pobudzony i młody. Nieznane siły wstąpiły w jego członki 
i nie wiedział już, czy to dzięki dzisiejszej wizycie na cmentarzu, czy dzięki tej 
młodziutkiej, ożywczo świeżej ślicznotce, która szła obok niego. – Chodź, musimy 
się pośpieszyć – pociągnął ją.

Szedł szybko, lekko kulejąc. Dziewczyna, idąc, zaczęła lekko podskakiwać. 
Pomiędzy drzewami, gdzieś daleko z tyłu, rozległ się szum. Tory obok zaczęły 
cicho wibrować. Z daleka ukazał się tramwaj. Teraz ona zaczęła ciągnąć go za 
rękę. Oddychał szybko, a na jego czole pojawił się pot. Nie nadążał, ale czerpał 
z tego przyjemność. Sabina pierwsza wskoczyła na stopnie tramwaju i wciąg- 
nęła za sobą swego towarzysza. Tramwaj, który dopiero co wyjechał na trasę, 
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był całkiem pusty. Przez chwilę stali pośrodku, szukając pomiędzy wszystkimi 
wolnymi siedzeniami najlepszego miejsca. 

– Tam! – zdecydował. – Podejdź tam, będziesz siedzieć przy oknie. – Puścił ją 
przed sobą, patrząc, jak się sadowi, trzymając bukiet w ramionach jak dziecko. 
Zwróciła twarz do otwartego okna. Tramwaj ruszył. Rumkowski siedział obok 
Sabinki, obserwując, jak wiatr owiewa jej twarz, jak miesza się z ledwo dostrze-
galnym oddechem i przeczesuje cienkie, drobne włoski na jej czole. Warkocz, 
który zwisał po drugiej stronie okna, pofrunął, gdy tramwaj nabrał szybkości, 
a biała wstążka w jej włosach zatrzepotała radośnie niczym biała chusteczka. 
Zadarła kształtny nosek, oddychając tak głęboko, jakby chciała cały ten wiatr 
wciągnąć nozdrzami. Usta miała zamknięte, rozciągając je w szerokim, przy-
jemnym uśmiechu. 

Rumkowski delektował się. Serce miał już spokojne. Wyciągnął swoją chustkę 
do nosa i długo ocierał pot z twarzy, nie odrywając jednak od niej oczu. Taka 
cudowna świeżość była w całej jej postaci, że szkoda było mu odwracać wzrok. 

– Lubisz wyglądać przez okno, ha? – obserwował wystającą okrągłość jej 
podbródka. 

– Tak, panie Rumkowski. Wszystko wygląda weselej, gdy patrzy się na to, 
wyglądając przez okno – nie odwracała twarzy od okna. – Wszystko tak mknie… 
ludzie, domy, niebo. A najlepszą rzeczą jest wiatr. Czy lubi pan, gdy wiatr wieje 
w twarz, panie Rumkowski?

– Tak, lubię, kiedy wiatr wieje mi w twarz.
– Mogłabym cały dzień jeździć tramwajem – zadowolona z jego odpowiedzi, 

nagle poczuła w sobie przyjazne nastawienie do niego. – Gdybym była mężczy-
zną, zostałabym może motorniczym tramwaju. – Zachichotała. 

Obserwował jej nagie, okrągłe kolana, których nie mogła okryć krótka sukienka. 
Jego spojrzenie ślizgało się po jej szczupłych nogach, otoczonych przy kostkach 
przylegającymi, białymi skarpetkami. Delikatne blond włoski tworzyły meszek, 
który jak aksamitny welon pokrywał biel jej skóry. Przysunął się bliżej niej: 

– Jesteś kochanym dzieckiem… – Jego oczy, które do tej pory były czyste 
i jasne, zaczęły mętnieć i zaciągać się mgłą rozpalenia. Dziewczynka odczuła 
tę zmianę. Odwróciła głowę i jej spojrzenie wpadło w jego rozpłomienione oczy 
jak motyl w krąg ognia. Zanurzyła nos w bukiecie. – A wiesz, dlaczego jesteś 
kochaną dziewczynką? – przerwał i przygryzł wargi. Poczuła nieprzyjemne go-
rąco oddechu na swym uchu, ale bała się odsunąć od niego. – Bo… bo ty mnie 
troszeczkę lubisz – dokończył. – Prawda, że lubisz mnie troszeczkę?

– O, bardzo panie Rumkowski! – skwapliwie potwierdziła. Poczuł w sobie 
przypływ tkliwości. Znalazł jej rękę i ścisnął ją z wdzięcznością. 

– Złote dziecko… – chwilę siedzieli tak, milcząc, aż on znów się odezwał: – Ile 
masz już lat Sabinko, czternaście?

– Nie wie pan, panie Rumkowski? Szesnaście skończyłam. Dopiero co, 
w tamtym miesiącu. Sam mi pan przysłał prezent. 
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– Jaki prezent ci przysłałem? 
– Pan żartuje ze mnie, panie Rumkowski? No, wysłał mi pan mundurek, o ten. 

Z pięknymi życzeniami. Mam jeszcze tę kartkę urodzinową. 
– Tak, tak, przypominam sobie – zapewnił ją, a w myślach dziękował nauczy-

cielowi Szafranowi, że pamięta o takich sprawach i wysyła dzieciom z internatu 
prezenty urodzinowe w jego imieniu. 

Oderwał kawałek bzu z bukietu spoczywającego w jej ramionach i przytknął 
go do nosa. Zaczął się nim bawić, koniuszkami palców odrywając jeden mały 
kwiatuszek za drugim, aż cała dłoń napełniła się nimi. Długo patrzył na tę garstkę 
w kolorze lila. Potem zaczął zginać jeden palec po drugim, aż główki kwiatów 
stały się niewidoczne. Ścisnął dłoń i zaczął gnieść kwiecie w zamkniętej pięści, 
czując palcami ich delikatność, aksamitność. Potem podniósł rękę do nosa, powoli 
otworzył dłoń. Liliowe skrawki zgniecionych kwiatów zaczęły spadać mu na brodę, 
a z niej na marynarkę i kolana. Wdychał ich woń i z rozkoszą kichał. Zwrócił twarz 
do dziewczynki, która cały czas śledziła jego ruchy szeroko otwartymi oczami:

 – Dopiero teraz mają prawdziwy zapach. 
Z matczyną troską utuliła bukiet w ramionach, przyciskając go do piersi. 
– Dlaczego pan to zrobił, panie Rumkowski?
– Dlatego Sabinko – zachichotał – ponieważ w ten sposób wącham kwiaty. 

Woń jest silniejsza, gdy zgnieciemy je palcami. Wtedy dopiero uwalnia się w ca-
łości. Masz, spróbuj…

– Nie chcę.
– Głuptasek jesteś. Kwiaty są po to, aby je wąchać.
– Nie w ten sposób – naburmuszona przyglądała mu się spode łba. 
Rozbawiło go jej nadąsanie. 
– Dlaczego nie w ten sposób?
– Bo to jest tak, jakby pan zgniatał żywą istotę. Kwiaty też mają swoje życie, 

nie wie pan o tym? Już wystarczająco ciężkie z tego powodu, że zrywa się je 
z krzewu w czasie ich kwitnienia. Ale zgnieść je tak, kiedy są świeże, to tak, 
jakby je zamordować. 

Dźwięk jej głosu stał mu się nagle znajomy, przypominając odległą przeszłość. 
– Wiesz, kogo mi przypominasz? – Wpatrywał się w nią parą oczu zaciąg- 

niętych mętną, matową woalką, jakby w rzeczywistości nie patrzył na nią, ale 
wpatrywał się w siebie. – Wiesz kogo? Moją żonę przypominasz mi… Gdybym 
miał córkę, wyglądałaby jak ty…

Dziewczyna przestała się dąsać. Patrzyła na niego ze współczuciem:
– Nie ma pan córki, panie Rumkowski?
– Ani córki, ani syna.
– Wcale nie ma pan dzieci?
– Nie mam już też żony.
Westchnęła. Jej twarzyczka przybrała wyraz filozoficznej powagi: 
– Jest pan sierotą, dokładnie jak my. Dlatego jest pan dla nas taki dobry. 



202

Czule pogłaskał ją po głowie i poczuł taką bliskość, jakby ich serca się zjedno-
czyły. Podniósł z jej ramion ciężki, jasny warkocz, spojrzeniem przebiegł wnętrze 
tramwaju, po czym uniósł go do warg. 

– Kocham cię jak własną córkę.
Uśmiechnęła się smutno: 
– Pan jest dobry.
– Ty też jesteś dobra.
– Nie wiem – zamyśliła się. – Nie mam dla kogo być dobra. Jeśli miałabym 

mamę albo tatę czy brata, byłabym dla nich dobra.
– Bądź dobra dla mnie…
Tramwaj zaczął napełniać się ludźmi, zbliżali się do centrum miasta. Wszystkie 

miejsca były już zajęte. Tłum zaczął też wypełniać przejścia między siedzenia-
mi. Rumkowski siedział już we właściwej odległości od Sabinki. Warkocz – deli-
katny, jasny, drzemiący wąż, znów spoczywał na jej plecach. Z zaciekawieniem 
obserwowała twarze robotników, którzy pchali się do pełnego tramwaju, wra-
cając do fabryk po południowej przerwie. Patrzyła na uczniów, którzy skończyli 
już naukę tego dnia. Jej myśli jednak były widocznie zajęte tym, o czym rozma-
wiali wcześniej, bo pochyliła się do swojego towarzysza i z wcześniejszą powagą  
zapytała: 

– A dlaczego nie chciał pan mieć dzieci, panie Rumkowski? – Jego spoj-
rzenie powędrowało ponad głową Sabiny w stronę ulicy i biegło za mijanymi 
domami, jakby chciał uciec od jej niewinnego pytania. Nie mogła doczekać się 
odpowiedzi. – Kiedy ja będę mężatką – ciągnęła dalej – będę mieć dom pełen 
dzieci. Dziesięcioro… albo jedenaścioro. Moich własnych. To musi być lepsze 
niż posiadanie obcych. 

Rumkowski zaczął liczyć przecznice. Wjechali już na Piotrkowską. Za-
piął marynarkę, poprawił krawat, a palcami szybko przeczesał rozczochrane  
włosy. 

– Chodź! – Podniósł się. Resztki bzu spadły z jego garnituru.
Zerwała się z miejsca. 
– Już lunapark? – Poprawiła bukiet w ramionach i chroniąc go łokciami, aby 

nie zgnieść kwiatów, zaczęła się przeciskać między stojącymi pasażerami, torując 
drogę także dla niego. Odwróciła głowę.

– Już lunapark, panie Rumkowski?
– Chodź, zobaczysz – zniecierpliwił się.

*

Na lunapark Sabina miała jeszcze chwilę poczekać. Pan Rumkowski musiał 
się wcześniej zatroszczyć o wiele spraw. Z restauracji oferującej dobrą kuchnię 
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wypadł z torebką, w której miał dwie kanapki z kiełbasą od Dyszkina13. Dał jej 
dziesiątaka na dwa lody, zaprowadził do „alejek”14, posadził na ławce, a żeby 
się nie nudziła, kupił jej magazyn z aktorkami filmowymi. A sam ruszył na mia-
sto, aby zainkasować rachunki z towarzystwa ubezpieczeniowego i na rzecz  
sierocińca. 

Sabina pożegnała go w dobrym nastroju. Była głodna i nie mogła doczekać 
się, aby rozwinąć pakunek z chlebem i pikantną kiełbasą od Dyszkina. Otworzyła 
żurnal z gwiazdami kina i ostrożnie przeżuwając, aby okruszki, broń Boże, nie 
spadły na eleganckie damy z obrazków, wertowała go, podziwiając ze znawstwem, 
ale i zazdrością, toalety aktorek. 

Mijały godziny. Bukiet bzu, który troskliwie położyła obok siebie na ławce, 
zaczął więdnąć gałązka po gałązce. Kiedy popołudniowe słońce spełzło z ławki 
i wywędrowało z „alejek”, wielki, zimny cień rozgościł się na ulicach, przykrywa-
jąc też ławkę, ale nie zdołał swym chłodem ożywić bzu. Kiedy zapadł wieczór, 
Sabina parę razy przespacerowała się po alejach. Magazyn, który kupił jej pan 
Rumkowski, był już obejrzany i przeczytany na wylot wraz ze wszystkimi, nawet 
najmniejszymi, anonsami. Także dwie porcje lodów zostały już dawno kupione 
i skonsumowane. Nie pozostało jej nic innego, jak siedzieć i czekać, rozważając 
w duszy, czy pan Rumkowski jeszcze pójdzie z nią do lunaparku. 

W końcu zobaczyła go z daleka. Szedł powoli, lekko kulejąc. Pobiegła mu 
naprzeciw, a on podał jej tabliczkę czekolady. 

– Chodź! – wydał krótkie polecenie. 
Zaczęła iść obok niego, ale nagle przypomniała sobie: 
– Kwiaty! – Zmierzył ją wzrokiem. – Mój bukiet na ławce!
Chwycił ją za rękę. 
– Zostaw to. Po co będziesz się wlec z takim wiechciem? – Posłusznie szła 

dalej obok niego, ale co chwilę obracała głowę za siebie, w stronę ławki, na której 
został bukiet. Zauważył jej niepokój. – Też masz problem z kwiatami. Tak czy 
siak zwiędłyby, zanim doniosłabyś je do domu. No, czemu nie jesz czekolady?

Rozpakowała i ugryzła tabliczkę. Ale nie mogła się powstrzymać, żeby nie 
obracać głowy w tył. Tam, w cieniu, na pustej ławce leżała już prawie niewidocz-
na kupka zwiędniętego piękna. Jej pierwszy bukiet kwiatów, własny – który tak 
źle chroniła. Przez tych parę godzin, które spędziła, trzymając go w ramionach, 
mając go przy sobie na ławce, stał się jej bliski, więc teraz, kiedy zostawiła go za 
sobą, coś zaczęło w niej skowyczeć i dręczyć ją jak matkę, która opuściła dziecko 
w ciemnej alei. Czuła się tak, jakby bukiet na ławce był nią samą – Sabinką, 

13 Wytwórnia koszernych wędlin Sendera Dyszkina mieściła się przy ul. Piotrkowskiej 8.

14 „Alejkami” nazywa Chava Rosenfarb aleję Kościuszki, znaną też jako ulica Spacerowa i Prome-
nada. Była to reprezentacyjna ulica Łodzi, pomiędzy jej brukowanymi jezdniami znajdował się ele-
gancki deptak wysadzany krzewami, gdzie można było przysiąść na białych ławkach. 
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a ona, Sabinka, jakby nagle stała się własną matką, która, utraciwszy dziecko, 
wie, że ono nigdy nie wróci. 

Droga bardzo się dłużyła Sabinie. Rumkowski, milcząc, siedział zmęczony 
obok niej w tramwaju. Był zanurzony w swoich myślach, a nie prezentowały się 
one wesoło. Okno było zamknięte i mimo że się w nie wpatrywała, ledwo mogła 
dojrzeć, co dzieje się na zewnątrz. W szybie widziała własne odbicie, a ponad 
swoja głową – wielką głowę pana Rumkowskiego. Jego twarz w szybie wydawała 
się zła, nos – długi, a na samym jego czubku widać było opadające okulary. Broda 
spoczywała mu na piersiach, a oczy miał zamknięte. Wiedziała, że nie śpi. Od 
czasu do czasu poruszał wargami, przyciskając jedną do drugiej, wydając nie-
wyraźne pomruki. Ona też była zmęczona, nie tyle fizycznie, co psychicznie – od 
długiego osamotnienia i czekania. Twarz miała przybrudzoną od potu zmieszanego 
z kurzem, warkocze, tak pięknie zaplecione rankiem, teraz zwisały z jej ramion 
rozczochrane i zmatowiałe, a białe wstążki w nich były pomięte i rozwiązane. 
Odbijające się w szybie włosy wyglądały jak zwiędły, smutny bukiet bzu. Nie 
miała ochoty doprowadzać ich do ładu. Bębniła zwiniętym magazynem w swoje 
odbicie w szybie, walcząc ze snem. 

W końcu dojechali. Sabinka stała jeszcze na schodkach tramwaju, gdy nagle 
zobaczyła tysiące kolorowych lampek, które ze wszystkich stron iskrzyły się  
w jej kierunku. Zachwiała się. Krzyknęła ze zdumienia i całe zmęczenie opadło  
z niej jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zeskoczyła z ostatniego stopnia 
i niecierpliwie czekała na pana Rumkowskiego. Dźwięki muzyki, wesołe okrzyki  
z fruwającej w górze karuzeli, piski pasażerów kolejki górskiej zaczęły wibrować  
w całym jej ciele, prawie ją unosząc; ożywiona przeobraziła się w jedno wielkie  
oczekiwanie. Twarz jej jaśniała, oczy iskrzyły światłem licznych błyszczących lam-
pek, a ręce wyrywały się do tego ludzkiego kłębowiska, do źródła tego tumultu  
i śmiechu. 

Kupił bilety przy kasie i wszedł z nią na teren wesołego miasteczka. 
– Niech pan zobaczy, panie Rumkowski! – Sabinka nie mogła już dłużej 

powstrzymać podniecenia. – Proszę popatrzeć na te karuzele!
On patrzył na nią. „Ależ ona jest świeża…” – coś przezwyciężyło w nim zmę-

czenie. 
Stali obok turkoczącej karuzeli, której krzesełka, kręcąc się, fruwały nad ich 

głowami niczym otwarte parasole. Sabinka z niecierpliwości zaczęła przebierać 
nogami. 

– Chcesz się przejechać?
Odpowiedź wyczytał z jej spojrzenia. Podała mu zwinięty magazyn: 
– Proszę go nie wyrzucać, panie Rumkowski, to będzie pamiątka. – Jej spoj-

rzenie z wdzięcznością przebiegło po jego twarzy i z powrotem powędrowało do 
góry, w stronę lecących, rozkrzyczanych pasażerów karuzeli. 

– Nie boisz się? – zapytał.
Zaśmiała się: 
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– A czego tu się bać?
– Jechałaś już kiedyś na karuzeli?
– Nigdy! – złapała go za rękę. – A pan, panie Rumkowski, czy jechał pan kiedyś?
– Oho! – ożywił się – Jechałem już! Co, myślisz, że zawsze byłem takim 

starym Żydem? 
– To niech pan pojedzie ze mną! 
– Ech! – machnął ręką. – Już dość się najeździłem. Idź ty, dziecko. Ja po-

czekam…
Katarynkowa muzyka przycichła. Dwaj goje, kręcący wielkimi osiami pod pa-

rasolowatym dachem, zaczęli wstrzymywać bieg karuzeli. Rozkołysane siedziska 
obniżyły się, opadły i zawisły nad ziemią. Rumkowski zapłacił za przejażdżkę 
Sabiny. Pomógł jej zapiąć łańcuch wokół pasa i wygodnie usadowić się na wi-
szącym krzesełku. Goje ponownie ruszyli, pchając przed sobą drewniane drągi. 
Spod kolorowego cylindra, który podtrzymywał dach, znów rozległy się zgrzytliwe 
dźwięki katarynkowej muzyki. 

Sabina chwyciła się obiema rękami żelaznych łańcuchów po bokach, zadarła 
głowę do góry, jakby chciała upewnić się, czy są wystarczająco mocne. Zaczęła 
się lekko bujać. Usta rozciągnęły jej się w uśmiechu – sztywnym, wyczekują-
cym, napiętym. Rumkowski obserwował ją z przyjemnością. W nim też było 
oczekiwanie – młodzieńcze, niecierpliwe. Dziewczyną zabujało i na jego oczach 
uleciała w powietrze. Z początku, kiedy robiła pierwsze okrążenia, za każdym 
razem wypatrywała go i machała do niego ręką. Potem trzymała głowę zadartą 
do góry, w stronę dachów i nieba. Szybowała nad jego głową, zataczała kręgi jak 
ptak. Przed oczyma migały mu jej dwa fruwające warkocze z białymi wstążkami, 
rozwiana sukienka, która co chwilę nadymała się powietrzem i wyglądała jak 
brązowy balon. Widział jej nagie, zwisające nogi i biel krótkich skarpetek. Śmiała 
się wyraziście i cienko. Nawoływała się z innymi współpasażerami. – „Żydówecz-
ko, poczekaj na mnie!” – rozpalony szajgec15 wyciągnął do niej rękę i kiedy był 
w pobliżu, złapał jej krzesełko od tyłu, rozhuśtał i całej siły odepchnął od siebie. 
Jej śmiech przeszedł w krzyk rozbawienia przerywany brakiem tchu. Uniosła się 
nad wszystkimi pasażerami tak, jakby za chwilkę miała się całkiem oderwać od 
karuzeli i ulecieć w górę do gwiazd. Potem zakręcała i odkręcała łańcuchy swego 
siedziska, a ono wraz z nią zaczęło wirować w roztańczonym, rozbujanym tańcu. 
Dźwięk jej śmiechu stał się jeszcze cieńszy, ostry jak szpileczki, zapadając w uszy 
Rumkowskiego ostrymi, palącymi, przejmującymi ukłuciami. 

Usiadł na ławce. Przed oczyma migała mu w locie karuzela. „Całe życie jest 
karuzelą” – westchnął. Nagle zobaczył cmentarz i znów przypomniał sobie, jaka 

15 Szajgec – dosłownie nieczysty przedmiot lub zwierzę, w języku potocznym słowo o wydźwięku pejo-
ratywnym, używane początkowo zarówno w odniesieniu do Żydów jak i nie-Żydów; łobuz, psotnik, 
hultaj, łajdak, z czasem zaczęło oznaczać tylko nie-Żyda, określanego też mianem goj.



206

rocznica z jego życia przypada tego dnia. Cmentarz i lunapark zlały się w jego 
wyobraźni w jedno. I tym razem zadziałało podobieństwo kontrastów. „Życie wy-
daje się prostą drogą, ale nią nie jest” – myślał. – „Kręci się w kółko, po okręgu, 
jak karuzela. Dlatego tak trudno czasem dojść do celu. Ale dlatego też jest ono 
interesujące. Jednak jest inne niż ta karuzela, która wiruje tutaj. Ta nie jest wcale 
pociągająca… bo jest igraszką, głupstwem, a czasy głupoty już dawno minęły… 
Ta karuzela kręci się i kręci wciąż w tym samym miejscu, wraca ciągle do tego 
samego punktu. Z życiem jest inaczej. Stale przynosi jakieś nowości. Nigdy się nim 
nie przesycisz. Trzeba tylko mieć odwagę, siłę i rozum, aby z tej spirali wyłuskać 
jakiś sens – jeden sens, który nadałby życiu znaczenie, cel. To właśnie jest życie” 
– podsumował i uśmiechnął się. Miał poczucie, że gdzieś tutaj, w tym lunaparku, 
znajduje się grób jego Szoszany oraz to puste miejsce, które na niego czeka. 
Wirował w tym absorbującym, beztroskim chaosie. Zrobiło mu się lekko, jakby 
szybował. I nagle wszystko zaczęło się kręcić z powrotem. Jak nić rozwijająca się 
z kłębka, tak niespodziewanie naszło go wspomnienie sztetla, jego rodzinnego 
miasteczka, które też zdawało się być gdzieś tu, w lunaparku. „Z jaką lekkością 
uniosłem się, jak wysoko zaleciałem!” – westchnął i kolejne beztroskie obrazy 
zaczęły przelatywać mu przez pamięć z prędkością karuzeli. Nie miał cierpliwości 
do przesiadywania w chederze. Ledwo wytrzymywał w szkołach… A ojciec akurat 
uparł się, żeby został uczonym. Miał głowę na karku, a w niej wiele pomysłów. 
Brakowało mu jednak cierpliwości do nauki. Zawsze ciągnęło go do prawdziwego 
życia. Do czynów, do działania. Na ulicę. Ciągnęło go do towarzystwa młodych 
ludzi. Więc przewodził młodzieży w mieście, był jej bożyszczem. Na rozkaz Morde-
chaja Chaima przyjaciele w ogień by poszli. I kto z nich ludzi zrobił? Kto objawiał 
im ideały? Kto inspirował płomiennymi przemowami? Niesamowite – Mordechaj 
Chaim! Niesamowite – jego słowo! Dobrze być niekoronowanym królem sztetla, 
mieć świat pod swymi stopami – jak prywatny folwark! W tym momencie na 
jego twarzy pojawił się cień. „Ale na karuzeli życia nie zawsze lata się wysoko.  
Nieraz twardo spada się na ziemię i trzeba siły Samsona, aby się z tego upadku 
podnieść. Ja posiadałem taką siłę, zawsze ją miałem… Jedyny skarb w nędzy tej 
bezsensownej wędrówki – siła podnoszenia się z upadku” – potrząsnął głową. 
Z jakim trudem czasami ponownie stawał na nogi, jak trudno przychodziło mu 
dojrzewanie, szukanie celu życia. Szukał go po świecie: w Niemczech, Czechosło-
wacji, Anglii… Doświadczał wzlotów i upadków. Założył fabrykę pluszu – i przeżył 
jej bankructwo. A potem znów harówa, znów stawał się bogaczem i ponownie 
nędzarzem. I to samo z żonami: taniec z jedną – i mogiła, taniec z drugą – 
i znów pogrzeb. Życie straciło całą lekkość. Dni stały się ciężkie jak kula u nogi. 
Były to dni, od których człowiek pragnie się uwolnić, odciąć, przetrwać je. Ale 
za każdym razem coś go przywracało do rzeczywistości, pchało na powrót do 
życia, do działania i do nowej próby, aby przezwyciężyć pokusy i na nowo wziąć 
los w swoje ręce. Czuł w sobie powołanie do czynu, prawdziwego, wielkiego 
czynu! Ale ludzie już nie chcieli podążać za nim jak młodzież z rodzinnego sztet- 
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la. Ludzie zawsze byli ślepi na potencjał, który w nim drzemie. Zawsze jakieś 
nieporozumienia wkraczały między niego a innych. Już nikt nie skakał za nim 
w ogień. Już nikt nie traktował go jak bożyszcze. Był jednym z miliona, pyłkiem, 
mrówką – niczym. A serce rwało się do tamtych czasów, do tamtej oddanej mu 
młodzieży. Wszędzie szukał ludzi jej podobnych. Wciąż ich szuka, wierząc, że 
gdzieś czekają na niego i na jego moc gotową im służyć, prowadzić ich. Nigdy 
nie zrezygnował z walki o dobre imię! Nigdy nie zaprzestał starań o pozycję, 
która była mu przeznaczona – wszak miał być kimś więcej niż pozostali, więcej 
niż tylko nicością, mrówką, pyłkiem. Nawet gdy nastał czas kobiet, a wraz z nimi 
czas wielkich porażek, czas dojrzewania świadomości, że dla nich nie jest wię-
cej wart od pozostałych, a może nawet mniej, nawet wtedy, gdy serce mu się 
ściskało, nawet wtedy, gdy czuł się pogrążony w najgłębszych otchłaniach – nie 
poddał się i nie wyrzekł poczucia własnej wartości. Miał w sobie tę moc i nic, 
nawet to, nie mogło jej zniweczyć. Zawsze wydostawał się z tych otchłani, sięgał 
wyżej. Walczył o ideę – o syjonizm, który stał się sensem jego życia, choć zawsze 
spychano go na bok, nie pozwalając rozwinąć swych możliwości, nie dając mu 
takiej pozycji, jaka mu się należała. Poświęcił się więc sierocińcowi… Dzieciom. 
Stał się ojcem, ale w głębszym rozumieniu niż pozostali ojcowie. W końcu mógł 
rozwinąć skrzydła, wrócił smak dawnych lat. Znów był imperatorem – niemal 
bogiem. Wysoko zaleciał, wysoko…

Przypomniał sobie zmartwienia, z którymi zmagał się parę godzin temu, marne 
osiągnięcia dzisiejsze, cały ten męczący dzień, i uśmiechnął się do siebie: „Tylko 
się nie poddawaj, Chaimie! Trzymaj się łańcucha życia, a zobaczysz!…”

Muzyka karuzeli przycichła. Krzesełko Sabiny zaczęło opadać coraz niżej. 
Rumkowski oderwał się od ławki z animuszem i podszedł. Gdy krzesełko opadło, 
dziewczynka zaczęła czubkami butów szukać gruntu pod sobą. 

– Oj, panie Rumkowski! – wyciągnęła do niego ramiona, jakby chciała go objąć. 
Odpiął łańcuch nad jej biodrami i przytrzymał ją, gdy wyskakiwała z krze-

sełka. Przeciskali się przez tłum. Nagle poczuł, że dziewczynka podnosi jego 
rękę do swych warg. Pocałowała go głośno wilgotnymi ustami, wciskając twarz 
w pomarszczoną skórę nad jego palcami.

Serce się w nim uradowało: 
– Widzisz, Sabino, obiecałem ci i dotrzymałem słowa – przycisnął ją do siebie. 

– Zapamiętaj to raz na zawsze: jak pan Rumkowski coś obieca, to dotrzymuje 
słowa. – Roześmiał się hałaśliwie i zdziwił, że jego głos brzmi tak młodo. – Widzisz 
ten kawałek pola z tamtej strony? – wskazał miejsce pomiędzy krzakami pod 
płotem, gdzie było pusto i spokojnie. – Tam będę na ciebie czekał. – Wyjął z kie-
szeni pognieciony banknot i wetknął jej do ręki. – Weź, rozmień i ciesz się życiem. 

– Całą złotówkę??! – wykrzyknęła. Już trzymała banknot zaciśnięty w garści, 
po czym w mgnieniu oka jej białe stopy zamigotały w tłumie. Zniknęła. 

Ochoczo poszedł w kierunku wolnej przestrzeni, usiadł na trawie, po czym 
wyciągnął się jak długi, splatając ręce pod głową. Podniósł oczy w kierunku gra-
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natowego, rozgwieżdżonego nieba. „Jaka ona jest młoda!” – pomyślał o Sabinie. 
„Taka świeża jak soczyste jabłko i piękna jak z obrazka. A jej urok bierze się stąd, 
że ona nawet tego nie wie i nie czuje mocy, jaką posiada. Mocy dobrego wina, 
takiej słodyczy, która powoduje, że całe ciało czuje się lekko i dobrze…” – Tak, 
wiedział, że tym razem przypływ nowych sił w jego ciele jest inny niż w zwyczajne 
rocznice śmierci Szoszany. Nie wątpił, że tym razem ta dziewczyna, Sabina, tak 
dobrze na niego podziałała. „Jeszcze jest we mnie wiele młodzieńczego wigoru” 
– pomyślał. „Inaczej nie działałaby tak na mnie… Są jeszcze siły w twoim ciele, 
jest energia, Mordechaju Chaimie! Masz jeszcze czym zagrać na skrzypcach… 
He, he!” – roześmiał się w głębokie i rozgwieżdżone niebo. A gdy tak się śmiał, 
przyszło mu do głowy, że jest wielkim próżniakiem, że marnuje czas, gdy jeszcze 
ma tyle do zrobienia. W pamięci przebiegł wydarzenia dnia i przeanalizował pro-
blemy z domem sierot. Potem przeskoczył myślą do swoich klientów i darczyńców. 
Powoli, powolutku jego głowa zaczęła pracować, kreśląc nowy plan, jak wydobyć 
od nich więcej pieniędzy. 

Czas płynął. Rumkowski zapomniał, gdzie jest, widział już tylko rachunki i cyfry 
oraz twarze tych, którzy mają z nimi związek. Później ponownie usłyszał dźwięk 
muzyki i rwetes dookoła. Jego oczy obserwowały przechodzącą rozbawioną 
młodzież, światło mieniących się, kolorowych lamp oraz przyprawiające o za- 
wrót głowy bujanie się i lot wszelkiego rodzaju urządzeń służących rozrywce. „Jak 
dobrze pracuje teraz moja głowa!” – powiedział do siebie zadowolony. Z dale- 
ka błysnęły białe skarpetki Sabiny. „I oto już tu jest!” – zawołał do siebie  
i wstał. 

– Panie Rumkowski! – podbiegła i wyciągnęła do niego ręce. – Nie jest pan 
na mnie zły?

– Za co mam być na ciebie zły, dziecko?
– A gdzie teraz pójdziemy? – zapytała ciekawie. 
– Trochę dalej – ujął w dłoń wszystkie jej palce. – Widzisz, o tam, gdzie nie 

ma takiego ruchu. Położymy się na chwilę. – Poszli kilka kroków głębiej w pole, 
potem jeszcze kilka kroków, aż na skraj małej kępy krzewów. Odblask świateł 
wesołego miasteczka już tutaj nie dochodził. Trawa była zacieniona, prawie czarna.  
– Tutaj… – poprosił ją, aby usiadła. 

Posłuchała. Rozejrzała się troszkę przestraszona. 
– Jest zbyt ciemno – uśmiechnęła się niepewnie. 
– Jest cicho… No, dobrze się bawiłaś?
Jej twarz jaśniała w ciemności: 
– Oj, panie Rumkowski… Jeszcze nigdy w życiu tak… nigdy się tak nie bawiłam.
– No, a ja nic za to nie dostanę?  

 Chciała coś powiedzieć. Ale on objął obiema rękami jej głowę i przechylił jej 
ciało nad swoimi kolanami. Przycisnął swoje zwiotczałe usta do wpół otwartych 
ust wystraszonej dziewczyny i pożądliwie całował ich wiśniową świeżość. W jej 
oczach pojawił się strach, który zaraz utonął w perlących się łzach. Rumkowski 



wessał się w nią. Słony smak na ustach rozpalił w nim ogień. Już chciał sięgnąć 
do białych nóg pod krótką sukienką, gdy usłyszał w pobliżu trzask gałęzi i szelest 
trawy. 

– Dawaj, stary gudłaju! – ktoś nagle zadyszał i zagwizdał w krzakach, podry-
wając go na nogi, smagając jak biczem i zmuszając do ucieczki przez pole, przez 
tłum – aż poza wesołe miasteczko. 

*

Budynek domu sierot był pogrążony w ciemności, gdy Rumkowski dotarł tam 
z Sabinką. Polecił, aby cicho jak myszka wślizgnęła się do swojej sypialni. Po-
zwolił jej opowiedzieć wszystkim, że zabrał ją do lunaparku. Do zwiotczałej ręki 
dziewczynki wetknął zwinięty magazyn ze zdjęciami gwiazd kina, który chciała 
zatrzymać „na pamiątkę”, po czym ostrzegł, że wyrzuci ją z „Helenówka”, jeśli 
komuś piśnie o tym, co się wydarzyło na polu. Następnie obiecał, że ponownie 
zabierze ją do wesołego miasteczka, jeśli będzie dla niego taka miła, jak tym 
razem. 

Gdy przed snem Rumkowski opróżniał kieszenie, wyjmując papiery i bloczki 
inkasenckie, spomiędzy nich wypadło na stół całe mnóstwo pogniecionych 
strzępów liliowych kwiatów bzu. Zgarnął je i wyrzucił do kosza na śmieci. 



Rozdział szósty



Rozdział szósty





213

         
     

 

 
W żeńskim gimnazjum „Wiedza”1 właśnie skończyła się wielka pauza. Było już 
po dzwonku. Dziewczyny przebywały w klasach, a z pokoju nauczycielskiego wy-
chodzili nauczyciele z dziennikami pod pachą. Przed drzwiami do czwartej klasy 
stał profesor Hager, nauczyciel botaniki, który potrząsał swą szpiczastą bródką 
w stronę twarzy panny Diamant, nauczycielki literatury, i z wielkim przejęciem 
opowiadał jej o eksperymencie skrzyżowania pewnego rodzaju polnego kwiatka 
ze specjalnym gatunkiem narcyza. Eksperyment ten, który dopiero tego lata 
przyniósł oczekiwane rezultaty, wprawiał profesora Hagera w taką ekscytację, 
że nie mógł o niczym innym mówić. 

Panna Diamant, której temat kwiatów akurat nie był obojętny, już od jakiegoś 
czasu nie słuchała go. Czekała na nią klasa, więc zorientowawszy się, że profe-
sor Hager miał zamiar zabrać ładnych parę chwil zarówno z jej, jak i ze swojej 
lekcji, przerwała mu, wskazując na stojącą w głębi korytarza dyrektorkę, pannę 
Biederman, po czym odwróciła się od niego. 

Panna Diamant była szczuplutką, drobną kobietą. Cała jej figura, wliczając 
w to również twarz, sprawiała wrażenie, jakby była pozbawiona odrobiny ciała, 
składając się jedynie z kości, i to takich, które są całkiem miękkie. Jakaś delikatna 
lekkość i giętkość charakteryzowała jej niemal zwiewną, pozbawioną ważkości 
postać. Liliowa sukienka luźno leżała na jej ciele. Nie znaczy to jednak, że wisiała, 
wyglądała raczej, jakby była perfekcyjnie uformowana specjalnie dla niej – zarówno 
w kroju, który przypominał grecką tunikę, jak i pod względem koloru harmonijnie  

1 Towarzystwo Oświaty „Wiedza” działało w Łodzi od 1908 r., prowadziło kursy dokształcające, szko-
lenia, czytelnie i biblioteki.
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zlewającego się z bladością lica. Twarz miała wąską i podłużną. Wąski nos, dzielący 
ją na dwie płaszczyzny, w połączeniu z podbródkiem oraz bladymi, wystającymi 
ustami, nadawały jej profilowi wygląd egzotycznego, bajkowego ptaka. Błękitne 
oczy kryły się pod okularami bez oprawek. Widziane przez szkła, wydawały się 
dwa razy większe i zamglone. Parę siwych włosków sterczało tam, gdzie powin-
na mieć brwi. Rzadkie, siwe włosy, przez które przeświecała różowa skóra na 
czaszce, spięte były nad karkiem paroma czarnymi szpilkami.

Spojrzenie jej zamglonych oczu czule objęło klasę. Nietrudno było rozpoznać 
w tym wzroku, że jej aparycja jest powiązana ze wszystkim, co dzieje się w czte-
rech ścianach klasy, że panna Diamant wchodzi tutaj nie tyle, żeby zacząć pracę, 
co odprawić święty obrzęd, którego jest kapłanką.

– Dzień dobry, panienki – powiedziała ledwo słyszalnie, ale jej słowa, jak 
drobniutkie perełki, potoczyły się do najdalszych ławek. Dziewczęta wstały. Panna 
Diamant, uroczysta i rozpromieniona, podeszła do biurka. Położyła na nim stertę 
zeszytów, którą przyniosła pod pachą, po czym zwilżając blade usta, uniosła 
okulary na czoło i zmierzyła wzrokiem całą klasę, ławka za ławką, każdą twarz. 
Przyłożyła dłoń do ucha i przechyliła się nad biurkiem: – Czuję jakiś niepokój 
o poranku – perliście zadźwięczały jej słowa w ciszy. – Czy tylko mi się wydaje?

– Niepokoimy się o nasze klasówki – wyznała cichutko, ledwo słyszalnie, 
jedna z uczennic.

Panna Diamant dosłyszała. 
– Można się niepokoić przed pracą, moje dzieci. Przed pracą nawet zdrowo 

jest czuć odrobinę strachu… Teraz jest to… bezużyteczne. – Nie chciała jednak 
przedłużać oczekiwania. Zdawało jej się, że słyszy bicie dziewczęcych serc, więc 
od razu przeszła do swojej oceny: – Z części prac jestem bardzo zadowolona 
– obie dłonie położyła na stosie zeszytów gestem przypominającym błogosła-
wieństwo. – Ale są, niestety, też takie, które sprawiły mi zawód, nie spełniają 
oczekiwań, jakie stawia się przed panienkami zbliżającymi się do małej matury. 
Cztery lata omawiamy literaturę. Prawda, nie można w takim czasie opracować 
wszystkiego, ale nie jest się w stanie tego zrobić również w ciągu dziesięciu lat… 
Nie starczyłoby na to nawet ludzkiego życia, ale tu nie chodzi o ilość. To, czego 
chciałam was nauczyć przez te cztery lata, nie jest po prostu znajomością jak 
największej liczby nazwisk prozaików czy poetów. Tu nie chodzi nawet o naucze-
nie się na pamięć jak największej liczby utworów poetyckich albo znajomość na 
wyrywki jakiejś imponującej listy autorów wielkich dzieł. Chciałam w was rozwinąć 
poczucie smaku i wrażliwości wobec literatury jako dziedziny sztuki najbliższej 
życiu i pośród innych form artystycznych – mającej największy na nie wpływ. 
Chciałam rozwinąć w was umiejętność analizy, zrozumienia oraz docenienia 
wielkości dzieła oraz misji, jaką pragnie wypełnić autor – moralnej, filozoficznej 
czy jedynie estetycznej. Obecny temat zatem nie był podsumowaniem, chociaż 
to ostatnia klasówka w tym roku szkolnym i na jej podstawie będę musiała 
ocenić waszą wiedzę w zakresie literatury. Mój temat był skierowany tylko na 
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jednego pisarza – tego, który jest najbliższy waszym sercom, ponieważ uważam, 
że zrozumienie jednego pisarza da wam klucz do całej literatury światowej. I to 
był mój cel. Dać wam ten klucz. Byłam w stanie wybaczyć wszystkie wasze braki 
i słabości w zasobie wiedzy, abyście tylko pokazały mi, w jaki sposób wasze serce 
i rozum pracują w momencie spotkania z artystą i jego dziełem. Dlatego temat 
ten brzmiał tak dziecinnie i naiwnie: „Pisarz najbliższy memu sercu”. Właśnie 
taki wybrałam, ponieważ chciałam, aby wasz wywód był subiektywny. – Panna 
Diamant zwilżyła wargi. – Ponieważ uważam, że sztukę możemy pojmować jedynie 
subiektywnie i tylko w taki sposób ona oddziaływa. Cóż się okazało? Większość 
z was wybrała pisarza, którego po prostu najlepiej się wyuczyła. Sądzę, że był 
to ten, na temat którego dysponowałyście najlepszymi informacjami. I nawet 
tam, gdzie wydawało mi się, że uczennica rozumie, czego oczekuję, analiza 
zajmowała jedynie parę linijek, w najlepszym wypadku niewielką część pracy, 
choć powinno być dokładnie na odwrót. – W tym momencie nauczycielka zdję-
ła dłonie ze sterty zeszytów. – To wszystko – podsumowała i już była gotowa 
otworzyć pierwszy z zeszytów, gdy przypomniała sobie: – Tak. Jeszcze kuriozum. 
Całkiem dziwna praca wpadła w moje ręce. – Uniosła okulary i błądziła oczami 
między ławkami: – Panna Ejbuszyc! – W głębi sali, w ostatniej ławce zerwała 
się z miejsca dziewczyna. – Ze wszystkich pisarzy, o których uczyliśmy się, moje 
dziecko, ty właśnie wybrałaś jednego – szczupłymi, kościstymi palcami zaczęła 
przeszukiwać poukładane zeszyty, aż znalazła ten Racheli Ejbuszyc i podsta-
wiając go sobie niemal pod nos, zaczęła powoli wertować. – Icchak Lejbusz 
Perec – wysylabizowała. 

– To jest pisarz najbliższy memu sercu – padła odpowiedź z głębi klasy. 
– Nie czytaliśmy go, panno Ejbuszyc.
– Powiedziała pani, że właśnie nie musimy pisać o tych, których omawialiśmy 

na lekcjach.
– Miałam na myśli kogoś, kto jest powszechnie znany w literaturze światowej. 

Powiedzmy Tołstoja czy Goethego. Ale czemu ty piszesz o… – tu nauczycielka znów 
uniosła zeszyt Racheli Ejbuszyc – o Perecu, pozostaje dla mnie zagadką… Jeśli 
pisarz, o którym tu mówisz, istnieje, jak to się stało, że świat o nim nie słyszał? 
Piszesz, że jest twórcą nowoczesnej literatury jidysz. Podstawowe pytanie brzmi, 
czy taki żargon może mieć w ogóle literaturę i czy lud, który żyje w odizolowaniu 
niczym w klatce, może być nowoczesny i posiadać nowoczesną literaturę?

– Uważam… – dziewczyna z ostatniej ławki poprawiła rozwichrzone włosy – 
uważam… – już była gotowa przedstawić nauczycielce swój pogląd, ale panna 
Diamant powstrzymała ją ruchem swej szczupłej, kościstej dłoni. 

– O, tu dajesz taką frazę – uniosła okulary na czoło i zaczęła powoli czytać 
z zeszytu. – Piszesz: „Mistyka i poetyka jego «Opowiadań ludowych» pozwoliła mi 
zajrzeć w głąb duszy mego narodu i niczym przez czarodziejskie szkiełko zobaczyć 
jego przeszłość oraz przyszłość w krystalicznym świetle piękna i poświęcenia”. 
Nawet gdyby ta fraza nie była tak patetyczna, nie byłabym w stanie ocenić, czy 
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jest trafna, czy nie. Nie wiem. Ja, twoja nauczycielka literatury, przyznaję się przed 
tobą i przed całą klasą, że nic nie wiem o istnieniu literatury żydowskiej, pisanej 
w kalekim niemieckim i dlatego, moje dziecko, nie wystawię ci żadnej oceny za tę 
pracę. – Panna Diamant pochyliła się nad zeszytem, uniosła okulary i zaczęła szukać 
twarzy uczennicy pomiędzy ostatnimi ławkami, po czym skinęła na nią palcem. 

Rosła dziewczyna o szerokich ramionach i biodrach, z burzą rozczochranych 
brązowych loków, mocnym krokiem przemaszerowała przez szpaler zaciekawionych 
twarzy, które obserwowały ją ze wszystkich ławek. Podeszła do biurka nauczycielki. 
Leżał na nim otwarty zeszyt z grubymi, czerwonymi przekreśleniami sięgającymi 
z jednego rogu do drugiego. Nauczycielka położyła dłoń na ramieniu Racheli. 

– Cierpisz, moje dziecko – śpiewnie powiedziała swym delikatnym, perli-
stym głosem. – Cierpisz na kompleks żydowskości. Radzę ci, abyś zwalczyła to 
w sobie. Powinnaś wyjść ze swego duchowego getta. Im szybciej to zrobisz, tym 
lepiej dla ciebie. – W tym momencie dziewczyna odrzuciła głowę w tył i lekko 
się cofnęła. Dłoń nauczycielki spadła z jej ramienia. Panna Diamant wyczuła, że 
w uczennicy wzbiera upór i nie zmieniając spokojnego tonu głosu, mówiła dalej, 
po części zwracając się do Racheli, po części do całej klasy: – Wiem, że to wina 
środowiska, w którym żyjesz. Zrozum jednak, panno Ejbuszyc, że to jest ciasny 
światek, którego odejście jest przesądzone. Moim celem jest otworzenie przed 
tobą szerokich horyzontów, wprowadzenie cię do wielkiego świata, gdzie ludzie 
są braćmi, a wielcy geniusze spotykają się i znajdują porozumienie. A ty zwracasz 
się przeciw temu. Gdy tylko masz możliwość, znów uciekasz na swoje podwórko. 
– Tu nauczycielka przerwała. Dziewczyna sięgnęła do kieszeni czarnego fartu-
cha po chusteczkę. – Tu nie ma co płakać, panno Ejbuszyc… – Przesunęła się 
ku krawędzi biurka i znów położyła dłoń na wstrząsanych szlochem ramionach 
uczennicy. – Czemu płaczesz, moje dziecko?

Rachela wzdrygnęła się pod wpływem jej dotyku, wytarła oczy chusteczką 
i pobiegła do swej ławki. 

Dłoń panny Diamant zawisła przez chwilę w próżni. Stała zmieszana. W końcu 
zeszła z katedry i drepcząc przez klasę, zatrzymała się nagle pośrodku, jakby 
coś wstrzymywało ją przed zbliżeniem się do Racheli. Smutek kładł się cieniem 
na twarzy nauczycielki. Bolesne zdziwienie malowało się w jej mętnych oczach, 
zaczerwienionych wokół rzęs. 

– Widzisz, moje dziecko – jej głos lekko zadrżał. – Są takie łzy, które przynoszą 
ukojenie. Ufam, że łzy panny Ejbuszyc są właśnie takimi łzami uzdrowienia. Wasza 
koleżanka – zwróciła się do klasy – wasza koleżanka, moje dzieci, zmaga się 
z nowym podejściem do życia, które próbuję w niej zaszczepić. Jak to powiedział 
klasyk? Widzę rzeczy lepsze i popieram je, ale idę za gorszymi2. Panna Ejbuszyc 
rozumie, czego jej życzę, ale jest spętana tyloma ograniczeniami. Prawda, panno 

2 Owidiusz, Metamorfozy, przeł. Anna Kamieńska i Stanisław Stabryła, Wrocław 1995.
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Ejbuszyc, rozumiemy się? – Rzuciła w stronę Racheli przepraszające, matczyne 
spojrzenie. 

Zdenerwowana i zapłakana dziewczyna zerwała się miejsca: 
– Nie! Nie rozumiem pani! Nie wiem, czego pani ode mnie chce!…
– Panno Ejbuszyc – nauczycielka jeszcze bardziej się zmieszała. Jej twarz 

o wyglądzie rzadkiego, szlachetnego ptaka, zaczęła się poruszać, jakby chciała 
otrząsnąć się z brudu. – Jak śmiesz zwracać się do mnie w ten sposób, moje 
dziecko?

– To prawda! – dziewczyna wściekła się. – To nie jest szkoła!… To więzienie! 
Prawdziwe więzienie z kratami w oknach! – machnęła ręką w stronę dużego 
okna zabezpieczonego ciężkimi, żelaznymi prętami.

– Wiesz, dlaczego mamy kraty w oknach – broniła się nauczycielka. – Tutaj 
był kiedyś bank. Tylko dlatego widzisz je teraz. No i wygląda na to, że wasi na-
uczyciele też są w więzieniu – panna Diamant usiłowała zażartować. 

– Tak jest! – oburzyła się dziewczyna i nerwowo ciągnęła róg chusteczki 
do nosa. – To jest wasze więzienie i chcecie nasze umysły też uwięzić za tymi 
kratami! Wciąż prawi pani kazania o wielkich ludziach i ideałach, ale nic nie robi 
w imię tych ideałów. Mówi pani o wielkim braterstwie geniuszu ludzkiego, ale nie 
jest w stanie docenić wybitnego Żyda – geniusza. A przecież oni wszyscy tworzyli 
dzieła jako przedstawiciele swoich narodów i języków. Dlaczego nie wolno tego 
robić Żydom? Szydzi pani ze swojego własnego narodu. To jest właśnie tak! 
Czemu mam się wstydzić pisać o Perecu? A może powinni wstydzić się ci, którzy 
nie wiedzą, że był taki pisarz jak Perec?…

Te słowa brzmiały już zbyt bezczelnie nawet dla dziewcząt w klasie. Ale 
Rachela Ejbuszyc, rozpalona i rozczochrana, już nie płakała. Sztywno i dumnie 
usiadła z powrotem na swoim miejscu. W ciszy pełnej napięcia, jaka zapanowała 
w klasie, dziewczęta z niepokojem i ciekawością patrzyły to na Rachelę, to na 
nauczycielkę. Na twarzy panny Diamant cień smutku pogłębiał się. Wyglądała 
na tak zagubioną, jak ktoś, kto krocząc po prostej drodze, odkrywa nagle, że 
całkiem pobłądził. 

– Wiesz, że obrażasz mnie, moje dziecko – ze wszystkich sił próbowała dojść 
do siebie po szoku, jaki wywołały słowa Racheli. – Ranisz mnie swym brakiem 
szacunku. Jestem stara, ty jesteś dzieckiem. Ale nie chodzi mi o to. Rozumiem, 
że to, co mówisz, i dla ciebie nie jest miłe. – Zbliżyła się do ławki Racheli i stanęła 
naprzeciw uczennicy. 

– Nie masz wewnętrznego spokoju. Popatrz na swoje rozczochrane włosy. 
Tak potargana i rozkojarzona jesteś wewnątrz siebie. – Klasa wybuchnęła 
śmiechem, a twarz panny Diamant rozpogodziła się. Odzyskała równowagę. Jej 
obowiązkiem było wyciągnąć z tego przykrego, krytycznego incydentu naukę 
zarówno dla siebie samej, jak i dla klasy. – Jesteś dzieckiem tragicznego na-
rodu – kontynuowała swym normalnym, perlistym głosem. – Narodu, którego 
zmierzch właśnie następuje. Zarówno ty, jak i ci, wśród których dorastasz, nie 
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chcą zaakceptować tego faktu. Walczycie z wyrokiem czasu jak Don Kichot 
z wiatrakami. Żydzi byli narodem w dawnych czasach. Mieli wówczas swój 
kraj, język, religię, filozofię. To wszystko minęło razem z krajem i językiem. 
Ideały tamtej religii i filozofii zapłodniły grunt innych, młodych narodów, po-
dobnie stało się z Persją, starożytną Grecją i Rzymem. W sensie fizycznym 
istnieją jakieś pozostałości po starożytnym narodzie Hebrajczyków, i choć 
duchowo wyczerpane, posiadają duże siły witalne. Ta część narodu trzyma się  
swoich starożytnych form religijności, stworzyła sobie żargon będący mieszanką 
języków, z jakimi zetknęła się w czasie swej tułaczej drogi… I za żadne skarby 
nie chce zjednoczyć się z nowymi, młodymi narodami, które nastały później. 
U nas, w Polsce, żyją te resztki, trzymając się razem, separując od otoczenia 
i deklarując, że są jeszcze narodem, kiedy prawda jest taka, że są karykaturą 
narodu, żywym, nieszczęsnym wspomnieniem czegoś, co kiedyś było piękne 
i potężne, ale skończyło się. Bardziej świadomi i inteligentni Żydzi uwolnili się 
od tego dobrowolnego jarzma, przyłączyli się do narodu polskiego i stali się jego 
zdrową częścią. Cieszą się dziś pełnią człowieczeństwa. Żyją pełnią życia. I to, 
moje drogie dzieci, jest celem takich szkół jak nasza. Chcemy, aby ten proces 
był łatwiejszy, chcemy go przyspieszyć. Rozumiecie panienki? – zwróciła się do 
całej klasy. 

Dziewczynka w przednim rzędzie, o twarzy małej gosposi, podniosła rękę 
i rzeczowo zadała pytanie: 

– To dlaczego uczymy się hebrajskiego?
– O… – panna Diamant machnęła ręką – z tego samego powodu, dla którego 

uczycie się łaciny. Hebrajski jest wspaniałym językiem. Została w nim napisana 
Biblia, także ze względu na wasze pochodzenie ten język powinien być dla was 
interesujący. Nie każę wam wyrzec się waszego pochodzenia, moje dzieci. Tego 
nikt nie powinien robić i nie ma takiej potrzeby. 

Panna Diamant czekała, czy jeszcze któraś z uczennic podniesie rękę. Do-
brze pamiętała o stercie zeszytów, która wciąż nierozdzielona leżała na biurku. 
Uważała jednak, że wspólna rozmowa dotycząca tak fundamentalnych kwestii 
jest ważniejsza, a z pedagogicznego punktu widzenia bardziej odpowiednia 
w tym momencie. Dziewczęta jednak zaczęły się niecierpliwie kręcić w ławkach 
i spoglądać w stronę biurka. Panna Diamant zrozumiała. Niepokój o los prac 
rozpraszał ich uwagę. Od razu więc zmieniła plan i podreptała z powrotem do 
katedry. Zaczęła rozdzielać klasówki, komentować, czytać, w sercu żywiąc na-
dzieję, że zostanie jej jeszcze czas na końcu lekcji, aby powrócić do tej ważnej  
rozmowy.

Rachela Ejbuszyc siedziała w ławce i nie zwracała uwagi na to, co dzieje się 
w klasie. Podparłszy głowę na rękach, patrzyła na ogród przez wielkie, zakratowane 
okno. Czuła się fatalnie. Nie mogła sobie darować płaczu, którym wybuchnęła, 
i tego, że nie udało jej się ubrać w słowa wszystkiego, co miała do powiedzenia, 
w efekcie czego słabo się broniła. 
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Lekcja minęła. Rachela nie ruszyła się z miejsca. Siedziała w pustej, wietrzą-
cej się sali. Lekki powiew ze szkolnego ogródka wdarł się do klasy i schłodził jej 
rozpalone czoło. Nie słyszała, kiedy zadźwięczał dzwonek i klasa znów zapełniła 
się uczennicami, po czym pojawiła się w niej nauczycielka hebrajskiego – pani 
Karmelman.

Nauczycielka Karmelman, albo „Karmelka”, jak nazywały ją dziewczęta, 
uchodziła w szkole za „morową babę”, kontakt między nią a uczennicami miał 
charakter familiarny i przyjacielski – nawet troszkę zbyt familiarny i przyjaciel-
ski, ponieważ brakowało w nim tej odrobiny respektu, na który zasłużyła sobie 
zarówno jako wychowawczyni, jak i nauczycielka. Z tej Żydówki była prawdziwa 
kozaczka3: sprężysta, energiczna, pogodna – dawna chalucnica4, która wróciła 
z Palestyny i uczyła hebrajskiego w paru gimnazjach. Dobrze wiedziała, jaka 
jest sytuacja języka hebrajskiego w „Wiedzy” i przyjmowała to z optymistyczną 
rezygnacją. Robiła, co mogła i nie zniechęcała się.

Dla niej hebrajski nie był starożytnym, wymarłym językiem. Aby zachęcić 
dziewczęta, uczyła je hory, piosenek chaluców i smutnych, tęsknych pieśni heb- 
rajskich. Uczennice chętnie zapamiętywały te piosenki i śpiewały je, rozumiejąc 
nie więcej niż dwa, trzy słowa, jednak kiedy przychodziło do przeprowadzenia 
zwykłej lekcji i nauczania gramatyki – zaczynała się zupełnie inna bajka. Również 
one, uczennice, wyczuwały pozycję, jaką hebrajski zajmował w ich gimnazjum. 
Widziały, że „Karmelka” nie cieszy się wielkim poważaniem w oczach dyrektor-
ki i profesorów, dlatego też wypowiadane przez nią wezwanie do tablicy: „Boi 
Chana!”5, które w przypadku innych nauczycieli wywoływało zazwyczaj postrach 
wśród dziewcząt, na jej lekcjach było przyjmowane z beztroskim uśmiechem. 

Na zajęciach z „Karmelką” uczyły się „ważnych” przedmiotów. Nic nie po-
magały próby tłumaczenia i karcenia podejmowane przez nią w języku polskim 
z hebrajskim akcentem i domieszką litwackiego jidysz. Nie żywiono szacunku 
ani wobec niej, ani wobec jej przedmiotu. W najlepszym razie, aby uwolnić się 
od jej nadmiernego zainteresowania, chowano książkę pod ławkę lub zasłaniano 
zeszytem do hebrajskiego. Nauczycielka musiała się zadowolić pracą z małą grupą 
dziewcząt, które cechowały się wrodzoną pilnością i szacunkiem do nauczyciela. 

„Karmelka” początkowo uważała, że może liczyć na Rachelę. Czasami roz-
mawiała z nią w jidysz, a kiedy Rachela była skupiona, szybko uczyła się zasad 
gramatyki i rozumiała wiele słów, które znała z żargonu. Rachela czuła się nawet 
mocno spoufalona z „Karmelką”, tak jakby to była jej sąsiadka z podwórka czy  

3 Kozaczkami nazywano w kulturze żydowskiej pewien typ kobiet – mężnych, odważnych, odzna-
czających się zaangażowaniem na rzecz innych.

4 Chalucnica – żeńska forma od chaluc – pionier, osadnik.

5 Chodź, Chano.
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koleżanka z Socjalistycznej Organizacji Kobiecej „JAF”6. „Karmelka” przypominała 
jej nauczycielki z bundowskiej szkoły ludowej, w której dziewczyna kiedyś się uczy-
ła. W jednej sprawie jednak zgadzała się z panną Diamant: hebrajski był dla niej 
martwym językiem i jeśli miał jakiś związek z życiem, to wyłącznie z syjonizmem. Nie 
pomogły piękne pieśni, które nie dość, że wpadały w ucho, to podnosiły na duchu  
i chwytały za serce. Nic nie pomógł pogląd nauczycielki, że język ma się nijak 
do polityki i Rachela powinna uczyć się hebrajskiego, aby jej jidysz stał się 
bogatszy. Spierała się z nauczycielką, dyskutowała i obstawała przy swoim. 
Choć gdzieś w głębi niej była sympatia i zainteresowanie językiem „Karmelki”, 
nigdy nie przyznała jej racji. Dla niej hebrajski równał się z syjonizmem, a o nim 
Rachela nie chciała słyszeć. Zatem na lekcjach tego języka, podobnie jak pozo-
stałe dziewczęta, przygotowywała się do innych przedmiotów albo czytała czy 
rozmawiała z koleżankami. 

Teraz dziewczyna siedziała w swej ławce ze ściśniętym sercem, bardzo z siebie 
niezadowolona. Zrobiło jej się gorąco. Tęskniła za jakimś orzeźwiającym napojem 
albo przyjemną muzyką, która pozwoliłaby jej zapomnieć o pannie Diamant i jej 
przemowie. Tęskniła za swym przyjacielem Dawidem i w sercu wzywała go na 
pomoc. W zamyśleniu jej wzrok padł na wyblakłą, granatową sukienkę „Karmel-
ki”, pełną pogniecionych fałdek. Dziewczyny z zapałem opowiadały nauczycielce 
o swoich wakacyjnych planach. Krzyczały jedna przez drugą. „Karmelka” starała 
się kierować rozmową i co chwilę przerywała poleceniem: „Iwrit, iwrit!”7, ale nikt 
tego nie słuchał i nie podporządkowywał się. To nie była jakaś wyjątkowa sukien-
ka „Karmelki”. Stara, znoszona odzież, na której czarnymi punktami wyróżniały 
się cery i błyszczące ślady po żelazku. Ale dziś było w niej coś, co przyciągnęło 
uwagę Racheli. 

Rachela nie słuchała koleżanek, ich wesołych, beztroskich okrzyków. Nie 
słyszała też uwag „Karmelki”. Przez całą godzinę wpatrywała się w tę sukienkę, 
która ją niemal hipnotyzowała, jakby przywoływała do siebie. Nagle zrozumiała, 
że czeka na koniec lekcji, bo ma nieodpartą potrzebę podejść czym prędzej do 
nauczycielki, stanąć przy niej i przy tej sukience, zamienić parę słów tylko po to, 
aby poczuć bliskość, zażyłość. Myśl o tym przyniosła jej ukojenie. Wrażenie gorąca 
i niezadowolenia odeszło. Miniona lekcja z panną Diamant straciła znaczenie. 
Tak, ona – Rachela, wiedziała już, czego pragnienie i dokąd zmierza. Sukienka 
„Karmelki” była piękna. 

6 JAF (Jidisze Arbeter-Froj, Żydowska Kobieta Pracująca) – bundowska organizacja kobieca utwo-
rzona w 1925 r. przez Centralny Komitet Bundu, mająca na celu pomoc i uaktywnienie kobiet pra-
cujących i żon robotników. JAF prowadził kampanię na rzecz poprawy płac, organizował prelek-
cje i spotkania dotyczące kwestii istotnych dla kobiet, upowszechniał wiedzę o kontroli urodzeń 
i antykoncepcji.

7 Po hebrajsku! Po hebrajsku!
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Rachela nie podeszła po lekcji do „Karmelki”, ale do domu szła już w dobrym 
nastroju i jak zwykle w otoczeniu grona koleżanek. Przepychając się, szły grupą 
po szerokim trotuarze. Wyletnione, porozpinane, rozemocjonowane wymachi-
wały granatowymi beretami, drwiąc sobie z ciężkich, wypchanych teczek, od 
których już niedługo się uwolnią. W pewnym momencie Rachela przypomniała 
sobie, że musi się śpieszyć, bo po południu ma jeszcze prywatne lekcje, więc 
po ożywionej, pośpiesznej rozmowie na rogu, pożegnała koleżanki i popędziła 
do domu na obiad. 

*

Noce zawsze wydawały się jej bardzo krótkie. Ledwo zamknęła oczy, a już 
musiała znów wstawać. W samym środku słodkiego snu docierał do niej głos 
mamy: „Późno się robi!”, po czym czuła, jak ręka matki zaczyna potrząsać jej 
odprężonymi w spoczynku członkami. 

Dzisiaj było podobnie. Rachela tak głęboko pogrążyła się we śnie, że nie 
zbudził jej ani głos mamy, ani potrząsanie, dalej spała, aż poczuła, że dzieje się 
z nią coś nieprzyjemnego. Mama ściągnęła z niej kołdrę: 

– Co, nie idzie się dziś do szkoły? Wstawaj z łóżka! – dotarło do niej polecenie.
Rachela przetarła oczy. Gdzież to ona była? Cóż widziała? Ogarnęło ją jakieś 

nieprzyjemne wspomnienie: 
– Coś mi się przyśniło – powiedziała do siebie. Wsparła się na łokciach i po-

patrzyła na matkę, która w długim szlafroku stała przy stole i koiła grube pajdy 
świeżego, okrągłego bochenka chleba. – Miałam straszny sen. Śniło mi się, że 
chciano nas okraść. 

Blumcia Ejbuszyc nie odwróciła głowy w stronę córki. Szybko smarowała 
masłem pokrojone kromki. Była zajęta i ledwo wzruszyła ramionami, po czym 
zaczęła potoczyście mówić: 

– Nas okraść? Żeby złodziej chciał okraść, musi mu się to opłacać. Dlatego, 
powiedzmy sobie szczerze, twój sen był głupi.

– Nie, to byli inni złodzieje… – Rachela powoli zdjęła nogi z łóżka. – Biegliśmy 
jakoś wszyscy przez ulicę, a oni nas gonili, a potem… potem byłam sama. Złodzieje 
złapali mnie za włosy. Myślałam, słyszysz, we śnie myślałam: „Jeśli chcą moich 
włosów, mogą ich wyrwać, ile chcą. Tym się nie przejmuję. Ale jest coś innego, czego 
im nie dam. Nie wiem, czego. Cieszyłam się, że tego nie znaleźli …” Dziewczyna 
napełniła miskę wodą. W czasie mycia sen przypominał się jej coraz wyraźniej 
i dokładniej. – Tak – kontynuowała – „Ogolimy ci główkę jak jabłuszko”, śmiali 
się złodzieje. I ja też się śmiałam z ich naiwności. Zapomnieli, że włosy mogą 
odrosnąć. – Ale tego… tego najcenniejszego nie zabierzecie mi! – Droczyłam 
się z nimi.
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– Też mi sen! – Blumcia rzuciła zniecierpliwione spojrzenie na Rachelę. 
Odłożyła nóż, chwyciła się pod boki. – Żarty się skończyły, czy ty naprawdę nie 
wybierasz się dziś do szkoły?

Rachela zaczęła się szybko myć. Przyskoczyła do matki, objęła ją w pasie 
wilgotnymi rękami. 

– Chętnie bym nie poszła.
Blumcia odepchnęła ją: 
– Masz minutę na ubranie się! 
Rachela podeszła do okna i odsłoniła roletę. 
– Leje. Wiesz, że pada deszcz?
– Tak, wiem. Jeśli dalej będziesz się tak guzdrać, dojdziesz do szkoły na 

piętnastą. Ale czy to mój problem? Nie będę się tym przejmować i tyle. 
– Lepiej byś zrobiła, pozwalając mi zostać dziś w domu – Rachela próbowała 

coś wskórać. – Wróciłabym do łóżka. Pada tak mocno…
– Znowu zaczynasz? Jeszcze ci mało czytania do świtu? Wczoraj wieczorem 

dałam ci świeżą świeczkę. Zobacz, co z niej zostało. I te twoje spacery z Dawidem 
też nie mogą się ciągnąć do dwunastej w nocy. 

Zrezygnowana dziewczyna zakradła się do komody i rzuciła okiem na zegarek 
ojca. Nagle błysnęła jej myśl w głowie. Przypomniała sobie proklamacje, które 
powinna dzisiaj porozdzielać. Pospieszyła się z ubieraniem, szybkimi ruchami 
wciągając na siebie odzież. Blumcia obrzuciła ją zadowolonym, trochę zdumio-
nym spojrzeniem: 

– Chodź tu zjeść. – Postawiła na stole śniadanie dla córki. 
Dziewczyna obruszyła się: 
– Co ty mówisz? Nie mam czasu! 
– Dobrze, nie idź do szkoły, ale z domu też się dziś nie ruszysz!
– Matuchno!
– Skończ z tymi swoimi sztuczkami! 
Rachela chwyciła teczkę i pomknęła do drzwi. Blumcia zabiegła jej drogę, 

stając przed nią z talerzem w jednej dłoni i łyżką w drugiej. 
– Jedz! – zakomenderowała i zaczęła wpychać córce w usta jedną łyżkę za 

drugą. – Gdyby Dawid to zobaczył! – podała dziewczynie szklankę mleka i do-
piero gdy Rachela jednym haustem wlała je w siebie, odetchnęła z ulgą. – Teraz 
możesz iść.

Rachela cmoknęła Blumcię w czoło i puściła się biegiem. Kiedy zeszła 
z czwartego piętra i wyszła na ulicę, usłyszała za sobą głos matki. Zdenerwowana 
zadarła głowę do góry, w stronę okna, z którego wyglądała Blumcia, trzymając 
w wyciągniętej ręce trzepoczący żakiecik córki. Po chwili już leciał z góry na ulicę. 
Dziewczyna złapała go i przerzuciła przez ramię. 

– Załóż go! – ścigał ją głos matki. Udawała, że nie słyszy. – Nie biegnij! Uwa-
żaj! – Nie uważała. Biegła. 
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*

Powietrze było ciężkie. Niebo wezbrało wodą, ale deszcz przestał padać. 
Trotuary połyskiwały małymi kałużami niczym porozrzucanymi zwierciadełkami. 
W każdej z nich odbijał się kawałeczek zachmurzonego nieba, fragment szyb 
okiennych czy gałęzi drzewa ze zwisającymi liśćmi, zmęczonymi parnym powie-
trzem wieczoru.

Rachela nie biegła długo. Zrobiło jej się gorąco. Teczka ciążyła w lepkich 
dłoniach, więc ciągle przekładała ją z jednej ręki do drugiej. Przyszło jej do gło-
wy, że akurat dziś lepiej byłoby spóźnić się troszkę. Byłaby wtedy sama w szatni 
i spokojnie mogłaby powpychać proklamacje do kieszeni płaszczy. 

Szła przez „alejki”. Ławki były opustoszałe i błyszczały po deszczu, ale po 
chodniku, z obu stron, płynął tłum ludzi śpieszących do pracy. Gdzieś w oddali 
mignęła jej przed oczyma ruda głowa z bujnymi włosami. Czyżby to była „Ruda 
Estera”? – Dziewczyna o czerwonych włosach współgrających z jej poglądami, 
to komunistka, z którą tak interesująco dyskutowało się w bibliotece? Głowa 
zniknęła i Rachela od razu o niej zapomniała.

Lubiła chodzić „alejkami”, między drzewami i zielonymi trawnikami, które 
przypominały park. Kiedyś stały tu wielkie kasztanowce, które na górze dotykały 
się gałęziami i tworzyły nad głową zielony, liściasty dach. Zasłaniały zawsze zady-
mione niebo, a nawet niwelowały ciężki, duszny zapach, który szczególnie latem 
wydobywał się z kominów fabryk i unosił nad ulicami. Nie było już tych kaszta-
nowców. Na ich miejscu stały wątłe drzewka, smukłe i strzeliste, których gałęzie 
trzymały się blisko pnia, nie mogąc tak otworzyć swoich koron, by dosięgnąć 
tych z przeciwka. W mieście mówiło się, że to ze względu na modę urządzono 
taką zamianę drzew. Kasztanowce wyszły z mody, więc minister rolnictwa, który 
ostatnimi laty walczył o ideę, aby nadać Łodzi wygląd ogrodu, nakazał likwidację 
wszystkich drewnianych płotów oraz ich zamianę na druciane siatki, aby było 
przez nie widać zieleń ogródków podwórkowych. To właśnie on zapatrzył się na 
zagraniczne aleje, po czym zarządził nasadzenie w łódzkich „alejkach” nowoczes- 
nych drzew, które nie dawały prawdziwej osłony przed słońcem. Rzucały tylko 
wąskie pasma cienia przecinające w regularnych odstępach jasny, żółty piasek 
alei, nadając mu wygląd grzbietu zebry. 

Rachela i tak lubiła „alejki”. Codziennie tędy przechodziła. To była droga, 
którą spieszyła do szkoły i wracała z niej. Tędy też szło się do biblioteki, a także 
na lekcje gimnastyki do klubu „Morgnsztern”8 i do siedziby partii. Również na 

8 Morgnsztern (Jutrznia, Jutrzenka) – żydowskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej 
Robotników powołane w 1926 r. przez Bund, które organizowało zajęcia sportowe dla młodzieży, 
głównie biegi, gimnastykę, pływanie.



224

liczne prywatne lekcje tędy biegła. Nie wspominając już o spacerach wieczor-
nych, na które przychodziła tu czy to z Dawidem, czy z kimś z organizacji albo 
ze szkolnymi koleżankami. 

Przy końcu „alejek” stała synagoga9. Nie zdarzało się, aby Rachela, przechodząc 
tędy, nie skierowała wzroku w stronę tego imponującego, masywnego budynku sto-
jącego wśród zieleni i otoczonego ciężkim, żelaznym ogrodzeniem. Rachela lubiła 
budynki z okrągłymi, kopulastymi wieżyczkami, a synagoga, która była przykładem 
polskiej interpretacji stylu bizantyjskiego, cieszyła jej oko potężnymi kopułami. 
Harmonijnie wpasowywały się one w firmament i nie kłóciły się z płynącymi po nim 
chmurami. Taka architektura była Racheli dużo bliższa niż architektura gotyckich  
kościołów, które szpiczastymi wieżami pretendowały do symbolizowania ludzkiej 
tęsknoty za Bogiem, a w rzeczywistości przywodziły na myśl ostrość grotów, 
mieczy i lanc. 

Kopuła synagogi, jak wszystko wokół wilgotna i błyszcząca, stała zanurzona 
w mglistych chmurach. Tak udekorowana wydała się Racheli jeszcze piękniej-
sza i czarująca. Wyglądała jak pogrążona w modlitwie, otulona w mgłę niczym 
w tałes10, oddzielona od świata i zamknięta w sobie. 

Ale świat po drugiej stronie ogrodzenia synagogi już podnosił zgiełk i wrzał. Ra-
chela wpadła w sam środek gęstwiny centralnych ulic miasta, które przypominały 
korytarze mrowiska pełnego życia. Ulice wydawały się falować wraz z asfaltem 
i brukiem. Sklepy spożywcze i restauracje, warzywniaki, stoiska z papierosami 
i kioski z gazetami pełne już były kupujących i sprzedających, żebraków i włó-
częgów, bezrobotnych i zwykłych próżniaków. Progi frontowe i każdy kawałeczek 
miejsca przy ścianach budynków były okupowane przez handlarzy, tragarzy, 
tandeciarzy i plotkarzy. Sądząc po ruchu na ulicach, Rachela zrozumiała, że 
jest już bardzo spóźniona i podobnie jak inni przechodnie, których niecierpliwił 
tłok na chodnikach, zeskoczyła na jezdnię, mieszając się ze stojącymi w szeregu 
wozami, autami, dorożkami, dwukółkami, aż i tu tłok zrobił się zbyt duży, więc 
znów wskoczyła na chodnik – i takim zygzakowatym krokiem spieszyła przez 
centrum miasta. 

Mijając kino, tęsknym spojrzeniem przebiegła po afiszach. Upłynęło już ład-
nych parę tygodni od tego dnia, kiedy była tam po raz ostatni. Nie czuła z tego 
powodu zawiści, gdyż oszczędzała pieniądze, aby pojechać na kolonie.

9 Synagoga przy al. Kościuszki, zwana wielką, postępową i reformowaną, należała do najbogatszych 
i najpiękniejszych w Polsce, została zbudowana w latach 1881–1887 według projektu Adolfa 
Wolffa ze Stuttgartu z funduszy żydowskich fabrykantów. Jej wnętrze zdobiły wspaniałe polichro-
mie i mozaiki.

10 Tałes – szal modlitewny, prostokątna chusta nakładana przez żydowskich mężczyzn na głowę 
bądź ramiona podczas modlitw. 
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Wkrótce z naprzeciwka wyłoniła się filharmonia. Parę obdartych, przemo-
czonych od deszczu afiszy zwisało z jej murów. Wydawało się, że czynią Racheli 
wyrzuty: „Nigdy nie byłaś na żadnym koncercie, nigdy!”. Pomyślała o Belli Cu-
kerman. „Nigdy nie słyszałam nawet jej gry na pianinie” – pomyślała i przypo-
mniała sobie rzadkie odwiedziny u przyjaciółki, które zaczynały się i kończyły 
przy drzwiach wejściowych tego bogatego domu. Ale oto teraz przebiega przy 
pełnych dostojeństwa sklepach delikatesowych. Zawsze, gdy się nie spieszy, 
z trudem odgania od siebie ochotę, aby się przy nich zatrzymać. Można tu kupić 
wino z Ziemi Izraela i egzotyczne owoce, jak winogrona, pomarańcze, banany, figi 
i daktyle. Ten sklep przypomniał jej o Dawidzie, który przyniósł jej pomarańcze, 
gdy chorowała zeszłej zimy. Niedaleko stąd jest też zegar, pod którym ona i Da-
wid spotykali się każdego dnia. Rzuciła wzrokiem w stronę zegara. Jego wielkie 
wskazówki uświadomiły jej, jak długie godziny dzielą ją jeszcze od spotkania 
z Dawidem oraz jak bardzo jest spóźniona do szkoły. 

Pod wielkimi, zakratowanymi oknami gimnazjum zalegała nieruchoma cisza. 
Budynek wyglądał na opustoszały i jak zawsze wiało od niego chłodem.

Przez tylną furtkę w płocie weszła do szkolnego ogródka. Szybko zbiegała 
schodkami do szatni w piwnicy, wsuwając do torby rękę, aby wymacać paczkę 
ulotek. Wyobrażała sobie twarze dziewcząt, kiedy znajdą je w kieszeniach swoich 
płaszczy. Jutro w całej szkole będzie wrzało od szeptów, a ona, Rachela – „nie-
winiątko”, nadstawi uszu i pełna dumy wsłuchiwać się będzie w rozmowy, które 
dadzą jej satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. To już nie pierwszy raz. Rachela 
była doświadczoną kolporterką proklamacji. Zawartość dzisiejszych ulotek znała 
na pamięć. Było to wezwanie na mityng SOMS-u11 – organizacji socjalistycznej 
młodzieży gimnazjalnej. Ostatnie spotkanie przed wakacjami miało na celu roz-
propagowanie wśród młodzieży idei socjalizmu i zachęcenie jej do przemyślenia 
w czasie wakacji wszystkich problemów. Głównym jednak zadaniem mityngu 
było zdobycie informacji, gdzie uczniowie spędzają miesiące wolne od nauki, aby 
można było zorganizować tam jak największą liczbę kółek SOMS-u. 

Rachela stała już na progu szatni i przebiegała wzrokiem po stojakach obwie-
szonych płaszczami i swetrami. Gdzieniegdzie między wieszakami, niczym grzyby 
w lesie, stały otwarte parasole. Uklęknęła pod stojakiem i otworzyła teczkę.

Rozległo się skrzypnięcie. Szklany pogłos, który mu towarzyszył, oznaczał, 
że otworzyły się przeciwległe drzwi do piwnicy. Głośne kroki zbliżały się do niej, 
po czym nagle umilkły. Serce Racheli zamarło. Wstrzymała oddech i schowała 
twarz w klapy wiszącego płaszcza, pragnąc się nim zasłonić. Potem powoli 
schyliła się, szybko zamknęła teczkę i zerwała się na nogi. Ktoś stał na progu. 
Dobrze wiedziała, kto to jest.

11 SOMS – Socjalistyczna Organizacja Młodzieży Szkolnej założona przez Bund, działająca w mię-
dzywojennej Polsce w gimnazjach i liceach.
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Przez chwilę panowała cisza. W tej ciszy spomiędzy dwóch szpalerów sto-
jaków bezszelestnie jak duch wynurzyła się smukła postać dyrektorki, panny 
Biederman. Rachela złapała teczkę z podłogi i ukłoniła się. 

Dyrektorka nie odpowiedziała na pozdrowienie Racheli. Sięgnęła do kamei 
wpiętej przy dekolcie prostej, czarnej sukienki i spojrzała na zegarek, jakby dopiero 
teraz chciała się dowiedzieć, która jest godzina. Potrząsnęła głową, a wraz z nią 
zatrzęsły się starannie przylizane loki niczym żołnierze, którzy otrzymali rozkaz, 
aby stanąć na baczność. Zacisnęła bezbarwne usta podkreślające jej staropa-
nieństwo i utkwiła w Racheli metaliczne, zimne spojrzenie, pod którym ciarki 
przebiegły całe ciało dziewczyny – od czubka głowy po koniuszki palców u stóp.

– Na zbyt wiele sobie pozwalamy, panno Ejbuszyc, nieprawdaż? – uniosła 
rękę z zegarkiem przed oczy Racheli. Uczennica zaczęła szukać w głowie odpo-
wiedniego usprawiedliwienia, ale zanim zdążyła otworzyć usta, by odpowiedzieć, 
dyrektorka już trzymała czubkami palców o krótko obciętych paznokciach brzeg 
jej kołnierzyka: – To jest biały kołnierzyk? – Panna Biederman pociągnęła kołnierz 
i nitki fastrygi zaczęły pękać szew za szwem, aż w połowie zawisł na plecach 
dziewczyny. – Zdjąć to! – Rachela sięgnęła ręką poniżej karku i dalej odpruwała 
kołnierz, aż został jej w dłoni. Szybko wepchnęła go do kieszeni fartucha. Pan-
nie Biederman nie dość było tego. Teraz zabrała się za niebieską tarczę, która 
przymocowana była szpilką do lewego rękawa uczennicy. – Symbol naszej szkoły 
nosi się na szpilce? Zdjąć! – dziewczyna zaczęła się mocować z wiszącą tarczą. 
Była zmieszana i przyszło jej do głowy, że wygląda jak oficer, któremu generał 
zrywa szlify. Z tarczą w ręku, spuściwszy głowę, czekała na dalszą degradację. 
Dyrektorka wzięła się pod boki, po czym zaczęła ocierać dłonie jedną o dru- 
gą, co było u niej przejawem dużego zdenerwowania. – Do mojego gabinetu, proszę!

Panna Biederman odwróciła się i podążyła do wyjścia. Uderzenia jej twardych, 
płaskich obcasów o kamienną posadzkę piwnicy niosły się echem. Dziewczyna 
szła za nią, oczami podążając za smukłą, czarną sylwetką, która miała formę 
sztywnego czworoboku bez najmniejszego zaokrąglenia. Małe, czarne loczki na 
głowie panny Biederman unosiły się lekko, rytmicznie i ze zdyscyplinowaniem. 
Głową i całą sztywnością przypominała Racheli maszerującą latarnię uliczną, 
która wznosi się po stopniach coraz wyżej i wyżej. Jednocześnie narastały w niej 
strach i nieprzyjemna ciekawość. 

Długi korytarz szkolny był pusty. Białe drzwi klas zamknięte. Słychać było za 
nimi obojętne, zrównoważone wykłady nauczycieli. W głębi korytarza wielki zegar 
ścienny pokazywał, że zbliża się połowa pierwszej lekcji. Pod zegarem siedział 
woźny Józef. Widząc maszerującą dyrektorkę z Rachelą, złapał się obiema rękami 
za policzki, jakby z wielkiego współczucia zaczęły go boleć zęby. 

Rachela zatrzymała się w otwartych drzwiach gabinetu. Była tu pierwszy 
raz. Zauważyła kratę w oknie i odkrycie jej również tutaj zadziwiło ją. Na tle 
czarnych prętów stał na parapecie różowy hiacynt. Panna Biederman już była 
za swym biurkiem. 
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– Proszę zamknąć drzwi. – Rachela wykonała jej polecenie i zatrzymała się 
na środku pokoju. – Siadać!

Dziewczyna zbliżyła się do biurka i usiadła na krześle stojącym obok niego. 
Wypchaną teczkę umieściła między nogami. Odgarnęła z czoła rozwichrzone 
pasma włosów i powoli zwróciła twarz w stronę panny Biederman. W pociemnia-
łych z trwogi oczach dziewczyny odbijała się czerń jej fartucha. Usta przygryzła 
tak, że nie było ich widać.

Niespodziewanie czoło panny Biederman wypogodziło się. Zmarszczki zbie-
gające się nad jej brwiami znikły, jakby wygładziła je niewidoczna prasa. Znów 
spojrzała na swój męski zegarek, po czym podniosła wzrok na Rachelę. Jej oczy 
nie miały już w sobie wcześniejszego metalicznego chłodu: 

– Lekcja już i tak jest dla ciebie stracona, panno Ejbuszyc, mamy więc 
możliwość dobrze się rozmówić. – Odkaszlnęła lekko wymuszonym kaszlem. 
– Przysuń się bliżej. – Krzesło Racheli zaskrzypiało. Im łagodniejsze stawały 
się oczy dyrektorki, tym większy niepokój czuła Rachela. Było dla niej jasne, że 
tu nie chodzi tylko o jej spóźnienie i nieświeży kołnierzyk. Dyrektorka, czytając 
jakby w jej myślach, odezwała się: – Tu nie chodzi o spóźnienie i nieprzyszytą 
tarczę. Jesteśmy pewni, że to się już nie powtórzy. Takie rzeczy nie powinny 
się przytrafiać, ale wiemy, że się zdarzają – panna Biederman omal się nie 
uśmiechnęła. – Jesteś całkiem dobrą uczennicą i takie przewinienia możemy 
wybaczyć. – Dyrektorka znów sztucznie odkaszlnęła. – Ty jednak popełniłaś 
wielki grzech wobec szkoły, swoich koleżanek i nauczycieli. Tego, moja droga, 
nie wolno nam wybaczyć. – Głos panny Biederman w czasie tej przemowy nie 
stracił nic ze swej łagodności, ale jej czoło znowu było ściągnięte. Rachela sięg- 
nęła nogami do teczki i ścisnęła ją między kolanami, jakby szykowała się do jej 
obrony. – Wkrótce uzyskasz małą maturę, panno Ejbuszyc. Tak niewiele dni do 
tego momentu zostało. Kształciłaś się u nas cztery lata, miałaś zniżki, stypendia. 
Ile wysiłku włożyłaś w to, aby zasłużyć sobie na to szczególne traktowanie? Czy 
okazałaś odrobinę wdzięczności wobec szkoły? Nie mam na myśli nauczycieli, 
tylko lojalność, oddanie instytucji, która chce z ciebie uczynić dobrą, wyeduko-
waną obywatelkę. – W tym momencie palec panny Biederman znów sięgnął do 
kamei pod szyją. – Doszły nas słuchy, że należysz do organizacji politycznej. 
Mało tego! – zawołała. – Agitujesz swoje koleżanki! Nie próbuj zaprzeczać. 
Mamy dowody. – Rachela z miejsca zrozumiała, jakie to dowody. Mają świadka. 
Ostatnie spotkanie SOMS-u odbywało się w mieszkaniu małej, ślicznej Inki, która 
zapewniała, że jej rodziców nie będzie w domu. Na koniec, gdy zbierano się do 
wyjścia, z sąsiedniego pokoju wyszła matka Inki. To był ten świadek. Drobne 
krople potu pojawiły się na czole Racheli. – Czy zdajesz sobie sprawę, panno 
Ejbuszyc, że dopóki uczęszcza się do gimnazjum, nie wolno należeć do żadnych 
organizacji politycznych? Czy wiesz, że cztery lata temu cała ósma klasa nie 
uzyskała matury z tej właśnie przyczyny, że odesłano ich z wilczym biletem, co 
przekreślało wszelkie ich nadzieje na kontynuację nauki?
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– Ale oni byli komunistami! – wyrwało się Racheli, zaraz jednak ugryzła się 
w język. To była głupia uwaga. 

– A do jakiej partii ty należysz?
– Do Bundu.
– Nie wiem i nie chcę wiedzieć, jaką partią jest Bund. Dla mnie wystarczy, 

że jest to organizacja polityczna. Jesteś za młoda, aby mieszać się do polityki. 
Młodzież w twoim wieku powinna się uczyć. Kuratorium jednoznacznie zakazuje 
działalności politycznej. Jakiejkolwiek. Jeśli wszystkie szkoły przestrzegają tego 
prawa, to żydowska szkoła oczywiście także. Dlatego mówię otwarcie, panno 
Ejbuszyc, czeka cię surowa kara! – Rachela spuściła głowę. Czuła, jak łzy na-
pływają jej do oczu. „Wszystko skończone, wszystko skończone!” Serce waliło 
jej ze zdenerwowania. Nie słuchała już, co mówi panna Biederman. Ta jednak 
nie mogła skończyć swojej karcącej mowy. – Prawdę mówiąc, od razu mieliśmy 
podejrzenia co do twojej działalności politycznej. Tak, przyszłaś do nas z tej… 
z tej bundowskiej szkoły elementarnej… Ale myśleliśmy, że jesteś mądrą dziew-
czyną i zrozumiesz, że nie można zajmować się polityką w czasie, gdy trzeba 
się uczyć, i że porzucisz te głupstwa. A ty co zrobiłaś? Zaraziłaś jeszcze inne, 
grzeczne, dobrze wychowane dzieci tymi bredniami. Myślisz, że ich rodzice będą 
to tolerować? Myślisz, że my możemy? – Panna Biederman wzięła oddech, ale nie 
doczekawszy się żadnej odpowiedzi, ciągnęła dalej: – Stworzyliśmy ci wszelkie 
możliwości pracy społecznej: samorząd uczniowski, kółka zainteresowań, klub, 
byle nie polityczne. Tego nie chcemy tutaj, rozumiesz? – Rachela zaczęła się 
dziwić, czemu przemowa dyrektorki ciągnie się tak długo. „Po co ona tyle mówi? 
Przecież znam wyrok” – myślała. Panna Biederman wciąż jednak nie powiedziała 
jeszcze wszystkiego. – I teraz – znów przerwała swoim sztucznym kaszlem – kiedy 
wytłumaczyłam ci, jak wielka jest twa wina… jeśli chcesz, żebyśmy ci przebaczyli, 
musisz nam solennie przyrzec, że dopóki nie ukończysz naszej szkoły, twoja stopa 
nie przekroczy progu żadnej politycznej organizacji. Jeśli nam to przyrzekniesz, 
hmm… znajdziemy dla ciebie drogę do zrehabilitowania się. – Rachela podniosła 
głowę i jej zamglone spojrzenie zawisło na ustach panny Biederman. – Chcę od 
ciebie jednej rzeczy – dyrektorka wyprostowała się i, porzucając majestatyczną 
formę liczby mnogiej „my”, przeszła na bardziej bezpośrednią liczbę pojedynczą 
„ja”: – Chcę, abyś podała nazwiska tych wszystkich, którzy należą do twojej orga-
nizacji. Nie tylko z twojej klasy, ale z całego gimnazjum. – Dziewczyna otworzyła 
usta i szybko zaczęła wdychać powietrze jak ryba, która nagle wypadła na suchy 
ląd. – Wszystkie nazwiska, teraz. Zanim stąd wyjdziesz.

Rachelę zaczęło mdlić. W pokoju zrobiło się duszno. Przebiegła oczami po 
gabinecie. Znowu uderzyły ją kraty w oknie i zaczęły wirować jej przed oczyma 
w szalonym tańcu, coraz bliżej i bliżej, jakby zamierzały zmiażdżyć jej ciało. Czuła, 
że sukienka i fartuch przyklejają się jej do pleców, że pot ścieka za uszami. Nie 
ruszała się. Łykała tylko powietrze otwartymi ustami, mając wrażenie, że ser-
ce skacze jej do gardła, a język przysycha do podniebienia. Nagle przypomniała 
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sobie sen, w przebłysku pamięci zobaczyła go w całości. Ktoś ją ścigał, prag- 
nąc wydrzeć jej coś świętego, cennego. Potem przemknęło jej wspomnienie o daw-
nych rewolucjonistach, którzy postawieni przed sądem dochodzeniowym poddawani 
byli torturom, mającym ich zmusić do wydania towarzyszy. Pełne poświęcenia lata 
w gimnazjum, bieganie popołudniami na dziesiątki prywatnych lekcji, za które płacono 
grosze – wszystko to w tej chwili wydało jej się takie bezwartościowe, takie małe… 

– To jest więzienie, nie szkoła! – wypaliła. – To jest więzienie! Więzienie! – 
rozpłakała się. Szlochając, z twarzą zanurzoną w chusteczce do nosa, pobiegła 
myślami do dzisiejszego poranka w domu: śpiący tata, mama w szlafroku szy-
kująca jej jedzenie do szkoły. W tej chwili czara goryczy przelała się. Oderwała 
chusteczkę od wilgotnej twarzy i pochyliła się do zdumionej dyrektorki: – Wy 
stworzyliście nam możliwości?! – krzyknęła zawodząc. – Daliście nam swobody?! 
Wielkie mi swobody, jeśli nie można powiedzieć, co się myśli, jeśli trzeba kryć 
się ze swoimi przekonaniami. I wy chcecie zrobić ze mnie dobrą obywatelkę? 
Jaką obywatelkę, jakiego człowieka chcecie ze mnie zrobić, jeśli wymagacie…

– Panno Ejbuszyc! – Dyrektorka przerwała jej ostro. Ku zdziwieniu Racheli jej 
głos od razu stał się z powrotem łagodny: – Swoim zachowaniem nie okazałaś 
bohaterstwa. Przeciwnie. Pokazałaś, że tak naprawdę jesteś jeszcze dzieckiem. 
Te łzy… – zmusiła się nawet do uśmiechu. – Tu nie chodzi o wydanie twoich ko-
leżanek jakiejś inkwizycji. Nie jestem inkwizytorem. Dla ich dobra i dla swojego 
dobra powinnaś to uczynić. 

Rachelę rozpaliła zarówno hańba, jak i duma. 
– Tak, dyrektorzy carskich szkół też tak mówili!
– Panno Ejbuszyc, nie pozwolę ci się obrażać. 
Ale dziewczyna już się zagalopowała i brnęła dalej. Nie była w stanie się 

powstrzymać. 
– Po co uczycie nas o Polakach, którzy walczyli o wolność Polski? Oni pozwolili 

się torturować, ale nie wydali swych towarzyszy. Ja też jestem polską patriotką. 
I walczę o prawdziwą wolność dla Polski. Nikogo nie namawiam do żadnego 
przestępstwa. Nie każę mordować czy kraść. Chcę, aby nasz kraj był wolny. Nie 
powinno być podziału na bogatych i biednych. Każdy powinien móc się kształcić. 
Nie powinno być miejsca dla antysemityzmu… Nikogo nie wydam! – Nowy potok 
łez zalał jej twarz. Wyjęła z kieszeni kulkę, w którą zmieniła się jej chusteczka do 
nosa, oraz brudny kołnierzyk i zaczęła nimi wycierać oczy z taką złością, jakby 
wraz z ostatnią łzą chciała sobie oczy wydrapać. 

Panna Biederman wstała. Była wściekła. 
– Proszę, aby przyszli twoi rodzice! Chcę z nimi porozmawiać! 
– Moi rodzice wiedzą, że należę do Bundu. Oni też należą i popierają moją 

działalność. – Rachela sięgnęła po teczkę między kolanami i też wstała. – Oni 
nie przyjdą! Słabo mówią po polsku i nie chcę, aby musieli się poniżać przed 
panią. Jestem już wystarczająco dojrzała, abym mogła sama wysłuchać wyroku 
wydanego na mnie.
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– Całe twoje zachowanie przekonuje mnie o czymś dokładnie odwrotnym. 
Jesteś niedojrzała, nieprzewidywalna i do tego wielka z ciebie arogantka!  
– Przeciągły dźwięk dzwonka wdarł się do gabinetu, w którym panowała napięta 
atmosfera. – Do domu proszę i nie pokazywać mi się bez rodziców!

Rachela złapała teczkę i jak piorun wypadła z pokoju. Za drzwiami zatrzymała 
się. Ze wszystkich, otwartych w tej chwili, klas wylewały się na korytarz grupy 
dziewcząt z nauczycielami. Ze spuszczoną głową wlokła się przy ścianie, usiłując 
jak najmniej zwracać na siebie uwagę. Nigdy jeszcze korytarz nie wydawał jej 
się tak długi jak w tym momencie. Dotarła w końcu do wyjścia i biegiem puściła 
się przez szkolny ogród. Biegnąc, z dojmującą wyrazistością poczuła woń wil-
gotnej ziemi, widziała zieleń drzew i twarze dziewcząt, które spacerowały tutaj 
w pojedynkę i grupkami, niektóre jedząc kanapki, inne z otwartymi książkami. 
W czarnych fartuchach z białymi kołnierzykami wyglądały pomiędzy drzewami 
jak mieszkańcy innej planety. Z bólem patrzyła na ich pogodne, spokojne twarze, 
nieśpieszny krok. I jeszcze to ich jedyne zmartwienie, aby dobrze przygotować 
się do lekcji. Te ich plany na popołudnie i pełne nadziei odliczanie dni do waka-
cji. Rachela dobrze wiedziała, jaki czas ją teraz czeka. Już zaczął ją przygniatać 
ciężar smutku nachodzących tygodni i zamartwianie się rodziców. Szkolny ogród 
wydał się jej rajem, z którego została właśnie wypędzona. 

Przebiegła już kilka ulic, gdy poczuła dłoń na swoim ramieniu. Stała przed nią 
Bella Cukerman. Patrzyła na Rachelę rozmarzonymi, poważnymi oczyma. War-
kocz, który miała upięty nad czołem, ześlizgnął się i wisiał teraz na ramionach.

– Widziałam, jak biegłaś – wysapała. – Co się stało?
Rachela miała ochotę uwolnić się od przyjaciółki i uciec. 
– Nic, idę do domu. – Odwróciła głowę, żeby Bella nie zobaczyła jej zapła-

kanych oczu. 
Bella wzięła Rachelę pod ramię. Ze swoją brzydką twarzą, nieregularnymi 

rysami Bella miała w sobie coś, co upodobniało ją do smutnego zwierzątka. 
Dyskretny zapach perfum unosił się wokół niej. O nic więcej nie pytała. Zadarła 
głowę do góry i westchnęła: 

– Powietrze pełne wilgoci…
– Będzie jeszcze padać. – Rachela starała się, aby jej głos brzmiał natural-

nie. Był jednak zachrypnięty i skrzekliwy. Czuła się tak naładowana i tak bardzo 
chciała biec, że ledwo dotrzymywała tempa spokojnym krokom Belli. 

– Lubię takie dni – szepnęła Bella. – Kiedy chmury są tak nisko, niebo 
zbliża się do ziemi i świat wydaje mi się mniejszy. Bardziej przytulny. Ziemia 
pachnie tak jakoś intymnie. Weź oddech, czujesz? – odetchnęła głęboko, nie 
odwracając twarzy w stronę Racheli. – Kiedy chmury są wysoko i niebo wydaje 
się szeroko otwarte, te ziemskie zapachy gdzieś ulatują, gubiąc się w błękitnych 
przestworzach, a w takie dni jak dziś… człowiek bardziej patrzy na ziemię. My-
ślę… według mnie ziemia ma taką samą głębię jak niebo. Rozumiesz, o czym 
mówię? Będąc na ziemi, rzadko widzimy ją w sposób właściwy. Ale w takie dni 



231

jak dziś w miejsce tajemnic nieba szuka się sekretów ziemi. Chopin w takie dni 
najbardziej chorował. Ale jednocześnie wówczas, w Nohant, stworzył najpięk-
niejsze ze swych dzieł. Słyszałaś o Nohant? Tam mieszkała George Sand, jego 
kochanka. Dziwna miłość. A może wszystkie miłości są na swój sposób dziwne? 
On ją najpierw kochał, a potem znienawidził. Prawdopodobnie tak się dzieje 
z każdym silnym uczuciem. Rozpala się, gorzeje i wygasa. Zostaje tylko popiół, 
który tli się jeszcze długo po tym potężnym ogniu i ten tlący się popiół rozpala 
nienawiść. Po płomieniu, który wygasł, zostaje ból i żal. I tę ranę chce się wyle-
czyć nienawiścią… – Bella, która wydawała się całkowicie pogrążona w sobie, 
nagle się ocknęła: – Mówię głupstwa… – Rachela przyspieszyła kroku. Słowa 
Belli ledwo docierały do jej uszu. Bella nie zatrzymała się i dalej szła pod ramię 
z koleżanką. Po chwili znów się odezwała: – Wiesz, Rachelo, w klasie często cię 
podziwiam. Potrafisz tak dobrze wyrazić wszystko, co czujesz, tak swobodnie 
formułujesz swoje poglądy. A ja, kiedy rozmawiam z kimś, jest tak jak teraz… 
Bełkoczę. Jeśli chcesz wiedzieć, to powiem ci, że jest w tobie coś z George Sand. 
Mówię poważnie. Jest w tobie realizm i ziemskość… Masz zdolność do obnażania 
spraw zakrytych. Mam na myśli odkrywanie istoty rzeczy, jej piękna, prawdy, 
a nie powierzchowności. Masz w sobie entuzjazm do życia, taką zadziorność 
i waleczność, jakbyś chciała wszystko pochłonąć i wszystkiego zaznać. George 
Sand też miała taką empatię dla ludu jak ty. Wierzyła w rewolucję. Ale one – jedna 
po drugiej, zawodziły i lud nie powstał. Ty również angażujesz się w rozwiązy-
wanie problemów społecznych, też czujesz w sobie misję, aby działać na rzecz 
ludu, a poza tym, poza tym… jesteś indywidualistką. Wiesz, że jesteś indywidu- 
alistką…

Rachela sama nie spostrzegła, kiedy mimo wewnętrznego bólu zaczęła 
słuchać słów Belli. 

– Może jest trochę prawdy w tym, co mówisz – zauważyła.
– Dlaczego tylko trochę?
– Trochę to już coś. Jesteśmy tak skomplikowani. Cóż wiemy o sobie? Cóż ja 

wiem o sobie samej? Co może wiedzieć jeden człowiek o drugim?
– Są ludzie, którzy się rozumieją, i tacy, którzy nigdy nie znajdą porozumienia. 

Jak jest z nami? Dlaczego zawsze, kiedy rozmawiam z tobą, czuję przymus peł-
nego otwarcia się, podczas gdy ty zawsze robisz to tylko połowicznie, częściowo 
pozostając zamknięta? 

– Bo czuję, że ta druga moja połowa jest ci obca. Jakby coś cię przerażało 
we mnie. To jest to, o czym mówiłaś: te rozmaite moje twarze. Tylko po części 
jestem ci bliska. Często, gdy próbuję cię wciągnąć w rozmowę dotyczącą innych 
spraw, ty zmieniasz temat…

– Tak – Bella uśmiechnęła się blado. – Tak jest wtedy, gdy mówisz o rzeczach, 
które sprawiają, że czuję się zakłopotana. Zaczynam się wtedy niepokoić i nie 
umiem sobie z tym sama poradzić. Mówisz o szumnych sprawach, a ja lubię 
ciszę. Lubię cię, kiedy przemawiasz do mnie ze swojej ciszy …
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Rachela zatrzymała się i popatrzyła Belli prosto w oczy: 
– Dyrektorka wysłała mnie po rodziców – powiedziała oschle i zimno. – Sły-

szałaś o SOMS-ie? Jestem członkinią SOMS-u, i jeśli chcesz wiedzieć, należę 
do jej organizatorów. 

Smutne oczy Belli otwarły się szeroko. Usta przybrały bolesny grymas. 
– Dziunię… – wyszeptała. Zahukana, zagubiona Bella zakryła twarz ręką: 

– Moją siostrę Dziunię w ubiegłym tygodniu wyrzucili z polskiego gimnazjum, 
to jest beznadziejna sprawa. Ale ty, u nas… przecież tu wszyscy są Żydami. 
Dziunia bojkotowała lekcje niemieckiego. Oni mają tam Niemkę, typową Ger-
mankę, pannę Frezel. Widziałam ją kiedyś, niska blondynka z dużym biustem 
i twarzą tak jasną, jakby przez cały dzień szorowała ją mydłem. Ostatnio stała 
się bardzo tendencyjna, przyniosła do klasy pisemka Hitlerjugend12 i zaczęła 
agitować dziewczęta. Dziunia jest jedyną Żydówką w klasie. Zaczęła protesto-
wać i kłócić się z panną Frezel. Nie znasz mojej siostry, z nią nie ma żartów. 
Przestała chodzić na lekcje, aż wezwała ją dyrektorka i powiedziała jej: „Cu-
kerman, takiej jak ty zakały nie zniesiemy w naszej szkole”. Teraz szukają dla 
Dziuni nowego gimnazjum i w domu panuje przygnębiająca atmosfera. Mojej 
mamie, ma się rozumieć, wstyd, ponieważ w mieście mówi się, że Dziunia 
jest komunistką… Ale z tobą nie będzie tak źle, zobaczysz. – Ścisnęła ramię  
Racheli. 

Ta, ujrzawszy ponad ich głowami zegar, rzekła: 
– Wracaj. – Chciała uwolnić ramię spod ręki Belli. – Będziesz mieć kłopoty. 
Bella nie puszczała jednak: 
– Nie obchodzi mnie to. – Wyglądała jak bezbronne, zranione zwierzątko. – 

Mam wrażenie, że cały świat usuwa mi się spod nóg. 
Stały przed delikatesami i patrzyły na okno wystawowe z kolorowymi de-

koracjami. Z butelki wina Karmel uśmiechała się do nich piękna, czarnowłosa 
tancerka z wielkim koszem winogron. W tym momencie usłyszały za sobą 
skrzypienie wózka:

– Lody! Lody! – mały Żydek ze szczeciniastą bródką dawał im znaki, wołając. 
Bella sięgnęła do kieszeni. 
– Chcesz?
– Jasne, że ona chce! – Żydek zatrzymał się i spojrzał Racheli w twarz. – A co 

ty, córko, masz taką kwaśną minę, jakbyś na dno poszła w statku ze zsiadłym 
mlekiem? – Zaczął się mocować z blaszanymi pojemnikami wpasowanymi 
w pomalowany na biało wózek, po czym podał lody dziewczynom, potrząsając 

12 Hitlerjugend – niemiecka organizacja młodzieżowa NSDAP zorganizowana w 1922 r. jako przybu-
dówka Oddziałów Szturmowych (SA); od marca 1939 r. w Rzeszy do pełnienia służby w HJ zobo-
wiązani byli wszyscy młodociani Niemcy od 10. do ukończenia 18. roku życia. W drugiej połowie 
lat  30. organizacja działała także w Łodzi wśród niemieckiej młodzieży.
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z wielkim zadowoleniem długą, rzadką bródką. Odszedł, ale jeszcze przez chwilę 
było słychać jego cienki, śpiewny głosik. 

Rozgorączkowanie Racheli zaczęło stygnąć, a wewnętrzne wzburzenie – uci-
szać się, gdy tylko zanurzyła wargi w lodowej słodyczy. Szły ulicą z lodami przy 
ustach, nie zamieniając ze sobą słowa aż do czasu, gdy weszły na Piotrkowską. 
Rachela zorientowała się, że spogląda w kierunku okien znanego jej gmachu. 

– Widzisz narożny budynek, tam naprzeciwko? – Pokazała go Belli. – Tu 
chodziłam do szkoły podstawowej. Przejdźmy tam – poweselała – i zajrzyjmy 
do środka. 

Weszły na podwórze, na którym panował hałaśliwy, wesoły rozgardiasz. 
– To długa przerwa. – Rachela wzięła przyjaciółkę pod ramię. – Zobacz jak 

tu gwarno i tłumnie! – Pociągnęła Bellę za sobą. Nagle ożywiła się. – Widzisz tę 
dziewczynę, która skacze na skakance, śpiewając „Ja dana, ty flufla…”? Ciekawe, 
kto wymyślił taką bezsensowną piosenkę. Oj, jakie ja wyczyniałam tu sztuczki 
z moją skakanką! A widzisz tę grupę chłopców? Tam graliśmy w klisze13 i guziki. 
A tamci na progu wymieniają karty z obrazkami Toma Mixa14 czy jak oni się 
tam nazywają, ci chłopięcy bohaterzy. Tam na schodkach, widzisz, siedzą ci ze 
starszej klasy… – Rachela objęła wzrokiem podwórko, patrząc na zaaferowane, 
zajęte dzieci w trzewikach i wytartych spodniach. Przypływ czułości wypełnił 
jej serce. – Tu była naprawdę moja szkoła. Tu przeminęły moje szczęśliwe lata! 
– Mówiła z entuzjazmem do Belli, która stała tak blisko niej, jakby chciała się 
schować za jej ramieniem. Rachela nie zauważyła jej zmieszania. – Pamiętam 
nawet, jak mama przyszła zapisać mnie do tej szkoły. Przechodziłyśmy przez 
duże pomieszczenie, gdzie nauczycielka bawiła się z dziećmi z pierwszej klasy.  
O, pani Rubinow, nasza nauczycielka! – Rachela tęsknie westchnęła. – Pamię-
tam ją, jest starsza i siwa, ale cechuje ją ten rodzaj starości, w której człowiek 
się nie zmienia. Siwe włosy ostrzyżone krótko jak u dziewczynki, z przedziałkiem 
i grzywką. Zawsze uśmiechnięta, wygląda jak duże dziecko, które się postarzało. 
Tylko ten uśmiech, widzisz, nie jest tak dokładnie dziecięcy, ma w sobie mądrość, 
zrozumienie – nawet nie matczyne, ale bardziej babcine. Nawet gdy się nie 
uśmiecha, to i tak wydaje ci się, że ten uśmiech jest obecny na jej twarzy, on jest 
wyryty w jej zmarszczkach. Tym uśmiechem przywitała mnie, kiedy przyszłam tu 
pierwszego dnia. Wzięła mnie w ramiona i zapytała, jak mam na imię i… wiesz  
– Rachela przyjęła patetyczny ton – jej ramiona stały się ramionami tej szkoły 
i one wciąż mnie obejmują. – Pochyliła się do Belli: – Rzuć okiem tam, widzisz tego 
wysokiego mężczyznę z papierosem w ustach? To nasz dyrektor. Jest świetnym 

13 Gra w klisze – zabawa, w której grano o kawałki klisz filmowych ze zdjęciami znanych aktorów.

14 Chodzi o Toma Mixa, amerykańskiego gwiazdora epoki filmu niemego i początków dźwięko-
wego, bohatera przedwojennych filmów westernowych, które były grane i bardzo popularne także  
w Polsce. 
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skrzypkiem. Naprawdę. Siedząc w klasie, niejeden raz słyszeliśmy jego grę, której 
dźwięki dobiegały z dyrektorskiej klitki. Mieszka w szkole – na samym środku 
korytarza jest zrobione przepierzenie z dykty, za którym stoi jego łóżko. Czasami 
po lekcjach wzywał nas do kancelarii, by nam zagrać. Nazywał nas „tinters15”. 
To dzięki niemu słyszeliśmy pierwsze dźwięki muzyki. To jego skrzypce pozwoliły 
mi po raz pierwszy usłyszeć Zigeunerweisen16!… A oto, widzisz, wychodzą inni 
nauczyciele. Chodź ze mną przywitać się…

Bella zrobiła krok w tył.
 – Nie, chcę już wracać.
Rachela otoczyła ramieniem szyję Belli: 
– Widzisz tę niziutką, taką czarnulkę? To nauczycielka polskiego. Nazywano ją 

„Koza”. Z nią przerabialiśmy elementarz. A ta blondynka obok niej też uczy polskie-
go. Ją nazywaliśmy „Józka”. Z nią czytało się już Konopnicką, Staffa, Mickiewicza 
i Słowackiego. A z drugiej strony – nauczyciel jidysz. Przed nim stoi inny nauczyciel, 
Holcman, to była moja pierwsza miłość. Pojechał potem pracować gdzieś indziej. 
Tego tam nazywaliśmy „Szmelke” – ten przydomek miał odzwierciedlać jego ła-
godną naturę i uprzejmość. Niektórzy nazywali go też „Karioka”, ponieważ lekko 
podrygiwał przy mówieniu. On sam jest Litwakiem17, ale ma szacunek dla naszego 
łódzkiego dialektu, tyle że nie pozwala, aby wkradał się do języka pisanego, to 
znaczy do literackiego jidysz. Obok niego stoi „Pieczora”, nauczycielka geografii, 
a ta wystrojona paniusia tam to „Kukulala”. Lubiła śpiewać piosenkę z refrenem 
„Ku-ku-la-la”. A widzisz tych dwoje, którzy tam spacerują. On to nauczyciel rachun-
ków. Jest łysy, więc nazywaliśmy go „Arbuz”, a na nią wołaliśmy „Zgryzota”, bo ma 
zawsze smutną minę. Dałam jej kiedyś zeszyt z moimi wierszami. Pamiętam jeszcze 
ten pocałunek, którym mnie wtedy obdarzyła. Przyjrzyj się im, wszyscy mogliby 
mieć lżejsze życie w innych szkołach, gdzie nie musieliby miesiącami pracować 
bez wynagrodzenia, ale oni przyszli tutaj ze względu na ideały. – Rachela spojrzała 
ciepło i prosząco w oczy Belli. – Podejdź ze mną do pani Rubinow…

Bella nie ruszyła się z miejsca. 
– Muszę wracać – wyszeptała zmieszana. 
Pożegnały się i Rachela zaraz o niej zapomniała. Odwróciła się, z twarzą 

skierowaną w stronę dzieci, które pchały się w kierunku schodów. „Czy rzeczywi-
ście zawsze byłam tu taka szczęśliwa?” – nieoczekiwanie naszły ją wątpliwości. 
Nagle powróciła samotność, którą niejednokrotnie tu odczuwała. Koleżanki nie 
przepadały za nią, bo różniła się od nich, jednak żadna nie wiedziała, czym.  

15  Tinter – kałamarz

16 Zigeunerweisen (Melodie cygańskie) – jedna z najbardziej znanych kompozycji Pabla de Sarasa-
tego. 

17 Litwak – Żyd pochodzący z Litwy.
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Prowadziły długie spory, w których i dla niej też wynaleziono przezwisko: „Skarbik”. 
Miało ono oznaczać, że jest pupilkiem dobrego pana Holcmana, w którym była 
„śmiertelnie” zakochana. W pamięci Racheli ożyła jego twarz. Potrafił opowia-
dać historie. Każda jego lekcja była wielką podróżą wyobraźni, a pod pracami 
pisemnymi lubił pisać „liściki” czerwonym atramentem: „Należy nanieść wiele 
poprawek, ale to będzie z pożytkiem zarówno dla tej pracy, jak i dla jej autorki”. 
To z nim wiązało się najbardziej bolesne przeżycie Racheli w tej szkole. 

W Austrii wybuchło powstanie przeciw Dollfussowi18. Wtedy to w szkole zapa-
nowało wielkie poruszenie. Omawiano sytuację w stolicy tego kraju i starannie 
studiowano jego geografię. Opiewano czerwony Wiedeń, bohaterów z Schutzbun-
du19, urządzając parodie dyktatora Dollfussa. 

Zdarzyło się wówczas, że chłopiec ze starszej klasy bezczelnie odpowiedział 
panu Holcmanowi. Nauczyciel stracił swoją „żelazną cierpliwość” i odesłał ucznia 
do domu. Klasa zaprotestowała. Wszystkie dzieci, solidaryzując się z „niewinnym” 
kolegą, złapały książki i razem z ukaranym opuściły szkołę. Potem zebrani na 
podwórzu, gdzie czekano na uczniów z innych klas, urządzili masówkę.  Również 
klasa Racheli wyraziła swoją solidarność, przystępując do organizacji strajku. 
W jej pamięci na zawsze pozostanie obraz, jak zagubiona i zahukana stoi po-
środku klasy. Wokół niej wrzało jak w ulu. Młodzież gotowała się, pakowano 
książki – a ona nie potrafiła zrozumieć, jak można strajkować przeciw własnej 
szkole i własnemu nauczycielowi. Dzieciaki szturchały ją ze wszystkich stron: 
„Co tak stoisz? Solidaryzuj się!” – wołały do niej, jeden po drugim opuszczając 
klasę. Wokół zapanowała cisza. Pozostała sama. 

Stała na progu ze ściśniętym sercem. Wiedziała, że nieokazywanie solidarno-
ści jest teraz jednym z największych grzechów, wszak już dwa lata należała do 
Socjalistycznego Związku Dziecięcego SKIF. Ale solidaryzowanie się przeciwko 
nauczycielowi Holcmanowi też było grzechem. I oto stanął przed nią on sam, 
spięty i nachmurzony. Kiedy zwracał się do niej, jego głos nie miał w sobie ani 
krzty życzliwości: „Nie można stać na progu, albo wchodzisz, albo wychodzisz”. 
Rozpłakała się (tak, zawsze była płaczliwa). Patrzyła na niego przez łzy, jakby 
oczekiwała od niego rady, nawet nie rady, ale rozkazu – co ma robić. Ale tym 
razem jego twarz była surowa i nieprzenikniona. Płacząc, weszła z powrotem do 
klasy i usiadła w ławce. Była z nim sama, tak jak to sobie wymarzyła: być sam 
na sam i otworzyć przed nim serce. Ale nic nie szło tak jak w jej marzeniach.  
 

18 Engelbert Dollfuss (1892–1934) – austriacki polityk, w latach 1932–1934 kanclerz i minister 
spraw zagranicznych Austrii.  Zdelegalizował partię nazistowską, krwawo stłumił bunt robotników, 
zginął z rąk austriackich nazistów.

19 Republikanischer Schutzbund – lewicowa organizacja paramilitarna istniejąca w Austrii w okre-
sie międzywojennym.
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Nauczyciel przemilczał tę dłużącą się nieprzyjemnie godzinę, a ona przepłakała 
ją. Była pewna, że nawet on – pan Holcman, nie popiera jej postępowania.

Kiedy wreszcie wyszła ze szkoły, dzieciaki czekały na nią. Zrobiono dla niej 
szyderczy szpaler, wygrażano jej pięściami i wyzywano najbardziej znienawidzo-
nym, sprawiającym tyle bólu przezwiskiem – „Łamistrajk!”. Do tej pory nie jest 
pewna, jak powinna ocenić swoje postępowanie w tamtym dniu. Czy dobrze zro-
biła? A może źle? Jedno było dla niej jasne – inaczej nie mogła. I z tej pewności 
zrodziła się w niej świadomość, że jest jak kot, który chodzi własnymi drogami. 

Zaczęła rozmyślać o swoim obecnym życiu. „Dlaczego dziewczyny wołają na 
mnie «uspołeczniona»? Dlaczego wybierają mnie na swoją przedstawicielkę? 
Dlaczego biegają za mną jak stado owiec za pasterzem i dlaczego tutaj – w mojej 
szkole, w tej najlepszej szkole na świecie, miałam tak mało przyjaciół? Czemu 
biegam na spotkania partyjne i jeżdżę na kolonie, choć czasami czuję się tak 
smutno i samotnie w tym towarzystwie? A gdy uciekam, czemu ciągnie mnie do 
nich z powrotem? Czy rzeczywiście jestem indywidualistką, jak mówi Bella, czy 
też jestem prospołeczna? Jestem dobra, czy zła? Kim jestem? Czego oczekuję 
od siebie? Od mego życia? Dokąd zmierzam?...”

Nagle powrócił cały wewnętrzny ciężar. Musiała zobaczyć się z panią Rubinow. 
Teraz, natychmiast. Przebiegła przez opustoszałe podwórze szkolne i popędziła 
na trzecie piętro po dwa, trzy stopnie naraz. Drzwi do pokoju pani Rubinow były 
otwarte, więc Rachela od razu dostrzegła siwą głowę nauczycielki pochyloną 
nad książką. Podniosła ją, po czym wyciągnęła obie ręce w kierunku Racheli: 

– A co to za święto dzisiaj?
– Chciałam panią zobaczyć, pani Rubinow.
– Tak po prostu? Nie masz dziś zajęć szkolnych?
– Tak po prostu… – wyszeptała Rachela.
Nauczycielka zamknęła książkę. Dostrzegła w twarzy dziewczyny coś, co 

przeczyło temu „tak po prostu”. 
– Chodź, odprowadzisz mnie do domu. – Włożyła książkę pod pachę, wzięła 

wielką torbę do ręki i już była gotowa. Na schodach wsparła się na Racheli, 
z trudnością stawiając opuchnięte nogi. – Muszę przygotować referat na spot- 
kanie JAF-u – wysapała. – Może przyjdziesz posłuchać?

Rachela potrząsnęła głową: 
– Zna pani moje stanowisko. O ile czasami zgadzam się z pani bundyzmem, 

o tyle nie do końca zgadzam się z ideą JAF-u. 
Bundyzm pani Rubinowej był nieco inny niż ten, który był bliski Racheli. 

Nauczycielka twierdziła, że Bund nie narodził się w 1897 roku, ale jest tak 
stary jak żydowska myśl w ogóle. Uważała, że dwa kierunki w żydowskim życiu: 
syjonizm i bundyzm są dwiema drogami wypełnienia misji narodu żydowskiego 
i dlatego nie była antysyjonistką. Twierdziła, że oba za bardzo się upartyjniły, 
tracąc swój filozoficzny wymiar. Jako doktryna socjalistyczna, która walczy 
o erę powszechnej wolności myśli, Bund powinien być bardziej tolerancyjny 
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wobec innych kierunków żydowskiego życia politycznego, ponieważ tolerancja 
to pierwszy krok do prawdziwej demokracji, więc nie powinno się czekać z re-
alizacją tej cennej wartości aż do nadejścia socjalizmu. Przekonywała do tego, 
że konflikt między syjonizmem i bundyzmem powinien wznieść się na wyższy 
poziom dyskusji. Rachela podzielała te poglądy Rubinowej, ale były też kwestie, 
które je dzieliły. Według Racheli walka między syjonizmem i bundyzmem to bój 
o pozyskanie żydowskich mas, który wyklucza tolerancję. Pani Rubinow jako 
działaczka bundowskiej organizacji kobiecej JAF nosiła się z ideą stworzenia 
w jej ramach młodzieżówki. Chciała wciągnąć do tego zadania Rachelę, ale ta 
nie zgodziła się. Była przeciwna nie tylko tworzeniu młodzieżówki, ale w ogóle 
JAF-owi. Nie popierała tworzenia osobnej organizacji dla kobiet, uważając, że 
takim działaniem kobiety same podkreślają swoją odmienność od mężczyzn, tym 
samym zaprzeczając pryncypialnej zasadzie równości płci. Tymczasem Rachela 
była zagorzałą bojowniczką o takie równouprawnienie. 

– Cóż ci szkodzi przyjść i posłuchać? – pani Rubinow przystanęła.
Dziewczyna potrząsnęła głową: 
– Nie interesuje mnie to. 
Nauczycielka uśmiechnęła się łagodnie. 
– Posłuchać, dowiedzieć się czegoś więcej… Nikomu to jeszcze nie zaszkodziło. 

– Rachela próbowała wstrzymać swój krok tak, aby pani Rubinow zdołała za nią 
nadążyć. Było południe, w powietrzu wisiał ciężki upał i duchota. Zmęczone miasto 
mdławo poruszało się wokół nich. Nawet wozy i tramwaje zdawały się poruszać 
wolniej. Twarz nauczycielki błyszczała, gdy opowiadała Racheli o referacie, który 
wygłosi dla kobiet z JAF-u. Sapała przy tym, wypuszczając powietrze spomiędzy 
warg, jakby wraz z nim chciała wyrzucić z siebie cały ten upał. 

Zatrzymały się przed domem nauczycielki. 
– Wejdź do mnie na minutkę – padło zaproszenie. Racheli nie trzeba było dwa 

razy powtarzać. Powoli pokonywały schody prowadzące na kolejne piętra. Ledwo 
otworzyły drzwi mieszkania, uderzył je gorący zaduch. Pokój był mały i ciasny. 
Połowę zajmowała czarna szafa sięgająca do sufitu. Pozostałe umeblowanie 
stanowiły: wąskie, żelazne łóżko, stoliczek, krzesło i mała, żelazna kuchenka. 
Każdy wolny kącik wypełniały książki. Nauczycielka mieszkała sama. Jej córki 
były gdzieś w Rosji, a męża już nie miała. 

Ledwo przekroczyły próg, nauczycielka od razu zdjęła buty i masując opuch-
nięte nogi, wyciągnęła się na żelaznym łóżku. Przyglądała się Racheli parą zmę-
czonych oczu, z babcinym uśmiechem na ustach. Rachela wiedziała, że nadszedł 
ten moment. Wytarła spocone czoło, pochyliła się ku nauczycielce i zaczęła 
jej opowiadać o tym, co wydarzyło się dziś w gimnazjum. Gdy skończyła, pani  
Rubinow leżała pogrążona w pełnym powagi zamyśleniu. W końcu rozpogo- 
dziła się: 

– Poślij swoich rodziców od razu do naszego kierownika. Może będzie mógł 
zainterweniować… Nie, czekaj. Niech oni najpierw pójdą do tej dyrektorki.  
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Posłuchajmy, co ona ma do powiedzenia. Szkoła nie wyrzuca uczniów tak od 
razu. Teraz jest inaczej niż kiedyś. Zuch dziewczyna z ciebie, Rachelo!

– Niby czemu?
– Po prostu dobrze postępujesz. 
Rachela poczuła, jak robi jej się ciepło wokół oczu. 
– Płakałam.
– Płakałaś?
– Jeszcze jak! Ona chciała, abym wydała moje koleżanki. – Rachela jeszcze bardziej 

pochyliła się nad nauczycielką. – Pani jest dobrze – odparowała. – Pani zerwała ze 
światem, który nie był bliski pani sercu. Odeszła pani z domu i stała się bundystką. 
Wszystkie mosty za sobą pani spaliła i po problemie, a ja… ja żyję w dwóch światach.

– Głupstwa gadasz – nauczycielka ujęła rękę Racheli. – Wiesz, jaki świat od-
rzuciłam? Rodziców porzuciłam. Dom. Widzisz, nasze pokolenie miało prawdziwy 
problem. To było pokolenie dzieci, które zwróciły się przeciwko swym rodzinom, 
rujnując je. Moja droga, nasze pokolenie zadawało tyle cierpień. Matki rozpaczały, 
ojcowie odprawiali sziwę20. To nie były żarty. Myślisz, że to nie obciążało naszego 
sumienia? Spaliliśmy mosty za sobą, ale one – niczym rany – nie przestają w nas 
płonąć. Tak jak rany. Przychodzisz i mówisz, że nam było lepiej. Widzisz, tobie 
jest dobrze. Masz za sobą swój dom, rodzinę. Masz swoje środowisko, przyjaciół. 
Żyjesz w swoim świecie. Tam, w gimnazjum, to nie jest twój świat i nie ulegasz 
mu, bo masz w sobie wystarczającą siłę, aby się mu oprzeć… Oczywiście, na-
raża cię to na problemy – brak zrozumienia, szykany. Ale nie może być inaczej. 
W głębi duszy oni cię szanują. Zapewniam cię. A to, że trochę popłakałaś… 
– nauczycielka uśmiechnęła się dobrodusznie – to naturalne. Jesteś przecież 
dziewczyną i do tego wrażliwą, troszkę rozpieszczoną. Rzuca ci się kamienie pod 
nogi… Na początku to trochę bardziej boli. Powiedz sama, czy nie wiedziałaś, że 
robisz w szkole rzeczy, które nie spodobają się dyrekcji? W sercu jednak miałaś 
nadzieję, że skoro rodzice ci pobłażają, to i tam ci przebaczą i pozwolą iść swoją 
drogą. Trzeba sobie trochę popłakać, prawda, Rachelo?

Rachela patrzyła na nauczycielkę z rozgoryczeniem. 
– Nie urodziłam się po prostu do bycia bohaterką i to wszystko! – W jej głosie 

słychać było dziecięcą złość.
– Bohaterką? – nauczycielka wzruszyła ramionami. – Łatwo się mówi. Nie 

ma bohaterów. Są ludzie, którzy mogą się pochwalić bohaterskimi momenta-
mi w swoim życiu. I tyle. Ale bojowniczką? Jesteś piękną, młodą bojowniczką.  
– Wzięła obie ręce Racheli i przytrzymała w swoich. – Możesz być z siebie dumna. 
A to jest najważniejsze. 

20 Sziwe – dziesięć dni żałoby po śmierci kogoś bliskiego; w tradycyjnych domach żydowskich odpra-
wiano żałobę także po kimś, kto odszedł do świata, w którym nie przestrzegało się zasad religij-
nego życia żydowskiego.
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– Nienawidzę siebie! – wykrzyczała Rachela.
– Rachelo – nauczycielka potrząsnęła jej dłońmi – człowiek powinien siebie 

kochać. Zdrową miłością. Z całego serca. To pomaga nam kochać innych ludzi. 
Mówi się nam: „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, jakże możesz mi-
łować bliźniego, jeśli siebie samej nienawidzisz?

– Bo jestem słaba! Źle się broniłam.
– Źle? – Nauczycielka przybrała na twarz babciny uśmiech. – I co z tego. 

Czy przemowy są czymś tak ważnym? Jednym łatwo przychodzi ubieranie myśli 
w słowa, innym trudniej. Nie słowa są najistotniejsze. Najważniejsza jest wiara 
i to, co robimy nią powodowani. Weź na przykład prawdziwie pobożnych Żydów. 
Każda godzina ich życia to walka. Dbają o swoją wiarę i bez względu na wszystkie 
pokusy bronią jej. Nie zawsze z bohatersko podniesioną głową, ale bronią. My, 
żydowscy socjaliści, musimy pielęgnować naszą pobożność. Socjalizm zastąpił 
nam religię. Potrząsasz głową? Nie zgadzasz się? To stare, wyświechtane fra-
zesy? Ale to nie przeszkadza, że są prawdą. Religia nie oznacza tylko stosunku 
człowieka do Boga, ale też człowieka do człowieka. Oznacza troskę o ideały 
przyszłości, o czasy mesjańskie. Przestaliśmy wierzyć w istnienie Boga. Wie-
rzymy, że nauka posiądzie kiedyś tajemnicę powstania świata, tajemnicę życia 
i śmierci, i oczywiście nie wierzymy w kontrolę Boga nad każdym człowiekiem 
z osobna. Mówimy, że człowiek dzierży swój los we własnych rękach i wierzymy, 
że te ręce mają siłę. Duchową i moralną. Ufamy, że nadejdą czasy, kiedy będzie 
się żyło według ideałów proroka Izajasza, i to jest naszą religią. – Nauczycielka 
badawczo przyjrzała się uczennicy. – Co ja ci zawracam głowę, ha?… Taki upał, 
a ty jesteś jeszcze do tego zatroskana.

Rachela podniosła się. 
– Nie chciałabym rezygnować z kształcenia się… – odpowiedziała. 
– Wciąż chcesz zostać nauczycielką?
– Tak. Dzisiaj nawet bardziej niż zwykle.
Pani Rubinow patrzyła na nią z babciną czułością: 
– Wszystko się dobrze skończy, Rachelo, zobaczysz…
Rachela uścisnęła delikatną dłoń nauczycielki i wyszła z nagrzanego, dusz-

nego pokoiku. Ruszyła w stronę domu. Szła szybkim, mocnym krokiem. Chciała 
jak najszybciej zobaczyć matkę. W tej chwili też miała nadzieję, że to wszystko 
wyjdzie na dobre. Poprawił się jej nastrój. Nie czuła już potrzeby wyżalania się 
przed Dawidem. Postanowiła nawet, że nic mu nie powie, aby nie zepsuć ich 
wieczornego spotkania. 

Mama od razu wyczytała z twarzy Racheli, że coś się stało. Nic nie pomogła obo- 
jętność, z jaką Rachela relacjonowała wydarzenia w szkole i przekazywała rady nau- 
czycielki Rubinow. Blumcia wychodziła z siebie. Postawiła przed Rachelą obiad, złapa- 
ła chustę i pobiegła do zakładu fryzjerskiego, aby porozmawiać z mężem. Nie ka- 
zała Racheli iść ze sobą, za co dziewczyna była jej wdzięczna. Bała się ponownie 
stawiać czoło pytaniom i zarzutom. Przede wszystkim jednak obawiała się  
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spojrzenia ojca – zmartwionego, smutnego spojrzenia, które znała tak dobrze 
z innych trudnych chwil. No i najważniejsze – miała czas, aby znów wypuścić 
się na miasto.

Umyła się, założyła inną sukienkę, przyczesała niesforną czuprynę, która tak 
lubiła rozsypać się wokół jej twarzy, po czym zbiegła schodami na ulicę.

*

Godziny szybko mijały. Rachela spieszyła z lekcji na lekcję, od jednej tępej 
pary dziecięcych oczu do następnej, aż zapadł wieczór, a wraz z nim przyszło wy-
tchnienie. Również niebo przez cały dzień przygniatane ciężarem chmur w końcu 
wyzwoliło się spod nich, uwalniając deszcz kryjący się w nich już od minionej  
nocy. 

Przez miasto przeszła burza. Błyskawice rozrywały niebo krzywymi, płomienny-
mi cięciami. Pioruny dudniły raz jak ciężkie kamienie, innym razem niczym małe, 
niezliczone kamyczki spadające z łopaty. Kiedy Rachela jechała tramwajem, 
wracając z ostatniej lekcji, wydawało jej się, że przy każdym grzmocie domy pod-
skakują, a rozbłyskające szyby zaraz pękną, chcąc się uwolnić z okiennych ram. 

Jechała, aby pod zegarem spotkać się z Dawidem.
W tramwaju powietrze było nagrzane i parne. Rachela chciała otworzyć okno, 

ale ledwo uchyliła szparkę, jakaś pasażerka zaczęła krzyczeć na cały głos, że 
robi przeciąg, przez co może wpaść piorun i cały tramwaj, uchowaj Boże, pójdzie 
z ogniem. Przerażona pasażerka parę razy przeżegnała się dla własnej ochrony 
i żeby uratować wszystkich pasażerów. A sąsiadka Racheli, kobieta z koszem 
cebuli na kolanach, złapała się za perukę i powiedziała w jidysz: 

– Kto siedzi plecami do przeciągu, córko, to jakby siedział twarzą do otwartej 
mogiły, niech pamięć o nim będzie wymazana. 

W końcu dojechała na miejsce. Ledwo postawiła nogę na stopniu tramwaju, 
gdy poczuła, że wkracza w sam środek burzy. W okamgnieniu wpadła w objęcia 
deszczu i nim się spostrzegła, była przemoczona do suchej nitki. Nie przeszka-
dzało jej to. Przeciwnie, to był ciepły deszcz i wydawało jej się nawet, że jest 
słodki. Zmył z niej zmęczenie. Z każdą błyskawicą w sercu rozpalała się radość. 
Z każdym grzmotem ciężki kamień troski i smutku staczał się z serca. 

Biegła przez pustą ulicę. Czuła się tak, jakby nikogo więcej nie było na świecie, 
tylko ona i Dawid, który gdzieś tam biegł jej naprzeciw, przemoczony i skąpany 
w deszczu. 

Deszcz mocno zacinał. Wąskie strugi spadały na twardy trotuar i rozbryzgi-
wały się perlistymi kropelkami. Racheli wydawało się, że biegnąc, przedziera się 
przez gąszcz nici, rozrywając je jedna po drugiej, a one otwierają się, po czym 
znów za nią zamykają, przeszywając na wskroś jej sukienkę, ciało, przedzierając 
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się do serca, bębniąc w nie szybko i rytmicznie, niczym dobosz obwieszczający 
nadejście święta. Rynsztoki szumiały po bokach, bulgocząc wesoło. Niczym 
rzeki występujące z koryta wzbierały i przelewały się, przecinając jej drogę na 
chodniku. Przyćmione, zamglone światła w oknach domów i sklepów żółtawo 
odbijały się w mokrym asfalcie jasnymi refleksami – świetlistymi plamami, które 
deszcz wyhaftował na burzowym dywanie. 

Buty Racheli były pełne wody i przy każdym kroku piszczały jak rozbrykane 
kociaki. Sukienka lepiła jej się do nagich ud, więc biegnąc, wciąż odklejała ją od 
skóry. Ale ta po chwili znów do niej lgnęła, jakby była posmarowana od spodu 
klejem. Nie było to przyjemne, ale też nie przeszkadzało dziewczynie. Już z da-
leka widziała zegar. 

Nagle zobaczyła Dawida. Stał pod daszkiem „ich” delikatesów i wyciągał 
do niej ramiona. Jeszcze jeden krok, jeden skok i – już wpadła w jego objęcia. 

– Trzymaj mnie mocno! – krzyknęła, po czym poczuła, jak ciepło rozlewa się 
po wszystkich jej członkach. – Trzymaj mnie mocno! – objął ją ręką i przycisnął 
do siebie. – Nie trzymaj mnie tak mocno! – śmiała się, dysząc. – Nie tak mocno, 
nie mogę złapać tchu!

– A po co oddychać? – znów przycisnął ją do siebie. Jego szczupła, mło-
dzieńcza twarz z nieregularną, kiełkującą bródką szorstko, ale przyjemnie, kłuła 
ją w policzek. – Jeśli chciałbym, dałbym ci teraz takiego całusa, że wcale nie 
mogłabyś oddychać. 

Wyrwała się z jego objęć: 
– Już zaczynasz, Dawidzie? 
– Co takiego powiedziałem?
Ich spojrzenia spotkały się. Rachela patrzyła w jego promienne oczy. Na ich 

najciemniejszym, najgłębszym dnie tlił się dziwny ogień – obcy, kuszący. Zrobił 
się niespokojny. Oderwała spojrzenie od niego i złapała się za serce: 

– Bije tak mocno… – Nie odrywał od niej oczu. Czuła, jak pożera ją wzrokiem, 
całą – gdy idzie i staje, z taką chciwością, że aż kolana się pod nią ugięły. 

– Co mi się tak przyglądasz? – Ruchem głowy strząsnęła krople wody z wło-
sów. – Nie znasz mnie?

– A wyobraź sobie, że cię nie znam. Dwadzieścia cztery godziny to cała wiecz-
ność. Już zapomniałem, jak wyglądasz. – Palcem odgarnął z jej czoła kosmyk 
włosów. – Nie mogłem się doczekać, kiedy cię zobaczę – wyszeptał. – Stoję tu 
już od pół godziny. 

Ona też chciała mu powiedzieć, jak bardzo w ciągu tego dnia chciała go ujrzeć, 
jak odliczała mijający czas. Dzisiejsze wydarzenia tkwiły w jej pamięci i gotowa 
była zdradzić się jakimś słowem, aluzją. Przemogła się i zaśmiała: 

– Dobrze zrobiłeś, Dawidzie, bardzo mądrze, że przyszedłeś pół godziny 
wcześniej. Dzięki temu jesteś suchy, a ja taka mokra.

– Widzisz! – zawołał. – To kara, że nie tęskniłaś do mnie. Teraz już wiesz, że 
odrobina tęsknoty też się czasami opłaca.
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– Dobrze. Od dzisiaj będę już wiedziała, a ty, mój potężny przyjacielu, mógłbyś 
pożyczyć mi chusteczkę do nosa, abym się trochę wytarła. Nie przeszkadza ci, 
że jestem taka przemoczona, co? 

– W żadnym wypadku mi to nie przeszkadza – włożył ręce do kieszeni i znów 
pożerał ją wzrokiem. – Żebyś wiedziała, jaka ładna jesteś teraz. Jakbyś wynurzyła 
się ze spienionej fali, zupełnie jak bogini morza. Piękniejsza nawet. Jak dla mnie, 
zawsze możesz chodzić taka przemoczona. Pasuje to do ciebie. Twoje włosy 
wyglądają jak… jak, powiedzmy, jak ogień, który przygasł, bo wylano na niego 
trochę wody, jak przygaszony węgiel, tlą się tak brązowawo, mrocznie, gorąco…

– Bardzo poetyckie! No, ale wyjmij już chusteczkę! – wyciągnęła mu ręce 
z kieszeni. – Jak myślisz, przeziębię się?

– Tak, dla mnie to możesz się przeziębić, a co za problem? Będziesz leżeć 
w łóżku, a ja będę do ciebie przychodził i siedział przy tobie godzinę i następną, 
a potem jeszcze kolejną…

– I przyniesiesz mi pomarańczę? – podchwyciła ton jego rozmowy. Obrócili 
się w stronę oświetlonej witryny. – Tutaj ją kupiłeś?

– Oczywiście. Całą złotówkę zapłaciłem.
– No, wybaczę ci tę cenę, choć raczej nie mówi się, ile prezent kosztował. – 

Wzięła go pod ramię i przycisnęła do siebie. – Nigdy nie zapomnę ci tej pomarańczy. 
Podziwiali owoce wyłożone na wystawie. Posegregowane w małych skrzynkach, 

błyszczały na tle słomy i kolorowego papieru. Wokół nich stały butelki wina. Na 
każdej znajdowała się fabryczna naklejka z pięknie brzmiącymi nazwami, które 
przywodziły na myśl dalekie, egzotyczne kraje. A między butelkami swojskie puszki 
z nazwami rozmaitych ryb, w tym sardynek, przypominające o dalekich morzach. 
I dalej kosze, wielkie, plecione, owinięte w papier celulozowy, z których wyglądały 
daktyle, figi, banany, winogrona. A między nimi znów miszmasz wszelkich gatunków 
orzechów o różnych rozmiarach i kształtach. A całe okno było ramą dla tego pełnego 
przepychu, harmonijnego obrazka. 

– Popatrz tylko na te banany! – zachwycał się Dawid. – Widzisz ten kolor? 
– Tak, bananowy.
– Ja nie żartuję. To cudowny kolor, prawda? Popatrz na ich kształty i jak 

pięknie prezentują się razem, powiedziałbym, że wyglądają jak jakiś… jak jakiś 
grzebień. – Rzucił na nią z boku spojrzenie. – Ciekaw jestem, jak wyglądałabyś 
z takim kapeluszem bananów na głowie.

– Chodź, błazen jesteś. Nie pasuje do mnie żółty kolor. 
– A te jabłka? Zobacz tylko tę skrzynkę tam. Widziałaś kiedyś taką czerwień 

jabłek? Ten rodzaj jabłka pasuje do twej dłoni. Wyglądałabyś jak Chawa21 w raju. 
– Bardziej pasowałoby, abym trzymała je między zębami. – Pociągnęła go 

za rękaw. – Chodź, pokręcimy się trochę. Ślinka płynie do ust.

21 Chawa to żydowski odpowiednik imienia Ewa.
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Odwrócili się w stronę ulicy. Wzrokiem ogarniali zasłonę deszczu zasnutą 
wokół daszku, pod którym stali. Ten kawałeczek miejsca na ulicy, przed oknem 
delikatesów, był suchy i należał do nich, jak intymny namiot oddzielony od świata. 
Dźwięk padającego, mżącego deszczu sprawił, że poczuli się bezpiecznie i przy-
tulnie. Stali przytuleni do siebie i milczeli, wsłuchani w siebie, w deszcz, który 
współgrał z ich niewysłowioną radością, że mają siebie i ten kawałek suchego 
trotuaru, ocalonego pośród burzowej ulicy. 

– Naprawdę jest ci zimno? – odezwał się. 
Ona zadrżała: 
– Głodno i chłodno, głodno i chłodno…
Popatrzyli na siebie i wybuchnęli śmiechem.
– Sza, mam plan! – zawołał. – Genialny plan na zaistniałą okoliczność. – 

Z udaną powagą ujął ją za rękę. – Wysłuchaj mnie, moja przyjaciółko. Ponieważ, 
jak się wydaje, deszczowa sytuacja nie wydaje się bliska zmiany, proponuję, Ra-
chelo, abyśmy udali się biegiem do światowej sławy kina „Czary”22, a po drodze 
wskoczyli do bramy naprzeciwko. Tam, jeśli wzrok mnie nie myli, widzę pewnego 
handlarza z pełnym koszem świeżych, gorących, pachnących bajgli. – Spojrzał 
na nią. – Genialne, prawda?

– O, mój Dawidzie, niezwykle genialne – poczochrała jego włosy, które ostatnio 
usiłował zaczesywać na jeża, aby wydawać się trochę starszym i wyższym. – Twój 
genialny plan ma jedną wadę. Nie uda się. 

– Zostaw mojego jeża! – odskoczył od niej. – I uzasadnij swoją krytykę, 
towarzyszko.

– Nasze finanse, towarzyszu marzycielu, zbliżają się do zera. Ja mam zaledwie 
piętnaście groszy w kieszeni. 

– A więc nasze położenie jest rzeczywiście naprawdę krytyczne! – powiedział 
melodyjnie. Jednocześnie na otwartej dłoni Racheli zaczął przeliczać zawartość 
swojej kieszeni: – Czterdzieści, pięćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, 
dziewięćdziesiąt, złotówka… złoty dwadzieścia!

Spojrzała na niego: 
– Obrabowałeś bank?
– Czy pasuje do mnie rola rabusia? Dla ciebie mógłbym bodaj bank obra-

bować, ale dziś nie jest to konieczne. Otrzymałem zapłatę za dwie lekcje. Kupa 
pieniędzy. Daj tu swoją piętnastkę. – Podała mu piętnaście groszy. – O właśnie! 
– triumfował. – Będzie na bajgle i na kino. – Trzymając się za ręce, jeszcze przez 
chwilę obejmowali wzrokiem daszkowy namiot, pod którym stali, po czym on 
pociągnął ją za sobą. Deszcz znów ich zaatakował. Gdzieś, jakby spod ziemi, 
doszło ich echo dalekich grzmotów. – Cudownie! – krzyczał Dawid nie wypusz-
czając dłoni Racheli ze swej ręki. 

22 Kino „Czary” znajdowało się przy ul. Piotrkowskiej 26.
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W przeciwległej bramie sprzedawca zapakował im bajgle do torebki. Śmiejąc 
się, odliczali mu grosze na wyciągniętą dłoń. Płacąc, Rachela usłyszała za sobą 
skrzypienie, odwróciła głowę i zobaczyła drobniutkiego lodziarza z długą brodą, 
pchającego swój biały wózek, który lśnił i ociekał wodą. Przemoknięty Żyd dreptał 
za nim. Obrócił swą pozlepianą deszczem brodę w stronę Racheli. 

– Ma pan bardzo dobre lody! – zawołała do niego.
Jego oczy zaświeciły do niej niczym lampki: 
– Kupuj zawsze u mnie, córeczko! – podreptał dalej we wszechogarniającą 

wilgoć, jakby jego ten deszcz nie dotyczył. 
Dawid rozpiął wiatrówkę i schował pod nią torebkę z bajglami. Znów biegli. 

Podłożył ramię pod jej pachę i niemal niósł ją ze sobą. W parę minut byli już w kinie. 
W środku było prawie pusto. Wybrali sobie miejsce w samym środku, dokładnie 
naprzeciw ekranu, usadowili się, przytulili do siebie i zabrali od razu za bajgle.

– Fatalnie, nie sprawdziliśmy, co grają – wyszeptał z pełnymi ustami.
– Coś, co lubisz: „Przygody Tarzana”.
– Tak? Skąd wiesz?
– Rankiem przechodziłam tędy.
– Zatem dobrze trafiliśmy! I przyszliśmy dokładnie na czas. Ci księża nie 

będą się długo ciągnąć.
Kronika filmowa pokazywała niedzielną ceremonię w nowym kościele w oko-

licach Łęczycy. Księża rzeczywiście szybko zniknęli i nagle w pustej sali kinowej 
zagrzmiał głos kanclerza Niemiec – Hitlera. Z głębi ekranu, wprost na Rachelę 
i Dawida, maszerowały w oficerkach potężne postaci żołnierzy niemieckiej armii. Ten 
obraz również szybko zniknął. Kronika filmowa skończyła się. Zaryczał lew wytwórni 
Metro-Goldwyn-Mayer i zaraz na wiszących lianach w dżungli zaczął unosić się 
sam Tarzan z całą swoją okazałą siłą. Dawid z Rachelą wyjęli następnego bajgla. 

– Cudownie tak sobie tu siedzieć, prawda Rachelo? Popatrz… i tak oto jesteś 
w Afryce. Widzisz te potężne słonie? Zaraz zobaczysz, jak Tarzan szybko sobie 
z nimi poradzi. – Brązowa, wypieczona skórka bajgla swojsko chrupała między 
zębami Dawida. – A tam, widzisz, między gałęziami? Stamtąd wychodzi jego 
narzeczona.

– Czyja narzeczona? – zapytała Rachela, chrupiąc swój kęs. 
– Jak to czyja? Tarzana.
– Dlaczego nie wziął z nią ślubu? Na wszystkich filmach ona jest jego na-

rzeczoną. 
– A cóż złego w byciu narzeczoną?
– Jak długo się to może ciągnąć? Co jest fajnego w byciu starą narzeczoną?
– Narzeczone nigdy nie są stare.
– Wiecznie być narzeczoną musi być nudne...
– Nie zgadzam się z tobą, Rachelo, szczęście ty moje. Narzeczona jest nie-

wątpliwie bardziej romantyczna niż zwykła kobieta czy żona. Żona Tarzana. To 
nawet śmiesznie brzmi.
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– Masz rację, Dawidzie, szczęście ty moje, to brzmi nawet komicznie. Kobie-
ta… żona. My nigdy nie będziemy mieć ślubu, prawda?

Dawid był zajęty akcją na ekranie. 
– Jaka prawda? – zapytał.
– Że my nigdy nie będziemy mieć ślubu. 
– Dlaczego nie?
– Ponieważ narzeczeni są romantyczniejsi.
– Dobrze, zatem nie weźmiemy ślubu.
– A przecież mówiłeś, że chcesz wziąć ze mną ślub.
– Oczywiście, chcę. – Położył palec na ustach: – Sza, patrz, widzisz tam, 

pod krzakami? Wąż… boa. On ją zauważy. To pewne, że on ją zauważy. Widzisz, 
obraca się. – Dawid oderwał oczy od ekranu i przyjrzał się Racheli. – Czemu nie 
oglądasz? Nie interesuje cię? To takie piękne przecież.

– Mnie nie zajmuje.
– A co chciałabyś zobaczyć? Dramat? 
– Tak, jakiś burzliwy dramat. O miłości. Gorącej, pięknej miłości…
– Nasza miłość jest piękniejsza od wszystkich miłości i do tego jest prawdziwa.
– Tak myślisz?
– A ty tak nie uważasz?
– Ja właśnie nie wiem, czy my się kochamy.
– Znów zaczynasz tę samą historię! To co – nienawidzimy się?
Złapał jej rękę i zaczął ściskać między palcami. Pochylił głowę ku niej. Ode-

pchnęła go od siebie. 
– A co to za miłość – uśmiechnęła się – jeśli głupi film może być dla ciebie 

ważniejszy niż ja. Tęskniłeś za mną tak gwałtownie, a teraz jesteś zajęty Tarza-
nem i jego narzeczoną.

Twarz mu spoważniała: 
– Jest mi dobrze, gdy jestem z tobą, Rachelo. 
Uśmiech znikł również z jej twarzy. Ich spojrzenia spotkały się w ciemności. 
– Mnie też jest dobrze z tobą, Dawidzie.
– Kiedy jestem z tobą, czuję się tak, jakbym znowu był dzieckiem. Tak jakoś 

lżej. Zabawniej. Ale tak naprawdę jest przeciwnie. To, co czuję w stosunku do 
ciebie, jest dojrzałym uczuciem…

Z nią było tak samo. Jej uczucie w stosunku do niego było dojrzałe i poważne. 
A przecież czuła się młodsza i bardziej dziecinna w jego obecności.

*

W nocy Rachela długo nie mogła zasnąć. Przykre przeżycia z tego dnia 
mieszały się z radością ze spotkania z Dawidem. „Kim jestem?” – znów coś 
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w niej zaczęło domagać się odpowiedzi. „Dokąd zmierzam? Co mnie czeka?” 
Nie mogła sobie poradzić ze sobą. W końcu sięgnęła po zapałki leżące na 
krześle obok łóżka. Zapaliła świeczkę. Szlamek, jej brat, który spał na sąsiednim 
posłaniu, odwrócił się do ściany. Ojciec, Mojsze Ejbuszyc, uniósł w jej stronę 
zaspaną głowę, uśmiechnął się blado i z powrotem zagrzebał w poduszkach. 
Rachela wstała z łóżka, wzięła ołówek i kawałek papieru. Długo siedziała nad 
białą kartką z ręką gotową do pisania. W końcu odłożyła papier i wzięła książkę 
z biblioteki. Czytała tak długo, aż spomiędzy okładek książki wysnuł się cienki, 
delikatny woal, który przesłonił jej wzrok, powlekając powieki i powoli wytrącając 
jej książkę z rąk. Rachelę spowił sen. 
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Symcha Bunim Berkowicz1 urodził się w Łęczycy. Imię Symcha otrzymał po dziad- 
ku, a Bunim – po wielkim reb Bunimie, który stał się chasydzkim cadykiem2, 
wypowiadając przysłowie: „Mów do mądrości: «Tyś siostra moja»!”3. Ojciec Ber-
kowicza, łęczycki magid4, był bardzo przywiązany do tego pobożnego człowieka, 
którego nauki pełne były głębokich myśli, ludzkiego ciepła i umiłowania prawdy. 
Uskrzydlały one łęczyckiego magida, pozwalały mu wznosić się w kazaniach na 
wyżyny czystej duchowości, nic więc dziwnego, że gdy po dziewięciu córkach na 
świat przyszedł syn – został nazwany imieniem Bunim.

Gdy Symcha Bunim, jedyny syn, a przy tym najmłodsze dziecko w rodzinie, 
był jeszcze mały, imię jego zdrabniano. Mówiono na niego Symcha Bunimek. Oba 
te imiona bardzo do niego pasowały. Był radością5 domu, źrenicą oka obojga 
rodziców i żywą, śmiejącą się zabawką swoich dziewięciu sióstr. Do trzeciego 
roku życia miał długie loki, które sięgały mu aż za ramiona, oraz alabastrową 
twarzyczkę o różowych, pucołowatych policzkach, a para wielkich, niebieskich 

1 Pierwowzorem Berkowicza był Symcha Bunim Szajewicz (1907–1944) – poeta i prozaik piszący 
w jidysz, znana postać literackiego świata przedwojennej żydowskiej Łodzi, ale przede wszystkim 
mentor i przyjaciel Chavy Rosenfarb z czasów getta.

2 Cadyk – charyzmatyczny przywódca chasydzki, wzór pobożności; cadykom często przypisywano 
dar uzdrawiania i czynienia cudów, otaczani byli powszechną czcią.

3 Księga Przysłów, Prz 7,4.

4 Magid – tytuł przyznawany wędrownym kaznodziejom, którzy zarabiali na życie barwnymi i przy-
stępnymi kazaniami, często w języku jidysz.

5 Imię Symcha wywodzi się od hebrajskiego słowa simcha, co oznacza radość, wesele.
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oczu przywodziła na myśl urodę najszlachetniejszych aniołów. A potem, gdy 
w wieku trzech lat ojciec zaprowadził go do chederu6 i posadził w ławce przed 
otwartym sidurem7 z wielkim alfabetem na pierwszej stronie, okazało się, że nie 
zawstydzi również imienia wielkiego cadyka.

Oczy Bunima z prawdziwym zachwytem przebiegały strony Chumeszu8, a potem 
Gemary9. Z biegiem lat jego rozmowy z ojcem przy szabatowym stole stawały 
się coraz ostrzejsze, coraz gorętsze. A ponieważ był z natury dobrodusznym, 
wiecznie uśmiechniętym i otwartym chłopcem, czułość okazywana mu przez ojca 
oraz jego dziesięć „matek” nie zmalała z biegiem lat i gdy stał się młodzieńcem, 
dla którego w Łęczycy nie było już odpowiedniego nauczyciela, jeszcze bardziej 
rozpieszczano w domu „małego” Symchę Bunimka, oczko w głowie rodziców, 
ich wielką nadzieję. Gorące łzy dumy i troski spływały po policzkach całej 
wielkiej rodziny, gdy wszyscy jej członkowie odprowadzali Symchę Bunimka do 
pociągu, który miał go zawieźć do lubelskiej jesziwy. Ileż to razy wycałowano go 
wówczas, iloma gorącymi błogosławieństwami obdarzono, ile razy powtarzano, 
żeby uważał na siebie, jadł i nie przeziębiał się! Nawet gdy pociąg ruszył, jego 
ucho, rejestrując turkot kół, łapało jeszcze fragmenty skierowanych do niego 
serdecznych, płaczliwych okrzyków.

A potem wśród obcych otworzył się przed nim nowy świat – nagi i surowy. Do 
tej pory wydawało mu się, że życie to jasny ogród kwiatowy. Skoro ogród radował 
się nim, to i on cieszył się ogrodem. A tu nagle taka pustka wokół. Ani uśmiechu, 
ani ciepłych, miłych słów – tych, które dawniej niczym orzeźwiająca rosa karmiły 
jego duszę, sprawiając, że promieniowała światłem na wszystko i wszystkich 
dookoła. Teraz przenikał go chłód obojętności, a on nie był na to gotowy. Na 
początku tylko się dziwił inności świata, a potem poczuł, że świat go przygniata. 
Całymi nocami płakał na obcym łóżku, marząc o domu i tęskniąc nieustannie. 
I każdego dnia budził się do życia coraz bardziej zmieniony. Uśmiech zniknął 
z jego chłopięcych ust. Szczere słowa zatrzymywały się na progu zaciśniętych 
warg. Niczym roślina przesadzona na obcą, wietrzną ziemię jego dusza zaczęła 
się zamykać, skrywać swój nektar we własnej, bezpiecznej głębi. Symcha Bunim 
został sam ze sobą. 

6 Cheder – żydowska szkoła elementarna, często w mieszkaniu nauczyciela, do której posyłano 
chłopców w wieku trzech lat.

7 Sidur – modlitewnik żydowski, zawierający modlitwy na dni powszednie i szabat, zarówno do użytku 
synagogalnego, jak i domowego.

8 Chumesz (Pięcioksiąg Mojżeszowy) – pierwsza część Biblii Hebrajskiej obejmująca pięć Ksiąg: 
Bereszit (Księga Rodzaju), Szemot (Księga Wyjścia), Wajikra (Księga Kapłańska), Bamidbar (Księga 
Liczb) i Dewarim (Księga Powtórzonego Prawa). 

9 Gemara – zbiór rabinicznych komentarzy i objaśnień uzupełniających, które wraz z Miszną, czyli 
kodeksem prawa obyczajowego w judaizmie, tworzą Talmud. 
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Skoro świat dookoła nie dostrzegał go, to i on przestał zwracać nań uwagę. 
Nie można powiedzieć, że ludzie był dla niego źli. Lubiano go – cichego, szlachet-
nego chłopca, nieco zamkniętego w sobie, milczącego, skromnego, ale miłego. 
Zachowywano się wobec niego przyjaźnie – tak jak wobec innych. Ale on nie 
czuł tej przyjaźni. Po domowym cieple grzejącym niczym słońce ludzka dobroć 
wydawała mu się chłodnym światłem zimowego dnia. Nie czuł wrogości do ludzi, 
uczucie nienawiści jeszcze było mu obce. Przeciwnie, niektórych naprawdę lubił. 
Ale była to jedynie zewnętrzna sympatia. Tak naprawdę nic a nic go nie obchodzili. 

Istniało tylko jedno miejsce, w którym czuł się jak niegdyś: ławka w jesziwie. 
I nie tyle ona sama, ile – Księga. Księga była domem. W chwili, gdy ją otwie- 
rał – wracał do siebie. Również tam, w jesziwie, nie był wyjątkiem ani w swoim 
wielkim zapale, ani z powodu ogromnej wiedzy i wybitnych zdolności. Ale to mu 
nie przeszkadzało. Przeciwnie, było lepiej, ciekawiej. Miał z kim konkurować 
i chciał to robić. Jak młody źrebak galopował przez bezkresne stronice Gemary, 
przez soczyste pola myśli. W galopie pokonywał wszystkie bariery. Nie istniało 
nic poza odległym celem – gdzieś na nieskończonych wyżynach myśli. A gdy 
nagle zapadała noc i ktoś podchodził do niego, stukając w ramię na znak, że na 
dziś już wystarczy, Symcha Bunim zrywał się jak z dobrej drzemki i spoglądał 
przerażony: Już?

Ponownie kurczył się w sobie i wychodził na spotkanie z obcym światem. 
A tym obcym światem był kawałek ulicy od jesziwy do jego kwatery i kilka kroków 
do jego posłania w obcym domu. 

Jeszcze bardziej niż studiować lubił się modlić. Tutaj, wśród obcych, modlitwa 
stała się samą miłością. Wszystkie subtelne uczucia, wszystkie nici delikatne-
go ciepła, które snuły się w nim już wtedy, gdy był małym uczniem chederu, 
teraz, oczyszczone i zwilżone łzami samotności, splatały się w rodzaj kobierca, 
przez który jego dusza odsłaniała się w modlitwie, a modlitwa – przemieniała 
się w drabinę, po której jego wielka wierność Wszechmocnemu wznosiła się 
coraz wyżej. Nie powtarzał za reb Bunimem: „Mów do mądrości: «Ma siostro!»”, 
lecz do Bożej miłości mówił: „Przyjaciółko moja”10. Chwile porannych modlitw, 
nakładania tefilin11, odmawiania minchy12 i majrew 13 – to były jego spotkania, 
ciche stacje, na których dostępował oczyszczenia. W każdym słowie modlitwy 
kryła się tajemnica, do której jego serce poszukiwało klucza, by ją otworzyć 

10 Pieśń nad pieśniami, Pnp 6, 4. 

11 Tefilin, też filakterie – przedmioty modlitewne, dwa czarne skórzane pudełeczka wykonane z jed-
nego kawałka skóry koszernego zwierzęcia, w których ukryte są fragmenty Tory, noszone pod-
czas codziennych modlitw.

12 Minche – modlitwa popołudniowa, odmawiana o dowolnej porze, ale przed zachodem słońca.

13 Majrew – wieczorna modlitwa, odmawiana o dowolnej porze, między zmrokiem a północą.
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i wypić ukryty napój pociechy. A ostatnie „Amen” dodawało otuchy i przywracało 
go życiu – wzmocnionego. 

I tak płynęły lata. Symcha Bunim przyzwyczaił się do samotności, przestała 
go męczyć. Jego dusza nie czuła się już ograniczona w zamknięciu, w którym ją 
skrył, i właśnie wtedy niepostrzeżenie zaczęła szukać drogi do świata zewnętrz-
nego. Nadszedł czas na przyjaźń. 

Pewnego dnia obejrzał się i zobaczył małego, zmęczonego chłopaka, który 
siedział w ławce obok niego, często kaszlał w książkę i pluł co chwilę do brud-
nej chusteczki. Wkrótce przekonał się, że ten jego sąsiad wie o nim właściwie 
wszystko, co przez cały czas tak troskliwie skrywał przed światem. Ich długie 
rozmowy o studiowaniu coraz częściej odrywały się od Księgi, przesuwając się 
na szlaki, które wiodły ku ukrytym niepokojom, marzeniom i tęsknotom. Już nie 
mogli się obejść jeden bez drugiego.

Sender, przyjaciel Bunima, był sierotą. Nie znał prawdziwej radości i czułości. 
Gdy Bunim opowiadał mu o domu i o swoim dzieciństwie, Sender odbierał to jako 
piękną bajkę, której słuchanie nie nuży. Zamiast jednak zazdrościć przyjacielo-
wi, jeszcze bardziej go za to kochał. Wydawało mu się, że Bunimowi miłość się 
należy, że się dla niej urodził, że jest jego przeznaczeniem, ponieważ wyczuwał 
w nim zdolność oddawania jej w dwójnasób. 

W mroźne dni Sender już od rana czekał na Bunima przed drzwiami, sprawdzał, 
czy ten roztargniony, rozmarzony chłopiec nie zapomniał, broń Boże, zabrać sza-
lika, przy czym sam kurczył się z zimna w cienkim chałaciku, kaszląc w chustkę. 
A w jesziwie, gdy obaj na dobre zagłębili się w studiowaniu ksiąg, Bunim zapo- 
minał o świecie wokół siebie. Ale Sender nie jeden raz odrywał oczy od lektury, 
aby spojrzeć w twarz przyjaciela, wyczytać z niej ukryte myśli, które snują się 
po jego głowie. A gdy widział, że piękne, młodzieńcze czoło przyjaciela marszczy 
się, a Bunim nie może sobie poradzić z zawiłą kwestią, zaraz był obok, cicho 
i serdecznie pytając: „Z czym masz kłopot, Symcho Bunimie?” I razem próbo- 
wali rozwikłać problem, a gdy dochodzili do właściwych wniosków, spoglądali na 
siebie z wdzięcznością i każdy wracał do swojego kąta. 

Przebywali razem przez cały dzień, a jednak trudno było się im rozstać. 
Każde spotkanie o poranku było jak zawieranie nowej przyjaźni, kiedy wszystko 
zaczyna się od początku. Darzyli się wzajemnie dziwnym szacunkiem. Sender 
poważał piękno Bunima, jego zdolność przeżywania ekstazy. Czcił siłę wyobraźni 
i nieziemską dewejkus14 w czasie modlitwy. A Bunim podziwiał w Senderze bystry 
umysł, lekkość, z jaką przyjaciel rozwiązywał zawikłane problemy halachy15. Podzi-
wiał jego proste człowieczeństwo – takie zwyczajne. Sender znał ludzi. Wiedział 

14 Dewejkus – przeżycie emocjonalne uzyskiwane w modlitewnej ekstazie, poczucie bliskości Boga. 

15 Halacha – określenie bogatej oraz wielowątkowej tradycji, dotyczącej zasad prawnych judaizmu, 
wykładnia Prawa Mojżeszowego ukazująca, jak stosować prawo do konkretnych sytuacji życiowych.



253

o drobiazgach, niewidzialnych troskach, które wypełniają życie zwykłego Żyda 
z ulicy. Jego miłość do ludzi była ziemska i konkretna. Dostrzegał ślepca, który 
czeka na rogu, aby ktoś przeprowadził go przez ulicę. Widział zawstydzonego 
żebraka, który jeszcze nie był na tyle bezczelny, aby szarpać przechodniów za 
poły – lecz stał w ciemnym kącie bramy, wyciągając drżącą dłoń. Do tej właśnie 
ręki Sender potrafił włożyć ostatni grosz, po czym wstrząśnięty bólem, z którym 
spotkał się oko w oko, zagryzał wargi ze wstydu, że uczynił tak niewiele. Strofo- 
wał się, nie mogąc sobie poradzić z niespokojnym sumieniem. Długo i wnikli- 
wie rozmawiał z Bunimem o cierpieniu skrytym w oczach, które na niego patrzyły. 

Własnym ubóstwem nie zamierzał się przejmować. Wiedział, że coś jest nie 
w porządku z jego zdrowiem, że z dnia na dzień następuje pogorszenie, ale ta 
wiedza wcale go nie wzruszała. Czasami w zimowe dni ciężko mu było wstać. 
Ciało, rozpalone i obce, ciągnęło do łóżka, nie pozwalało się ruszyć z miejsca. 
Folgował mu wówczas. Po co miał walczyć z tą odrobiną materii wychudzone-
go ciała? Nie warto. Lepiej było spełnić to jego niewielkie pragnienie, aby nie 
sprawiało bólu, nie dawało tak mocno znać o sobie. Za to on, Sender, poleży 
w łóżku z księgą w ręku, uciekając od bólu, który ściska piersi. W takich dniach 
również Bunim chodził do jesziwy tylko na kilka godzin, a resztę dnia spędzał 
u boku przyjaciela. Widział, że Senderowi coś dolega, że z dnia na dzień staje 
się chudszy i coraz bardziej się kurczy, ale nie zdawał sobie sprawy z tego, co mu 
jest. Był raczej zadowolony, że Sender leży w łóżku. – „Jak sobie odpocznie, to 
się wzmocni” – myślał. Kupował pół tuzina smacznych bajgli, które żuli podczas 
długich rozmów w wynajętym pokoiku przyjaciela. 

W roku, w którym obaj mieli otrzymać smichę16, Sender już nie wstawał 
z łóżka. W jego oczach płonął nieznany ogień, a kiedy Bunim wpatrywał się 
w nie, wydawało mu się, że przyjaciel coś do niego mówi, że odkrywa przed nim 
niepojętą tajemnicę, która mrozi serce. Ich rozmowy przestały się kleić. Sender 
czasami szeptał zawstydzonym głosem: „Odmów za mnie psalmy, Bunimie, 
proszę cię…”. A gdy Bunim zwracał ku niemu zdziwione spojrzenie, ponownie 
natykał się na ów niezwykły płomień rozpalonych oczu: „Lubię sposób, w jaki 
śpiewasz” – odpowiadał Sender jeszcze ciszej. „Twój głos dobrze na mnie 
działa…” – i wówczas Bunim poddawał się. Odmawiali psalmy razem. Sender – 
ledwo słyszalnym szeptem, a Bunim – półgłosem. Łzy ciekły po ich policzkach 
i obaj czuli, że światło nadziei rozbłyska na mokrych twarzach. Przy pożegnaniu 
Sender uśmiechał się zawadiacko: „Wiesz, naprawdę zrobiło mi się lżej”, po czym 
rozstawali się podniesieni na duchu.

16 Smiche – w tradycji judaistycznej przekazanie władzy sądzenia, certyfikat kończący naukę w jeszi-
wie poświadczający zdobycie odpowiedniego wykształcenia i uprawnień do wykonywania zawodu 
rabina. 
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Jednego z takich wieczorów Bunim zaszedł jak zwykle do swojego przyjacie-
la, lecz nie zastał go już w łóżku. Na ziemi leżało chudziutkie, skurczone ciało, 
przykryte czarną materią. U wezgłowia płonęły świece. Przyjaciel odszedł. 

I wówczas to się zaczęło. Bunim całymi tygodniami nie chodził do jesziwy. Stał 
w szulu17 owinięty w tałes i wadził się z Tym, któremu ofiarował swoją miłość. 
Żądał od Niego wyjaśnienia. Nie, on nie był z tych, którzy chcą poznać boskie 
drogi, ale to jedno, tylko to jedno, chciał pojąć. 

Wielki Boże w niebie – błagał. – Wybacz mi pretensje, którymi Cię zarzucam 
w sercu. Ale Ty przecież wiesz, że one są jak gniew dziecka na matkę, która 
wymierzyła mu karę, a ono mimo to biegnie do niej z powrotem, aby wtulić się 
w jej fartuch. Pociesz mnie! Pociesz mnie!... Pozwól mi choć teraz ten jedyny 
raz pojąć Twoje wyroki, abym mógł Cię wielbić jeszcze goręcej, jeszcze wierniej. 
Dlaczego go zabrałeś? Za jaki grzech przerwałeś życie tego najcichszego, naj- 
wierniejszego, najlepszego człowieka? Kto jak nie Ty może wiedzieć, jak mało 
zaznał szczęścia – i choćby tylko dla tej radości, którą mi dawał, należy mu 
się nagroda. Dlaczego mnie zostawiłeś, a jego zabrałeś? Był przecież czystszy 
i uczciwszy niż ja – w każdym momencie swojego życia. Nie widziałeś tego? 
Dlaczego go ukarałeś? Może nie za jego grzechy, lecz za grzechy jego rodziców? 
Za grzechy ubogiego szewca i jego żony, których również zabrałeś w kwiecie 
wieku? Czym oni mogli zgrzeszyć przeciw Tobie? A nawet jeśli zgrzeszyli, to już 
z pewnością odkupili swoje grzechy. A jeśli ich ukarałeś za grzechy ich ojców, to 
gdzie jest koniec tego łańcucha, Ribojne szel Ojlem18? Dokąd prowadzą Twoje 
drogi? Pomóż mi! Nie czyń mnie ślepym na Twoje wyroki. Tyle lat już posłusznie 
studiuję prawa halachy, więc pokaż mi choć ten jeden raz, według jakiego prawa 
wydałeś wyrok na mojego Sendera. Chcę wiedzieć, dlaczego przerwałeś życie, 
które mogło dać tyle dobra tej grzesznej ziemi. Ukarz mnie za moją zuchwałość. 
Wylej swój gniew na mą głowę, ale ukaż mi światło. Pomóż mi zawrócić z tej 
błędnej drogi, na którą się zapędziłem. Wyjaśnij mi śmierć Sendera! A może 
wziąłeś go do siebie w nagrodę, ponieważ u Ciebie będzie mu lepiej? Będzie mógł 
studiować Twoją świętą Torę wraz Twoimi aniołami, nie czując ciężaru grzesznego 
ciała. Może to jest odpowiedź? Może to jest Twoja dobroć? Chcę wiedzieć, po co, 
Wielki Stwórco, stworzyłeś cały ten piękny świat, dla kogo, skoro sprawiedliwych 
bierzesz do siebie? Czy opłacał Ci się ten cały trud stwarzania i niszczenia tylu 
światów, zanim stworzyłeś świat, który Ci się spodobał, o którym powiedziałeś: 
Ten jest dobry?19 A przecież Sender kochał ten Twój świat. Dziękował Ci za to, 

17 Szul – bożnica, synagoga, miejsce zarówno modlitwy, jak i nauki.

18 Panie Wszechświata.

19 Według jednego z midraszy Bóg stworzył wiele światów, ale ponieważ nie zadowalały go, niszczył 
je. Genesis Rabba, 23, 68, 262–63.
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że go stworzyłeś z jego cierpieniami i bólem, ale też z całym pięknem życia. Nie 
chciał z niego odchodzić. Tutaj był Senderem, tutaj jego mądrość i dobroć miały 
sens. A co takiego on może robić u Ciebie tam, na górze? Jaki smak ma Twoja 
cudowna Tora, jeśli nie studiuje się jej tu, na ziemi?

Dzień i noc zmagał się z wątpliwościami i prośbami do Stwórcy. Raz po raz 
żebrał pokornie, często ryczał jak ranny lampart, a czasami modlił się jeszcze 
goręcej i ufniej. Ale rana nie chciała się zagoić. Więc Bunim ponownie zasiadł do 
starego Chumeszu. Chciał być bliżej bożego słowa, a tam czuł tę bliskość. Tym 
razem jednak jego oczy nie prześlizgiwały się już tak lekko po kartach Księgi. 
Piękno opowieści biblijnej o pierwszych ludziach i komentarzy Rasziego20 do niej 
jak zasłona opadły z postaci, które stały mu się bliskie jeszcze w czasach dzie- 
ciństwa. Adam i Ewa stanęli przed nim w swojej prawdziwej, bezradnej nagości. 
Już tam, w raju, zaczęło się nieporozumienie pomiędzy stworzeniem i Stwórcą. 
Jeśli w istocie człowiek jadł z drzewa wiadomości, a kara za to dotyka wszystkich 
jego potomków, dlaczegóż nie posiadł prawdziwej wiedzy? Dlaczego nie może 
poznać boskich wyroków, chociaż ponosi ich konsekwencje, nie wiedząc z jakiej 
przyczyny? Jeśli na świecie istnieje jedyna prawda, to dlaczego człowiek nie 
może poznać tej bożej prawdy? Jeśli istnieje jedna prawda dla Boga, a druga dla 
człowieka, to jedna z nich musi być kłamstwem. A jeśli boska prawda nie może 
być kłamstwem, to prawda człowieka musi być kłamstwem. Jakże więc to jest, 
że Bóg karze człowieka za kłamstwo, które sam mu objawił jako prawdę? Jak 
Ten, który jest prawdą absolutną, mógł stworzyć kłamstwo? I wówczas przyszła 
myśl o Kainie i Ablu, o akejdzie21, Jakubie, Ezawie i o wyjściu z Egiptu. Wówczas 
przyszła też myśl o Mojżeszu. 

Już w dzieciństwie Bunim czerpał skrytą przyjemność z kłótni Mojżesza 
z Bogiem. Wówczas strofował pobożnie samego siebie za nieustannie stawanie 
po stronie Mojżesza, a nie po stronie Boga. Satysfakcję sprawiała mu odwaga 
Mojżesza, jego śmiałość rozmawiania z Wszechmocnym – było to coś, co chętnie 
zrobiłby każdy Żyd, gdyby nie zabrakło mu tupetu. Jednak teraz było inaczej niż 
w dzieciństwie. Bunim odnalazł w słowach Mojżesza własne rozterki, wątpliwości, 
boleść serca, błaganie. I chociaż Mojżesz rozmawiał twarzą w twarz z samym 
Bogiem, to również on nie wiedział, nie rozumiał. Ten fakt wzmocnił wszystkie 
wątpliwości, które tliły się w rozdartej duszy Bunima.

20 RASZI (RaSzI, akronim od Rabi Szlomo Icchaki), właśc. Szlomo ben Icchak (1040–1105) – rabin, 
uczony. Jego komentarze do Biblii i Talmudu – jasne i precyzyjne – mają fundamentalne znacze-
nie dla judaizmu.

21 Akejde – złożenie przez Abrahama syna Izaaka w ofierze; słowo to symbolizuje męczeństwo i zło-
żenie ofiary ze swojego życia.
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Nieustannie przeglądał ustępy, w których mądry Raszi zatrzymywał się, 
wyznając: „Nie wiem, czego mnie to uczy”22. Bunim wgryzał się w nie zębami 
i wczepiał pazurami. Łaknął ich, chciał je wchłonąć, wejrzeć w tajemnicę, którą 
skrywają. Albo zatrzymywał się na prawach Tory, których przyczyny nie można 
było odnaleźć, a on mimo to chciał je pojąć. A potem przyszła Gemara. Ponownie 
zaczęły się spekulacje, lot myśli w odległe przestworza – jeszcze bardziej śmiały 
i daleki. Ale właśnie wtedy, gdy zdawało mu się, że jest już całkiem blisko celu, 
nagle pojawiał się mur nie do przebycia: prawo, którego nie wolno pominąć, 
a odrzucić również nie można. Im większa stawała się jego niecierpliwość,  
tym silniejsze napięcie, tym głębsza rozpacz… A Sendera nie było, aby mu po- 
móc. Przeciwnie – jego cień stał ponad Bunimem, popychając go w ciemne otchła- 
nie. To Sender szeptał mu do ucha, aby zostawił księgi i wyszedł na ze-
wnątrz, na ulicę, by tam szukać odpowiedzi na pytanie o sens boskich ścieżek  
i wyroków. 

Zaczął wędrować po ulicach Lublina. Patrzeć na ludzi, którzy szli mu naprzeciw, 
zaglądać w okna obcych domów, przysłuchiwać się słowom w bóżnicy czy w szulu 
po modlitwie. Zaczął dostrzegać i rozróżniać twarze. To, co kiedyś było dla niego 
abstrakcją noszącą miano człowieka z tłumu, stało się konkretnym bytem ludzkim. 
Poza ludźmi zaczął dostrzegać otoczenie: miasto, ulice, ogrody. 

Pewnego dnia zrobił pierwsze odkrycie. Przestał wierzyć w tamten świat. Już 
wówczas, przy narodzinach pierwszego człowieka, raj był ogrodem zasadzonym 
przez Boga na Ziemi dla radości Adama. I dolina Gehenny23 również znajdowała 
się na Ziemi, tam gdzie ludzie ofiarowali swoje dzieci Molochowi. Była to prawda, 
której kabaliści nie mieli odwagi dokładnie się przyjrzeć. Odpowiadając na pytanie, 
czemu niegodziwcowi dobrze się wiedzie24, kary przenosili w zaświaty. Robili tak 
ze wszystkimi trudnymi pytaniami, które ich dręczyły, wpychały w mrok, odrywały 
od ziemi. Dzięki temu uciekali przed absurdalnością odpowiedzi, usprawiedli-
wiali niejawność boskich dróg i wyroków. Prawda była jednak taka, że rajski 
ogród znajdował się tu, na Ziemi. Bunim widział go w drzewach rozkwitających 
w pierwszym powiewie wiosny, w uśmiechu brudnego dziecka, które bawi się 
w rynsztoku, w tajemniczym czarze kobiecych oczu, które patrzyły na niego spoza 
firanki, w zapachu świeżo upieczonego chleba… – I tutaj była też Gehenna. Tutaj 

22 Sformułowanie nawiązuje do wypowiedzi zawartej w komentarzu Rasziego do rozmaitych frag-
mentów biblijnych, np. do Księgi Rodzaju, Rdz 35, 14.

23 Dolina Gehenny – dolina, która w czasach starożytnych wyznaczała granice Jerozolimy, to tam 
składano Molochowi dzieci w ofierze całopalnej; metaforycznie określenie wielkiego cierpienia, 
męczarni, a także piekła – miejsca kary dla grzeszników.

24 Zob. np. Księga Koheleta, Koh 3.
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mieszkał reb Welwele Krant25, Żyd i wielki bogacz. W jego fabrykach chłopcy 
i dziewczęta, a nawet dzieci, pracowali po dwanaście, czternaście godzin, dopóki 
nie wyssano z nich odrobiny życia, po czym chorych i stłamszonych wyrzucano 
precz niczym zużyte szmaty. Tutaj mieszkali dotknięci nieszczęściem, zawsty-
dzeni, opuszczeni, obrażeni. Tutaj był szajgec z kamieniem w ręku, krzyczący 
„Żyd parszywiec!”. Tutaj był Moloch, tu była dolina Gehenny. 

Im bardziej Bunim przyglądał się światu, tym bardziej świat stawał mu się 
bliższy i tym więcej sprawiał mu cierpień. Ponownie wrócił do pierwszych myśli, 
ale coraz śmielej przyglądał się odpowiedzi: jeśli nie ma tamtego świata, to 
znaczy, że boskie wyroki spełniają się na tym świecie. Jeśli tak – czyj wyrok 
dosięgnął Sendera? Czy na pewno Jego? Wszak On jest pełen miłosierdzia, jest 
prawy, prawy, prawy. A jeśli to nie Jego wyrok, to czyj? On jest przecież jeden, 
jeden jedyny – 26אחד. Czyżby Szatana? Kto jest Szatanem? I jak to jest, że Bóg 
nie ma nad nim władzy? A może On sam jest Szatanem? Jakim więc sposobem 
z tak wielką miłością mógł stworzyć ten świat i jego piękno? A jeśli piękno świa-
ta jest tylko pięknem Lilit27, szalonym żartem – to cóż jest warte? Przecież tyle 
świętości jest we wszystkim, co się tutaj znajduje. Kto stworzył to „tutaj”? Bunim 
czuł, że zatraca się w odmęcie myśli, które burzą się, kipią i wrą w tym samym 
kręgu, przyprawiając go o zawrót głowy. Odważnie szukał odpowiedzi, ale jej nie 
było. Gdzieś się zapodziała, zginęła w pustce. Szukał jej z otwartymi oczyma, 
ale niczego nie mógł dostrzec. 

Tymczasem otrzymał smichę. Do rodzinnej Łęczycy jednak już nie wrócił. Jego 
rodzice wraz ze wszystkimi siostrami przeprowadzili się do wielkiego miasta Ło-
dzi. Ojciec się postarzał, jego głos stał się chrapliwy i szorstki. Utraciwszy źródło 
dochodu, rodzina wynajęła mieszkanie na Lutomierskiej, tj. na ulicy Hoklowej na 
Bałutach, gdzie się urządziła i próbowała żyć jak dawniej. Mieszkanie wyglądało 
tak samo jak tam, w Łęczycy. Te same meble, te same zasłony w oknach i te same 
oczekiwania w tych czterech kątach – nadzieja położona w nim, Symcha Bunimku, 
który właśnie otrzymał smichę i jeśli Bóg pozwoli, niedługo zostanie rabinem. 

25 Postać fikcyjna inspirowana autentycznymi opowieściami o łódzkich kapitalistach, którzy bezdusz-
nie wykorzystywali biednych robotników i zmuszali do pracy ponad ludzkie siły także małe dzieci.

26 Echod – Jedyny. Określenie to pojawia się w jednej z najważniejszych modlitw judaizmu Szma Isroel, 
która jest żydowskim wyznaniem wiary w jedynego Boga (proklamacja monoteizmu): Szma Isroel, 
Adonoj Alejnu, Adonoj Echod (Słuchaj Izraelu, Wiekuisty, Bóg nasz, Wiekuisty, jedyny! – przekł. Cyl-
kowa) – składa się ona z biblijnych fragmentów: Pwt 6, 4–9; Pwt 11, 13–21; Lb 15, 37–41. 

27 Lilit – według żydowskiej tradycji miała zostać stworzona wraz z Adamem i była jego pierwszą żoną, 
która zbuntowała się i została królową demonów. Niebezpieczna dla kobiet (zwłaszcza położnic) 
i małych dzieci, przedstawiana jako nocna uwodzicielka śpiących mężczyzn, która pod pozorem 
nieziemskiej urody skrywa szkodliwą moc.
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I oto wrócił – wyrośnięty syn i brat. Nie można oderwać od niego oczu. 
Wszyscy pieszczą go spojrzeniami. Chętnie rzucono by mu się na szyję, ale czy 
to wypada? Wszak to niemal rabin! A poza tym wszyscy są skrępowani. Jest 
jakiś inny niż kiedyś. Już pewnie odzwyczaił się od domu, stał się trochę obcy. 
Jego oczy nie patrzą prosto w twarz. Uciekają w bok – niczym w poczuciu winy, 
niepewności. Chłopak nie odstępuje jedynie ojca. Cały dzień jest przy nim. 
Wsłuchuje się w każde jego słowo, jakby cały czas czekał, aż ojciec powie coś 
ważnego. Idzie z nim na modlitwę do sztibla28, do chasydów, do sąsiadów. Gdy 
wracają, miło jest słyszeć Bunima idącego po schodach. Wszystkie dziewczyny 
z podwórka pożerają go wzrokiem. Ten jednak, którego kroki tak pewnie brzmią 
na zewnątrz, wchodzi do środka z pochyloną głową i pochmurną twarzą. Znowu 
idzie do pokoju ojca i prosi cicho: 

– Tato, porozmawiaj ze mną…
Od chwili powrotu wydaje mu się, że tylko ojciec może go uratować. Ojciec, 

który kiedyś tak po prostu zaprowadził go do Boga – ojciec, który jego, otulonego 
w tałes, zawiódł do chederu, do otwartego siduru ze świętym, bożym alfabetem 
na pierwszej stronie. Ojciec, który stał w kącie i przyglądał się, jak rebe rzuca 
cukierki dzieciakom z chederu, by dla nowego ucznia słodka była boża Tora. 
Jakże słodka wówczas była! A teraz, gdy poznał ją wzdłuż i wszerz, niesie tak 
wielką gorycz! Jego oczy mówią do siwego, zgrabionego mężczyzny: „Dziękuję 
ci, tato, za tamtą słodycz, ale gdzieś ją po drodze zgubiłem… Zacznijmy jeszcze 
raz…” Stare, mądre oczy rozumieją, a doświadczone serce kurczy się z bólu. Oto 
nadzieja jego życia przyszła do niego w poszukiwaniu nadziei. Zmęczony umysł 
drży, powtarzając rozpaczliwie: – Ratować syna… Ratować błądzącego! Więc na 
nowo siadają i studiują razem. Dniami i nocami, dniami i nocami. Melodia nucona 
na dwa głosy dobiega zza zamkniętych drzwi niczym wołanie o pomoc, żałosny 
krzyk bólu. A wraz z nią smutek kładzie się na ścianach mieszkania. Nadzieja 
opada z nich cicho i wstydliwie, po czym znika. 

W domu nie powiedziano o tym jeszcze ani słowa, ale wszyscy już wiedzą, 
że Symcha Bunim nie zostanie rabinem. To nie byłoby jeszcze takie straszne. 
Wszyscy przeczuwają coś gorszego, o czym strach w ogóle pomyśleć. Dom zmie-
nia swoje oblicze. Ludzie kręcą się po nim, jakby gdzieś tu leżał ktoś obłożnie 
chory, a oni nie wiedzieliby, komu bardziej współczuć: mamie, tacie czy samemu 
Bunimkowi. Nikt nie wie, jak się do niego odnosić. Obawiają się okazywać mu 
zbyt wiele miłości, lecz milczeć też się boją. On zaś – zagubiony w sobie, pośród 
ludzi, których kocha, nie może znaleźć dla siebie miejsca. Świat stał się za ciasny. 
Czuje, że coś musi się wydarzyć, że musi coś zrobić, lecz nie wie co. Zatem znowu 
pozostaje ojciec. Tylko skąd wziąć siłę, aby z nim szczerze porozmawiać?... Dni 

28 Sztibl – prywatna modlitewnia, bóżnica, połączenie domu nauki, studiowania Tory i centrum życia 
społecznego chasydów. 
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mijają coraz bardziej nabrzmiałe, ciężkie, nie do zniesienia, gdy nagle nadarza 
się spokojna chwila w pokoju rodziciela. Usta otwierają się same i słowa, które 
już dawno leżały gotowe do wypowiedzenia, spływają z nich zimne i okrutne: 

– Tato, zszedłem z drogi prawości…
Ciche westchnienie: 
– Wiem, synu. 
– Tato, nie sądzisz, że byłoby lepiej, gdybym wyniósł się z domu?
Cisza, po czym zduszone: 
– Synu, jeśli uważasz, że tak powinieneś postąpić, to idź…
W ten sposób Bunim zatrzasnął za sobą drzwi domu. Wiedział, że zostawia za 

sobą ruinę. W istocie jednak nie opuszczał jej, gdyż zabierał ją ze sobą w drogę. 
Żałował i opłakiwał swój dom. Czuł, że zawinił wobec niego na wieki. W tej winie 
miał jednak swój udział wielki, wszechmocny wspólnik. 

Młodzieniec w długiej kapocie, w chasydzkim kapeluszu na głowie i kręco-
nymi, czarnymi pejsami, które schował za uszami, poszedł pracować do jednej 
z wielkich, łódzkich fabryk tekstylnych. Przyjęto go do czarnej roboty – zamiatania 
wielkich hal fabrycznych i wynoszenia pustych szpul. Sprzątając hale, nauczył 
się jednak zwinnych ruchów rąk fachowców. Gdy miał jakieś wątpliwości, od 
razu pytał – nieco zawstydzony, odrobinę się jąkając, ale zawsze dowiadywał 
się, czego chciał. Na jego pięknej, bladej, młodzieńczej twarzy wypisana była 
zawziętość, i chociaż był tylko prostym fabrycznym sprzątaczem, miał w sobie 
ukrytą godność. Robotnicy śmiali się z jego długiej, wiecznie porwanej kapoty, 
żartowali z zawiniętych pejsów i całego wyglądu, który w ogóle nie pasował do 
tej pracy, ale w gruncie rzeczy lubiano go i uczono różnych rzeczy. Niebawem 
sam stanął przy maszynie. Już nie nosił w pracy chałatu, starając się, aby jego 
wygląd nie różnił się od powierzchowności pozostałych robotników. Pejsy zniknęły. 
W ciągu jednej nocy przyswoił wiedzę, jak obsługiwać olbrzymie maszyny, więc 
co kilka dni dodawano mu do obsługi nowe. Stał się panem sześciu szumiących 
gigantów, rozpoczynając w tym momencie nowe życie. 

Bunim lubił szum swoich maszyn. Jak dobre młyny mełły wszystkie trudy, całą 
gorycz serca. Przy nich wszystko wydawało się proste i jasne. Tak równomiernie 
i pewnie wykonywały swoją pracę, że nie zostawiały miejsca na wątpliwości. A gdy 
się faktycznie zdarzyło, że coś gdzieś stanęło – bo przerwała się nić czy wypadła 
śrubka – wszystko w nim zaczynało pulsować dobrze znanym bólem. Jego życie 
zaczęło się przekładać na język maszyn, język maszyn przekładał się na rytmy, 
a rytmy na wersy. Zapisywał je w czasie przerw obiadowych. Początkowo tak po 
prostu, dla zabawy, dla zabicia czasu. Potem – coraz poważniej, coraz częściej. 
Aż stało się to jego pasją. Zaczął jej poświęcać wieczory, a później – długie 
godziny nocne. Sekretny pakiecik z zapisanymi wierszami rósł, wypełniał się 
fragmentami jego życia, wreszcie wypowiedzianym bólem i goryczą, tęsknotą 
i marzeniami. Zaczął wzywać, rwać się ku uszom, domagać się wyzwolenia 
z papierowej formy, przemiany w słowo, dźwięk. Czasami czytał je w samotności  
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na głos, ale czuł, że wiersze, w których pisał o sobie, musi od siebie uwolnić, aby 
zaistniały – powinien pokazać je innym. 

I tak znalazł kawiarnię literacką „Pod Szklanką” oraz pierwszą parę chętnych 
do wysłuchania go uszu: młodego pisarza Friedego, który pojawił się po to, aby 
w życiu Symchy Bunima zająć miejsce Sendera. 

Przez kilka pierwszych dni Bunim kręcił się po ulicy, nie mając odwagi, aby 
wejść do środka i usiąść przy stoliku. Spacerował, zatrzymywał się przy wiel-
kim oknie i zaglądał w zamgloną jasność. Widział zarysy twarzy, pleców, rąk. 
W kącie blisko okna, przy dwóch zsuniętych stolikach, siedzieli pisarze. Bunim 
od razu ich rozpoznał: niektórzy pochylali się nad filiżankami kawy czy herbaty, 
inni opierali o krzesło i patrzyli w dal, większość – zwrócona jeden w kierunku 
drugiego, głowa przy głowie, usta przy ustach, pogrążona była w gorącej dysku-
sji. Widział przez szybę, jak poruszają się ich wargi, dostrzegał blask żarzących 
się papierosów przyklejonych do kącików ust, zauważał ręce, które gniotły 
zmięte kawałki papieru, łamały zapałki czy nerwowo przesuwały filiżanki z nie-
dopitą kawą – niecierpliwe ręce, które mówiły o tym, czego nie mogły wyrazić  
słowa. 

Bunim zazdrościł im. Nigdy w życiu nie zaznał smaku dyskusji z przyjaciółmi. 
Potrafił rozmawiać w cztery oczy, od serca, ze swoim przyjacielem Senderem czy 
z ojcem. Wiedział, że taka wymiana myśli w cztery oczy więcej daje duszy niż 
rozmowa w towarzystwie – ale przecież i ten rodzaj konwersacji miał szczególny 
urok. Wprawdzie rzadko dotyka ona duszy, jednak uskrzydla umysł, pobudza go 
wieloma poglądami wypowiadanymi w tej samej chwili. Na każdą rzecz da się 
spojrzeć z rozmaitych punktów widzenia i może właśnie dzięki tej różnorodności 
prawda sama staje się bardziej oczywista? Jakby nie było, w tym momencie chciał 
być częścią tego grona siedzącego w kawiarni „Pod Szklanką”, zgromadzonego 
przy dwóch stolikach – a jeśli nawet nie mógł stać się jego częścią, to pragnął 
chociaż przysłuchiwać się, wchłaniać to, o czym rozprawiają. Czuł, że mówią 
rzeczy, o których jemu trudno rozmawiać. 

Pewnego razu wczesnym wieczorem Bunim otworzył drzwi kawiarni. Roz-
targniony, niezdarny prześlizgnął się pomiędzy ciasno ustawionymi stolikami 
i znalazł miejsce dla siebie blisko tego, gdzie siadywali pisarze. Pora była jeszcze 
wczesna. Na zewnątrz panował półmrok. Dwa stoliki wciąż czekały na swoich 
stałych gości. Bunim zamówił filiżankę kawy. Popijał ją powoli, bawiąc się kostką 
cukru między zębami. Za każdym razem, gdy drzwi kawiarni otwierały się i ktoś 
wchodził do środka, coś w nim podskakiwało. Pożerał oczyma każdego przyby-
sza, obserwował, czy przypadkiem nie zbliża się do dwóch stolików przy oknie. 
Czuł w sobie takie napięcie, jakby czekał na wielki cud. Popijając kawę, zauważył 
osobę siedzącą w pobliżu pustych stolików. Nie widział twarzy, bo była zwróco-
na w kierunku okna, chyba też kogoś wypatrywała. Kark był znajomy. Wznosił 
się nad cienką, zarośniętą szyją – okrągło wybrzuszony i opadający pomiędzy 
szpiczaste, ściągnięte ramiona. Bunim, słysząc pokasływanie dobiegające zza 
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pleców, pomyślał sobie: Sender. Płonął z ciekawości, aby ujrzeć twarz. Kelner 
podszedł ze szklanką mleka i postawił ją na stoliku obok nieznajomego: 

– Jak się pan dzisiaj czuje, panie Friede?
Odwrócił głowę. Bunim ujrzał parę wyłupiastych, zamglonych oczu, zwróco-

nych na kelnera. 
– Co się dzisiaj stało z naszą gromadą? 
– Poszli obejrzeć Golema29. Dobra rzecz, panie Friede – kelner ze znawstwem 

pokiwał głową. – Mocna rzecz. Takiemu prostakowi jak ja wystarczy raz obejrzeć, 
ale pisarze to co innego. – Kelner nie miał czasu rozwinąć wypowiedzi, ponieważ 
w tej chwili do środka wsypała się wesoła grupa chłopców i dziewcząt. 

Friede chyba poczuł na sobie spojrzenie Bunima. Podniósł głowę w jego kie-
runku, chwilę przyglądał się jego ubraniu, po czym nagle jego spojrzenie padło 
wprost na twarz Bunima. 

– Jestem amatorem mleka – powiedział dźwięcznym głosem, wskazując na 
swoją szklankę. – Nie chcą mi tu podawać innych rzeczy. Ale już się przyzwycza-
iłem. Mleko dla mnie jest tym, czym woda na pustyni. Ma taki smak, jaki zaprag- 
nę. Teraz, na przykład, smakuje jak piwo. Umieram z tęsknoty za szklaneczką 
piwa! – podniósł szklankę mleka w kierunku Bunima, jakby chciał wznieść toast. 
Z ledwie widocznym niesmakiem wlał je w usta. 

Chłopięcy ton i dźwięczne słowa zawstydziły Bunima. Nie wiedział, co odpo-
wiedzieć, zdołał jedynie uśmiechnąć się lekkim, krzywym uśmiechem, po czym 
z zakłopotaniem poprawił okulary na nosie. Friede obserwował go cały czas 
z nieukrywaną, nieco prowokacyjną ciekawością. 

– Zdaje się, że nigdy tu pana nie widziałem.
– Jestem tutaj po raz pierwszy. 
– Widzi pan, zgadłem! – rozległ się radosny okrzyk. – Przychodzę w to miejsce 

już od około czterech-pięciu lat. Znam tę kawiarnię lepiej niż sam właściciel. On 
piastuje tę posadę dopiero od dwóch lat. Kilku kelnerów też się już tu przewinę-
ło przez moje ręce! Tylko ten – pokazał palcem zapracowanego kelnera – jest 
dobrym Żydem, naszym. 

– Pisarz? 
– O, nawet więcej. Jest dobrym czytelnikiem. Najlepszym krytykiem, jakiego 

mamy w mieście. Myśli pan, że kpię? Aby być krytykiem, trzeba według pana 
wszystko wiedzieć, mieć ostry język i być specem w szatkowaniu tekstu na drobne 
części aż do pozbawienia go resztek życia? Prawdziwy krytyk nie potrzebuje tego 
wszystkiego. Słyszy pan, co mówię – musi mieć… gust musi mieć, dobre ucho. 

29 Dramat Der Golem Lejwika Halperna oparty na żydowskiej legendzie o Golemie, powstał  
w 1921 r. i był wystawiany w języku jidysz w teatrach żydowskich na całym świecie, w latach 
20. i 30. XX w. był także grany po żydowsku w Łodzi. Cieszył się tak wielkim powodzeniem, że  
w 1928 r. został wystawiony z dużym sukcesem w języku polskim, m.in. w Teatrze Miejskim w Łodzi.
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Otwarte serce i nic więcej. I ten Żyd to właśnie ma. Od nikogo się tego nie uczył. 
Krytykiem trzeba się urodzić, rozumie pan? To tak jak z artystami – albo się ma 
to coś, albo nie. – Oblizał usta, po czym, dostrzegając wątpliwości w roziskrzo-
nych oczach Bunima, przerwał. – Ale co ja panu głowę będę zwracał, prawda? 

– Broń Boże, przeciwnie – rozgorączkowany Bunim zapomniał o swoim za-
wstydzeniu. Nie miał już wątpliwości, że ma przed sobą jednego z pisarzy. 

– Rozumiem, rozumiem – Friede huśtał się na krześle. – Pan chce wiedzieć, 
jak w dzisiejszych czasach Żydzi marnują swój czas. 

– Niektórzy być może naprawdę marnują swój czas. Ale dla innych jest to 
coś więcej.

– Na przykład – co więcej… 
– To dla nich substytut…
– Substytut czego?
– Substytut życia.
– Pan ma na myśli pisanie?
– Tak. Mam na myśli pisanie. Czego nie można samemu przeżyć, próbuje się 

opisać. Czasami chciałoby się posiadać więcej niż jedno własne życie, patrzeć 
na świat dodatkowymi oczyma, przeżywać namiętności dodatkowymi sercami… 
– Bunim zaczął szybko gestykulować. – Wówczas stwarza się takie drugie ja. 
I buduje się słowami drugi świat wokół siebie. Tak to pojmuję. 

– A co by pan powiedział o takim jednym, na przykład o tym tu, co siedzi 
przed panem, kto nieustannie pisze tylko o swoim własnym, nudnym ja. Nie 
o życiu, którego nie przeżył, lecz o bezsensie życia, którego doświadczył. Choć 
miał goryczy pod dostatkiem, wciąż do niej wraca, by ponownie pić tę truciznę, 
której nigdy nie dość. Co powiedziałby pan takiemu wariatowi?

Bunim poczuł się niepewnie po pierwszym strumieniu słów. Trochę się zaga-
lopował w nagłym podnieceniu. Wyjąkał: 

– Co powinienem powiedzieć? – poczuł, jak robi mu się gorąco pod kołnierzy-
kiem. – Hm… pan wie… to znaczy, przecież sam pan wie, dlaczego pan tak robi.

– Proszę mi wybaczyć! – wykrzyknął Friede. – Nienawidzę pisania. Przysięgam 
panu. Przysięgam na wszystko, co święte. Ale nie mogę sobie dać rady… Dlatego 
jestem ciekaw pana opinii. Szukam kogoś, kto mógłby mi wyjaśnić moją własną 
zagadkę. Proszę mi powiedzieć…

– Czy ja jestem wyrocznią? 
– No, przecież dopiero co pan wyrokował. Dopiero co mówił pan o tych, 

którzy siedzą i piszą, aby przeżyć to, czego nie mogli doświadczyć osobiście… 
jak pan to określił. 

– Z pewnością istnieją też inni, którzy piszą z innego powodu. 
– Jestem jednym z tych innych. 
– Nie wiem. Nie jestem…
– A niech pan sobie będzie, kim pan chce. Chcę wiedzieć, co pan sądzi o mnie. 
Bunim poczuł przytłaczające zakłopotanie. 
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– Nie znam pana – mruknął zawstydzony. Nie czytałem… pańskich książek. 
W ogóle niewiele czytałem. 

 – Moich książek! – wykrzyknął Friede z ironią. – Nie ma żadnych książek! 
Niech się pan nie obawia, młody człowieku. Nic więcej nie chcę od pana, tylko 
żeby pan kontynuował wywód, który pan zaczął…

Bunim nie rozumiał do końca, czego ten obcy właściwie od niego chce, ale 
w jego oczach wyczytał, że już się od niego nie uwolni. 

– Sądzę… – zaczął cicho – sądzę, że pan, to znaczy, człowiek, który pisze w taki 
sposób, próbuje się rozliczyć z samym sobą. – Przerwał, ponieważ uświadomił 
sobie, że wcale nie mówi o Friedem, lecz o sobie. Przełknął ślinę. Jego twarz 
zaczęła płonąć. – Chce zdać rachunek z życia, które już przeżył, rozliczyć się ze 
światem, który go otaczał. On… nie jest w stanie przeskoczyć do świata wyobraźni 
jak inni, ponieważ wciąż nie rozliczył się ze sobą. Dręczy go jakaś zagadka. Jeszcze 
nie znalazł leku na swoje cierpienie, ono wciąż pozostaje nieukojone. Taki pisarz 
nieustannie wraca do przeszłości, podąża własnymi śladami, szukając tego, 
co gdzieś zostawił, przeoczył, czego brakuje mu do osiągnięcia własnej pełni… 
– Bunim przerwał. Do tego momentu on i Friede byli do siebie podobni. Teraz 
zaczynają się różnice: – A pan – nagle odważnie spojrzał Friedemu w twarz – pan 
sam mówi przecież, że nienawidzi tego, co pan pisze. Czy to zgodne z naturą?... 
Tak, wierzę, że czasem może się pan nienawidzić, ale to, że pan nie lubi również 
swojego pisania, oznacza, że… proszę wybaczyć, hmm, nie chcę pana urazić, ale 
to oznacza, że w swoim pisaniu powtórzył pan jedynie swoje cierpienie, ale samo 
pisanie nie dało panu ukojenia. Stąd niezadowolenie. Każdy człowiek dąży do 
tego, aby słowami, spowiedzią, uwolnić się od samego siebie. To przynosi ulgę, 
leczy zmęczenie własnym ja, wrogość do siebie samego. Dotyczy to każdego 
człowieka. Ale pisarza… Jego nie może zadowolić samo mówienie od serca. On 
musi – jak to mam panu wyjaśnić? – z krwi swojej duszy musi uformować takie 
ciasto, które będąc częścią jego samego, jednocześnie uwalnia się od niego. 
Stworzone dzieło powinno żyć własnym życiem, stać na własnych nogach. Takie-
go pisania nie darzyłbym nienawiścią. Takie pisanie przyniosłoby… – zatrzymał 
się. – Nie potrafię tego wyrazić. Gadam głupoty. Pan mnie zmusił…

Friede, który siedział już na krawędzi krzesełka, pochylił się całym ciałem 
ku Bunimowi: 

– Właściwie powinien mi pan wybaczyć to, że uczyniłem z pana wspólnika 
moich spraw. – Jego oczy, zamglone i wielkie, stały się jeszcze smutniejsze. – Gdy 
się tak siedzi… zwłaszcza tu, przy tych stolikach, nabiera się takiego przyzwycza-
jenia. Dużo się mówi o sobie nawet wówczas, gdy się kogoś ledwo zna. – Ponad 
stolikiem wyciągnął do Bunima rękę. – Nazywam się Friede, planuję wydanie 
tomiku opowiadań. Pan też pisze? Co? Zapewne poezję?

– Tak, poezję.
– Widzi pan, od razu zgadłem! Niech mi pan powie – uśmiechnął się – sub-

stytutem czego jest ona dla pana?



264

– Substytutem modlitwy. 
– To już powiedziano. Tak mówią wszyscy. Mam na myśli coś innego… 
– Że wszyscy tak mówią, nie przeczy jeszcze prawdziwości tego stwierdzenia. 

W każdym razie nie w moim przypadku. Gdy piszę, czuję coś w rodzaju nabożeń-
stwa. Co z tego wychodzi, to już inna sprawa. 

Friede poderwał się ze swojego miejsca, namacał krzesełko i przysunął się 
z nim do Bunima. Ich kolana dotykały się. 

– Myślę o czymś innym: czy pan pisze, jak pan mówił, aby budować nowe 
światy dla siebie, czy pan wraca…

Bunim poczuł się niepewnie: 
– Nie rozmawiajmy o tym.
– Nie chce pan o tym rozmawiać? A ja, widzi pan, mówiłbym cały dzień o so-

bie i o swoim pisaniu. Czytam każdemu, kto ma tylko odrobinę cierpliwości, aby 
mnie wysłuchać. Dlaczego nie chce pan rozmawiać?

Bunim nie odpowiedział od razu. Po chwili uśmiechnął się do niego otwarcie: 
– To znaczy – język mu się plątał – to znaczy, porozmawiałbym… o moim pisaniu. 

Właśnie dlatego tu przyszedłem. Lepiej jednak, żeby to jeszcze pozostało w tajem-
nicy. Sam siebie nie jestem pewien. Raczej bym posłuchał… rozgrzał się nieco.

Friede położył ręce na jego ramionach: 
– Jeśli pan chce, będę milczał. Tutejsze towarzystwo czasami bywa dość 

okrutne dla początkujących. Przecież panu powiedziałem, jak dzielą na czworo 
każdą rzecz. Ale może pan przyjść do mnie. Proszę przyjść jutro. Przeczyta mi 
pan co nieco, a ja dam panu fragmenty moich opowiadań. – Bunim z ochotą 
wyciągnął z kieszeni notes i zapisał adres Friedego. Na tym, jak mu się wyda-
wało, nowy przyjaciel zakończył rozmowę. Pomylił się. – Wie pan co? – Friede 
pochylił się ku niemu poufale. – Oni i tak nieprędko przyjdą. Przeczytam panu 
kawałek z tego, nad czym teraz pracuję. Ale muszę za to usłyszeć coś pańskiego. 
Już dzisiaj. Zapewne ma pan przy sobie coś, co jeszcze grzeje się w kieszeni. 
Poznajmy się już tak prawdziwie, chce pan?

Poufały ton od razu podbił Bunima. Przysunęli się jeszcze bliżej siebie. Nieco 
zakłopotani zaczęli szukać po kieszeniach, aż każdy wydobył kilka złożonych kartek. 

Tego wieczoru nie było im jednak dane poznać się bliżej. Właśnie w tym mo-
mencie, kiedy Friede zamierzał rozpocząć czytanie, drzwi lokalu „Pod Szklanką” 
otworzyły się i gwarny tłum wsypał się do środka. Byli to nie tylko pisarze. Przyszli 
z nimi aktorzy oraz ich znajomi. Friede oderwał wzrok od kartki, złożył ją szybko 
i wetknął do kieszeni. 

– Oto są! – wykrzyknął. 
Bunim znowu poczuł się zagubiony i niepewny siebie. Właśnie przygotował 

się na wielką chwilę, gdy pierwsza para uszu usłyszy dźwięk śpiewnego słowa, 
które do tej pory było w nim uwięzione – a tu nagle musiał ponownie wcisnąć do 
kieszeni to, co nie zostało wysłuchane. Z drugiej jednak strony przyszli przecież 
ci, na których czekał cały wieczór, pragnąc stać się jednym z nich. Obserwował 
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ich zatem zawstydzony, z bijącym sercem i wielką, pełną napięcia ciekawością. 
Dzisiaj było za mało miejsca przy dwóch stolikach, więc ludzie zaczęli się rozsiadać 
również na sąsiednich wolnych krzesłach, tak że Bunim nagle znalazł się w samym 
środku wielkiej, hałaśliwej grupy. Wydawało mu się, że nikt go nie zauważa. To 
trochę zmniejszyło jego napięcie, pozwoliło poczuć się pewniej. Podano piwo. 
Ktoś zamówił ciasto dla wszystkich i ogólna rozmowa, która zaczęła się jeszcze 
na ulicy, potoczyła się dalej, nieco chaotyczna, emocjonalna i głośna, kręcąc 
się – niczym wrzeciono wokół swojej osi – wokół jednego nazwiska: Lejwika30. 
Bunim wstydził się zapytać Friedego, kto to. Otaczający go ludzie rozmawiali 
o nim z taką nabożnością i poufałością zarazem, że postanowił nie przyznawać 
się do swojej ignorancji nawet przed Friedem. 

Friede siedział obok, cały czas obserwując go z boku. Rzadko się do niego 
zwracał. Pozwalał mu patrzeć i słuchać, nie chciał przeszkadzać tej milczącej 
znajomości, którą Bunim zawierał z przyjaciółmi pisarzami. On, Friede, dosko-
nale widział, jak napięty jest każdy mięsień twarzy tego młodego człowieka, jak 
nastawione na słuchanie są jego uszy i jak mrugające, krótkowzroczne oczy 
krążą z ciekawością od jednej twarzy do drugiej. Bunim był tak zatopiony w tym, 
co widział i słyszał, tak pewien, że nikt go nie widzi, że nawet nie zauważył, jak 
nieustannie ciągnięto za połę uśmiechniętego, dumnego Friedego, pytając 
półsłówkami i mruganiem, kim jest ten nieodzywający się ani słowem nowy 
w chasydzkim stroju, z jarmułką na głowie, o młodzieńczo rozpłomienionej twarzy. 
Nie, mimo całego zamieszania i gorącej dyskusji toczącej się przy stołach, ta 
nowa twarz, która pojawiła się między nimi, nie uszła niczyjej uwadze. Z kąta na 
uboczu ostre spojrzenie badało rysy twarz Bunima, a zaostrzony ołówek przenosił 
je na białą kartkę w małym szkicowniku. To malarz Gutman rysował jego portret.

Późno w nocy towarzystwo wyszło na ulicę. Spacerowano po śpiącym mieście. 
Bunim został już uznany za swojego. Na zewnątrz, na ulicy, pod osłoną ciemno-
ści łatwiej mu było mówić. Jeszcze nigdy w życiu nie był tak rozmowny. Czuł się 
bardzo dobrze. Było w tej gadatliwości trzeźwe upojenie – nowy, nigdy dotąd nie 
odczuwany smak na wargach i języku… na duszy. Pragnął, aby ta cudowna noc 
nigdy się nie skończyła. 

Już wszyscy znali jego nazwisko i żegnając się, prosili, aby przyszedł i nie 
zapomniał przynieść czegoś do czytania. Tak, również o tym już wiedzieli. 

Najbliższego wieczoru nie poszedł się z nimi zobaczyć, do Friedego też nie 
zajrzał. Pisał. Spotkanie w lokalu „Pod Szklanką” otworzyło w nim jakieś źródło. 
Wersy same tryskały z niego na papier. Niczym ptaki oswobodzone z klatki wyla-
tywały na świat, wyzwolone i pełne wdzięczności rozpraszając się po przestrzeni 
białej kartki. To z nimi Bunim spędził cały tydzień, aż nadszedł szabat, więc udał 

30 Lejwik Halpern (1888–1962) – poeta i dramaturg piszący w języku jidysz. W 1906 r. po ucieczce 
z zesłania na Syberię trafił do USA. Autor m.in. Golema, który przyniósł mu światowy rozgłos.



266

się do biblioteki zapytać o Lejwika. Wręczono mu zbiorek wierszy i zbiór dramatów. 
Przyniósłszy je do swojego pokoju, doświadczył kolejnej radości. Odkrył Lejwika. 
Odnalazł siebie. Przeczytawszy zaledwie pierwsze utwory, nie mógł wytrzymać. 
Odszukał adres Friedego w notesie i pobiegł do niego. 

Friede przyjął go obrażony. 
– Co to znaczy! – złościł się na Bunima. – Przecież czekałem wtedy na pana 

cały dzień. Przygotowałem dobre rzeczy. Chciałem zrobić takie święto, a pan  
– nic. Nie przyszedł pan i koniec. 

Bunim zawstydził się i nie wiedział, jak się usprawiedliwić. Postanowił po-
wiedzieć prawdę: 

– Pisałem. 
Friede błysnął w jego kierunku wielkimi, zamglonymi oczyma: 
– Pisał pan? Cały tydzień?! – Twarz mu się zmieniła. Gniew zniknął, a jego 

miejsce zajął czysty podziw: – Co pan powie?! Naprawdę pisał pan cały tydzień?! 
Już panu zazdroszczę. Od czasu, kiedy się widzieliśmy, nie wziąłem pióra do ręki. 
Z pana powodu. Taką mam naturę. Póki się nie oswoję, to odchorowuję każdą 
nową znajomość, jakbym zapadał na odrę czy ospę. Pojmuje pan? Zaniepokoił 
mnie pan. Jak dobrze, że pan dzisiaj przyszedł, bo inaczej być może już nigdy 
nie wziąłbym pióra do ręki. No, co pan tak stoi? Proszę wejść, siądziemy tu, na 
łóżku, i przysuniemy się do stołu. – Friede wesoło krzątał się po ciasnym poko-
iku. – Szkoda, że nie wiedziałem, coś bym kupił… Ale szklaneczka wódki tak czy 
siak się znajdzie, zaparzymy też mocnej herbaty, co?

Bunim, poczuwszy się jak u siebie, podał Friedemu torebkę z bajglami: 
– Taki mam zwyczaj. Jeszcze z czasów jesziwy. Lepiej się rozmawia, pogryzając 

bajgle. 
Friede wyjął bajgla z torebki. 
– No, jak się panu podoba mój pałac? – mówił nieustannie, gryząc bez wiel-

kiego apetytu. – Właściwie to większą część moich dni spędzam w łóżku, ale 
ostatnio jest mi o wiele lepiej, więc przeniosłem się do stolika. Jak pan widzi, 
to niedaleko. – Krzątał się koło maszynki spirytusowej. Bunim patrzył na jego 
przygarbiony kark i myślał o Senderze. Opadł go strach na myśl o podobień-
stwie ich obu. Widać nie mógł go ukryć, bo spojrzenie Friedego zaraz wyłapało 
jego niepokój. – Dlaczego zrobił się pan taki poważny? Niewygodnie panu na 
łóżku? – Nalał herbaty do dwóch blaszanych kubków, po czym postawił je na 
stole. Ze sklejkowej szafy wyjął łyżeczki, torebkę cukru w kostkach i postawił 
obok herbaty. – To całe moje gospodarstwo. – Klasnął dłońmi jak gospodyni 
i usiadł na łóżku obok Bunima. – Używam blaszanych kubków, bo jestem jak 
dziecko. Czasami zamyślę się, rozmarzę, znaczy się, i nie wiem, co robię. Kubek 
wyślizguje mi się z ręki, a wtedy to rozmarzenie kosztuje mnie parę groszy. 
A tak z blaszanego kubka wylewa się tylko herbata, ale kubki zostają całe. No, 
nich pan pije i proszę wyjąć swoje dzieła, które pan przyniósł. Mam taką ochotę 
posłuchać jak nigdy dotąd. 
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Bunim spojrzał na niego ostrożnie. 
– Przyniosłem wiersze Lejwika. Poczytajmy razem...
– Co?! – wykrzyknął Friede, wstając tak szybko, że aż zatrzęsły się kubki 

z herbatą, ochlapując papier rozłożony na stole. – Pan się ze mną drażni?! Pan 
sobie kpi, czy co? Co to za zabawa w kotka i myszkę? Nie będę pana więcej 
prosił! – szybko usiadł z powrotem na łóżku. – Już nigdy więcej. Słyszy pan? Od 
pierwszej minuty wykręca się pan. Nie trzeba. Chce pan zachować swój sekret? 
Na zdrowie! Ale proszę mi nie opowiadać bajek. Pana chciałem posłuchać! Ro-
zumie pan? Przynosi mi pan Lejwika? Lejwika mogę mieć, kiedy zechcę, kiedy 
będę go potrzebował. O, tam go pan ma, nad łóżkiem. O, tutaj jest, w szafie. 
Lejwika mi przyniósł. Też coś!

Bunim od razu zorientował się, że teraz nie ma sensu opowiadać Friedemu, 
z jakim zapałem wziął wiersze Lejwika i przybiegł tu z nimi. 

– Proszę się nie gniewać – powiedział cicho. – Jeśli pan chce, abym panu 
czytał, to niech tak będzie…

– Co to znaczy, niech tak będzie?! – Friede nie przestawał się złościć. – Nie 
robi mi pan łaski! Chcę tego dla pana, nie dla siebie. Dopóki nie otworzy pan 
ust, nie będzie pan poetą. Proszę słuchać, co do pana mówię. Dopóki pan nie 
poczuje, jak pańskie słowo wnika do mojego ucha, nie dowie się pan, co pan 
napisał… Niech pan nie będzie głupcem. Sądzi pan, że wielu chętnych będzie 
chciało pana słuchać? Zapewne tak pan myśli! No, to zobaczymy, czy pan się 
doczeka. Proszę tylko zrobić pierwszą próbę. Wie pan, panie Berkowicz, w ogóle 
pana nie rozumiem!

– Panie Friede – prosił Bunim. – Przeczytam panu… – Spojrzeli po sobie, 
obaj pełni bólu, który jeden sprawił drugiemu, aż na wąskich ustach Friedego 
zaigrał uśmiech. Bunim pomyślał, że ten niespodziewany uśmiech, pojawiający 
się zaraz po gniewie, jest najpiękniejszą rzeczą, jaką Friede posiada. Ponownie 
przed oczyma Bunima pojawiła się młoda, blada twarz o pochmurnych, ale cie-
płych oczach. – Przeczytam panu, co napisałem w tym tygodniu. 

Bez dalszych ceregieli Bunim wydobył z kieszeni swój ostatni wiersz i zaczął 
czytać. Był to wiersz o przyjaźni.

*

Bunim i Friede widywali się każdego dnia. Było tak jak kiedyś, w dniach 
młodości, z Senderem. Nie mogli się rozstać. Biegali dzielić się każdą napisaną 
rzeczą, opowiedzieć o każdym przemyśleniu, razem czytywali pisma innych, 
razem chodzili do lokalu „Pod Szklanką”, razem spacerowali nocą. 

Tymczasem życie stawało się coraz pełniejsze, rozleglejsze. Niczym drzewo, 
które rosnąc, dojrzewa i wypuszcza gałęzie we wszystkich kierunkach, tak Bunim 
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zaczął się rozgałęziać, umacniać w życiu coraz to nowymi korzeniami. Miał pracę 
w fabryce, zajęcie przy własnym biurku, przyjaciół pisarzy i jednego bliskiego 
przyjaciela – Friedego, no i w końcu własny dom, który sobie zbudował. 

Miriam spotkał w fabryce. Była pakowaczką i pracowała piętro wyżej, nad 
jego halą. Znał wszystkie twarze robotników, którzy byli zatrudnieni w tym sa-
mym budynku fabrycznym co on. Szczególnie dobrze znał twarze kobiet, bo te 
go bardziej interesowały. Pomiędzy nimi była też twarz Miriam. 

Nie była to twarz, którą łatwo zapamiętać. Ani piękna, ani brzydka. Dziewczy-
na średniego wzrostu, o pełnej figurze – wyglądała, nie bacząc na niski wzrost, 
na silną i zdrową. Była to jednak siła niepozbawiona miękkości, kobiecości. 
Bunim z ukrytą czułością prześlizgiwał się wzrokiem po jej biodrach, brzuchu, 
ramionach, wystających, pełnych policzkach, krótkiej, okrągłej szyi, i dziwił się, 
ile macierzyństwa drzemie w tym małym, młodym ciele. 

Pewnego razu, podczas drogi do domu, zatrzymała go na ulicy. 
– Przepraszam – złapała go za rękę bez szczególnych ceremonii. – Coś znala-

złam, czy to przypadkiem nie należy do pana? – Wyjęła ze swojej torby notatnik 
zapisany jego drobnym, gęstym pismem. Od razu go rozpoznał. Stary notatnik, 
który nie wiadomo gdzie zaginął. Wyrwał go jej z ręki. 

– Skąd pani to ma? 
– Znalazłam przy wyjściu, kilka dni temu. Czasami widziałam pana piszącego 

w czasie przerwy obiadowej. 
– Czy pani coś z tego czytała? 
– Nie… To znaczy… tak. 
Schował notatnik do kieszeni, a jej rzucił wściekłe „Do widzenia” i przeszedł 

na drugą stronę ulicy. Zaraz, jak tylko się tam znalazł, obejrzał się, poszukał jej 
oczami, po czym ponownie obudziła się w nim czułość dla tego małego, kobiecego 
ciała. Przyszło mu do głowy, że był dla niej niegrzeczny i zaczął ją gonić. Szedł 
obok niej spocony i zakłopotany: 

– Nawet pani nie podziękowałem. 
Skierowała na niego poważne, spokojne spojrzenie: 
– Nie ma za co. 
Szli razem – w milczeniu. Czasami obejmował ją wzrokiem, badał spojrzeniem jej 

profil. Budził się w nim gniew. Denerwowało go jej milczenie, opanowane i tajemnicze. 
– Zapewne pani wie, że czytanie cudzych notatek jest nieprzyzwoite?
– Byłam ciekawa – powiedziała to jakby nie do niego, ale po prostu w po-

wietrze, a on jakoś nie znalazł na to od razu odpowiedzi. – Po drugie – dodała 
– i tak nic nie zrozumiałam. 

– Co było pani tak trudno zrozumieć? – Bunim już zapomniał o swoim gniewie. 
– Wszystko. Całość. 
Wyjął z kieszeni książeczkę i przekartkował ją. 
– To nie wszystko – wyjaśnił. – To jedynie początek, notatki, myśli, dźwięki. 

Całość z pewnością by pani zrozumiała. 
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– Pan jest pisarzem?
– Tak… kimś w rodzaju pisarza.
Następnego dnia odszukał ją w czasie przerwy obiadowej i zaproponował, 

aby zjedli wspólnie. Usiedli na beli materiału, w kąciku wielkiego korytarza fa-
brycznego. On wyjął z kieszeni kilka luźnych stron. 

– Przyniosłem pani wiersz, którego pani sama nie umiała przeczytać. Ze 
mną może pójdzie lżej. 

Szeptem zaczął czytać idylliczny opis matki błogosławiącej świece szabatowe 
– wspomnienie utraconego wieczoru piątkowego. Ona patrzyła wprost na jego 
usta, jakby chciała uchwycić oczyma każde słowo, które wyślizgiwało się z jego 
pełnych, czerwonych warg. Zrozumiawszy ten wiersz na swój sposób, stwierdzi-
ła, że jest piękny i smutny – aż do łez. Jej oczy stały się większe. Przesłoniła je 
wilgotna mgła. Policzki zaróżowiły się z przejęcia, a cienkie brwi wzniosły ponad 
nosem niczym dwa ciemne szpice, gotowe przebić się przez samo serce wiersza, 
aż do serca poety. 

Gdy skończył i ujrzał jej twarz – taką zmienioną, owianą tchnieniem łaski 
– sam poczuł się przejęty i wzruszony. Również jego oczy zasnuły się ciepłą 
mgłą. Powoli odwinął swoje jedzenie, a ona, wciąż jeszcze oczarowana, śledziła 
wzrokiem każdy jego ruch, aż zorientowała się, że jego chleb jest suchy, nawet 
nie pokrojony – wielki kawał oderwany od bochenka. 

– To pana obiad? – podała mu dwie złożone kromki chleba. – Proszę zjeść! 
– powiedziała niemal rozkazującym tonem. 

Łagodnie odepchnął jej dłoń od siebie, podniósł się i już po chwili zobaczyła 
go zbiegającego po schodach. 

Wrócił obładowany i zdyszany. Postawił przed nią butelkę wody sodowej, 
rozwinął zatłuszczony papier, w który był zawinięty tuzin suchych, błyszczących 
szprotek, i siadł obok. 

– Mam coś jeszcze! – Otworzył torebkę pełną wiśni. 
Uśmiechnęła się. Po raz pierwszy zobaczył ją uśmiechniętą. 
Od tego dnia zaczęli razem jeść i spędzać przerwy obiadowe w kąciku fabrycz-

nego korytarza, rozmawiając coraz swobodniej. Bunim poznał ją stosunkowo 
szybko. Miriam sama opowiedziała mu w kilku słowach swoją historię. Nikogo 
tutaj nie miała. Czytać nauczyła się w szkole Bejs Jakow31. Nigdy nie przeczy-
tała żadnej książki, nie licząc Cene urene 32 – a wiersz Bunima był pierwszym 
utworem w jidysz, jaki kiedykolwiek słyszała poza znanymi sobie modlitwami 

31 Szkoły Bejs Jakow – sieć szkół religijnych dla dziewcząt w międzywojennej Polsce powiązana z Agudą, 
pierwszą z nich założyła w 1917 r. w Krakowie Sara Szenirer.  W Łodzi ruch Bejs Jakow był silny.  
Tu mieściło się wydawnictwo i wychodziło pismo „Bejs Jakow”. Szkoła powstała w latach 30. XX w.

32 Cene urene – najpopularniejsze dzieło religijne w literaturze jidysz skompilowane w XVI w. przez 
Jakuba ben Icchaka Aszkenaziego, zwane Biblią kobiecą.
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w tym języku. To było wszystko, co miała do powiedzenia o sobie, i zaraz po 
tym, gdy to wszystko opowiedziała, zaczął swój monolog Bunim, a ona – stała 
się jego najwierniejszą słuchaczką. Opowiadał jej o swoim pisaniu, na swój 
sposób rozumiała go, przyjmowała wszystko, co mówił. Nawet w codziennych 
sprawach, w opinii na temat znajomych z fabryki czy o historii miasta – we 
wszystkim zgadzała się z nim nie dlatego, że nie miała swojego zdania, lecz 
dlatego, że przy nim jej myśl kształtowała się sama z siebie na wzór jego 
myślenia. Zmieniało się to, co myślała wcześniej, lecz pewna była, że zawsze 
myślała w taki sposób – dokładnie tak jak on, Bunim. To tak, jakby rzucił na nią  
czar. 

Kiedyś zapytał, czy jest pobożna, a ona nie wiedziała, co odpowiedzieć. Po 
dłuższym wahaniu rzekła: 

– Tak pobożna jak kiedyś już nie jestem.
– Co znaczy „tak pobożna”? – badał ją. – Czy zatem istnieją stopnie poboż-

ności?
– Już od dawna się nie modlę – przyznała się zawstydzona. – Nie przestrze-

gam szabatu jak należy...
– Ale co nosi pani w sercu?
– W sercu może być inaczej niż w życiu? Jeśli nie żyję pobożnie, to przecież 

znak, że nie jestem pobożna.
Przerażona popatrzyła na jego chasydzką kipę, chałacik, którego nie nosił 

w czasie pracy, ale gdy tylko wychodził w hali fabrycznej – od razu zakładał. 
Wystraszyła się tego, co jej powie. Ale on, zamyślony, stwierdził: 

– Nie ma pani racji, w pani jest pobożność, może nawet większa niż we mnie.
Zdumiała się: 
– Pan przecież jest chasydem… odmawia pan błogosławieństwo nad jedze-

niem… No i ten pański strój? 
– Błogosławieństwo jest tylko starym nawykiem. Nie mogę bez niego przełknąć 

chleba. A ubranie… kipa… to dla rodziców. Od innych rzeczy już się wyzwoliłem. 
Na przykład pejsy. Ale to przychodzi mi najtrudniej. Mam na myśli błogosławień-
stwa. Usta wypowiadają je na sam widok jedzenia. Coś w tym jest. Siła wyższa. 

Znowu zaczął jej opowiadać o sobie. Chłonęła jego słowa zasłuchana, z wy-
razem szczerego zainteresowania na twarzy. Czuła, że jest coś w jego słowach, 
w nim całym, czego nie może pojąć. Jednak najważniejsze było to, że on siedzi 
obok, że powierza jej opowieść o swoim życiu, i wdzięczność, jaką czuła do niego, 
rozrastała się w niej i zmieniała w wierność, rodzaj oddania, które wypełniło ją 
i związało jej życie z nim, aż przestała wiedzieć, kim jest ona sama. Radowała 
oczy jego urodą. Każdy rys twarzy Bunima zapadał jej w duszę, tworząc portret, 
który chciała nosić w sobie przez całe życie. 

Po jakimś czasie zabrał ją do Friedego. Wrażliwy przyjaciel od razu wyczuł, 
jak daleko sięga zażyłość pomiędzy tymi dwojgiem i oczywiście nie omieszkał 
okazać swojego niezadowolenia. Nie ukrywał go przed nimi. 
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– Co to ma znaczyć, Bunimie? – powiedział niby żartem. – Przyszedłeś się 
ze mną podrażnić? Przedstawić mi mojego następcę w twoim sercu? – Bunim 
i Miriam spojrzeli po sobie zakłopotani. – Kiedy będzie można złożyć wam życzenia 
na nową drogę życia? – Friede igrał sobie ich zażenowaniem. 

– Nie planujemy jeszcze ślubu – wykrztusiła zawstydzona Miriam. 
Friede doskoczył do niej: 
– Co jest, panienko – niemal parzył ją spojrzeniem swoich wielkich, wytrzesz-

czonych oczu. – Nie pasuje pani ta partia? 
Miriam spuściła głowę, pochyliła się, jakby miała zamiar upaść na ziemię. 

Nagle chwyciła płaszcz i bez pożegnania wybiegła z pokoju. Bunim popędził za 
nią. Płakała, a on nie wiedział, jakimi słowami się do niej zwrócić. Zakłopotany 
gładził jej rękę. 

– Proszę się na niego nie gniewać – błagał. 
Spojrzała na niego przez łzy, które wyrażały niepewność i cichy wyrzut: 
– Dlaczego zabiera mnie pan do ludzi, którzy ze mnie kpią? – Teraz dopiero 

rozpłakała się naprawdę. 
W przypływie czułości wziął ją w ramiona.
– Proszę tak nie mówić, Miriam, proszę, zobaczy pani, że on panią polubi…
W tym momencie nadbiegł Friede. Z trudem łapiąc oddech, chwycił oboje za 

rękawy, po czym zaczął nimi potrząsać bardzo szybko, zbyt zasapany i podnie-
cony, aby wykrztusić z siebie słowo. 

– Dzieci – wyrzucił w końcu z siebie – dzieci, co się stało? Dlaczego uciekli-
ście? – zdyszany czekał na odpowiedź. Gdy się nie odzywali, ponownie zaczął 
ich ciągnąć za rękawy. – Broń Boże, niczego złego nie miałem na myśli, niczego. 
Ja… przysięgam na wszystkie świętości! – zwrócił się do Miriam, zmuszając ją, by 
popatrzyła w jego wychudzoną, bladą twarz. – Ogarnął mnie strach przed utratą 
go… Niech pani to zrozumie. Pani potrafi to zrozumieć. – W tym momencie po-
chylił się w kierunku Bunima: – Powiedz jej, jakimi bliskimi byliśmy przyjaciółmi, 
powiedz jej, Symcho Bunimie, niech przynajmniej wie. 

W Bunimie coś boleśnie drgnęło. Oddanie, jakie okazali mu oboje – Friede 
i Miriam – napełniło go pokorą i zawstydzeniem. Czując się winny jak ktoś, kto 
zawiódł, położył rękę na kościstym, szpiczastym ramieniu Friedego. 

– Nie martw się – szepnął – pozostaniemy sobie bliscy. 
Friede odetchnął: 
– Przecież wiesz, że chcę twojego szczęścia, Symcho Bunimie. 
Cała trójka stała na środku ulicy. Więcej słów nie padło. W pełnym zakło-

potania milczeniu nie zerwała się jednak nić, która ich łączyła. Bez słów snuła 
się dalej pomiędzy całą trójką – niepewna, drżąca, a jednak coraz mocniejsza. 
Nieoczekiwanie Bunim zapragnął zamienić tę chwilę w największą uroczystość 
swojego życia. Zwrócił się do dziewczyny: 

– Miriam, czy pani za mnie wyjdzie?
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Ich wesele odbyło się zgodnie z zasadami żydowskiej religii. Wyprawiono je 
w mieszkaniu przy Lutomierskiej – ulicy Hoklowej, w domu rodziców Bunima. 
Była to skromna uroczystość, ale pełna cichej radości i wzajemnego przeba-
czenia. Rodzina panny młodej przyjechała z Radomia, a stary magid, ojciec 
Symchy Bunima, przybrał prawdziwie świąteczny wyraz twarzy, gdy zobaczył, 
z jak uczciwymi i dobrymi ludźmi wchodzi w związki rodzinne. Ból, który wszyscy 
domownicy nosili w sercach, złagodniał w tamtych dniach i nigdy już nie wrócił 
do dawnych rozmiarów. 

Miriam spodobała się matce Bunima i jego siostrom. Szybko zaczęto traktować 
ją jak swoją, siostry Bunima szyły dla niej suknię ślubną, cały czas opowiadając 
o braciszku, jej zaś w ogóle nie męczyło słuchanie opowieści na jego temat. 
Wraz z nimi zajmowała się przygotowaniami do swojego wesela. Nie pomagało 
przeganianie jej z kuchni, serdeczne strofowanie, że jako narzeczona nie powinna 
pracować. Kręciła się wszędzie, zawsze gotowa do pomocy. Miłość i przeżycia 
odbiły się na jej wyglądzie. Wielkie czarne obręcze widniały pod oczyma, przy-
dając jej nowego uroku – tajemniczego czaru, który tylko udręki miłości mogą 
wymalować na twarzy kobiety. Pięknie wyglądała w swojej białej sukni. Brązowe 
oczy – jak u łani – błyszczały pod welonem – suche, bez łez, gorące i dumne. 

Wesele przeciągnęło się do późnej nocy. Chasydzi używali radośnie. A gdy 
w mieszkaniu zrobiło się za ciasno z powodu wizyty sąsiadów, przeniesiono się 
na podwórko i tam dopiero roztańczono się i rozśpiewano – aż szyby drżały. 
Najweselszy ze wszystkich był mały, chorowity młodzieniec – jedyny pośród 
całej grupy chasydów, który nie miał własnej jarmułki i musiał pożyczyć ją od 
samego pana młodego. Friede pozwolił sobie tego wieczoru wypić wino zamiast  
mleka. 

Bunim i Miriam wynajęli mieszkanie w pobliżu fabryki, w której oboje praco-
wali. Miriam zatroszczyła się o to, aby dom wyglądał pięknie i czysto. Była dobrą 
gospodynią, a szczęście, jakim napawało ją bycie z Bunimem, obudziło w niej 
pragnienie, aby to, co czuje, znalazło wyraz w przestrzeni ich własnego kąta. 
Sama wykroiła i uszyła zasłonki na okna, wyhaftowała białe obrusy, a poduszki 
na łóżkach przyozdobiła kwiatami i liśćmi wyszywanymi kolorową wełną. 

Pierwsze miesiące zbiegły im razem w fabryce. Wspólnie spędzali przerwy 
obiadowe – jak przed ślubem. Miriam zaszła jednak w ciążę i poranne wstawanie 
przychodziło jej coraz trudniej. Kręgosłup pękał po całodziennym siedzeniu nad 
materiałami z żelazną zaciskarką w ręku. Czasami Bunim musiał prowadzić ją do 
domu jak ślepą. Zmęczone oczy nie widziały przed sobą niczego poza czarnymi 
kręgami. Wówczas Bunim postanowił nie puszczać jej już więcej do fabryki. Sam 
chciał unieść ciężar zarabiania na utrzymanie. Czuł się z tego dumny. 
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Powroty do domu zyskały dla niego nowy smak. W domu przy oknie czekała 
Miriam, niecierpliwa i stęskniona. Zapach przygotowanej kolacji łaskotał noz-
drza, a domowa atmosfera narastającego radosnego oczekiwania, kryjącego się 
w kątach pokoju, obejmowała go swoimi dobrymi, ciepłymi ramionami.

Czasami wraz z Miriam czekał na niego Friede. Czując się swobodnie w ich 
domu, zwykle leżał na kozetce i czytał gazetę albo po prostu siedział przy biur-
ku Bunima i pracował. W tamtym czasie zasiadano razem do jedzenia. Tak dla 
Bunima, jak i dla Miriam wspólne spożywanie posiłków było czymś więcej niż 
tylko posilaniem się. Od pierwszych łyżek zupy, które równocześnie podnosi- 
li do ust, jedzenie zamieniało się w świętowanie. Miriam zwykle przygotowywa- 
ła proste posiłki jak wielką ucztę: zawsze rozkładała olśniewająco biały obrus,  
na którym szklanki, zwykłe talerze i blaszane sztućce wyglądały niczym z naj- 
lepszej zastawy, gdyż wszystko błyszczało czysto i radośnie. A gdy w domu poja-
wiał się gość – bliski, zaprzyjaźniony Friede, święto stawało się jeszcze bardziej  
radosne. 

Miriam podawała do stołu milcząc. Rzadko kiedy odzywała się również 
wtedy, gdy oni rozmawiali, ale mimo to czuli jej obecność. Kiedy zatrzymała się 
na dłuższą chwilę w kuchni czy po prostu wyszła do sąsiadki, Bunim i Friede 
wiedzieli, że jej brakuje. Rozmowa się jakoś nie kleiła, dopóki ona nie wróciła 
i nie popatrzyła na nich obu cichymi, macierzyńskimi oczyma. 

W ostatnich tygodniach ciąży Miriam coś jednak zaczęło Bunima dręczyć. 
Znów czuł się przytłoczony. Długo odsuwał od siebie to przygnębienie, aż na-
deszły takie chwile, kiedy mu się wydawało, że pewnego razu, nieoczekiwanie, 
nagromadzone emocje znajdą ujście w wielkim krzyku, więc postanowił, że sam 
stawi temu czoło. Wówczas zrozumiał: znowu był sam. Ponownie jego dusza była 
zamknięta i dusiła się w ciasnocie. Przestał pisać, jakby wstrzymały się w nim 
wszystkie źródła, a nawet gorzej – jakby zupełnie wyschły. Czuł się zagubiony 
i znowu nie miał przed kim otworzyć serca. 

Miriam była wierną i kochającą żoną. Musiał przyznać jednak sam przed 
sobą, że się z nią nudzi, chociaż nie umiał ani chwili być w domu sam, bez niej. 
Czuł w sobie dwie dusze: jedną, która należała do Miriam, i drugą, która nale-
żała tylko do niego. Ich rozmowy coraz bardziej obniżały loty, kręcąc się jedynie 
wokół spraw codziennych. Były miłe, bliskie jak własne ciało, ale nie wypełniały 
sobą wszystkiego. Już od dawna nie rozmawiali w taki sposób jak w fabryce na 
początku znajomości. Dzisiaj Bunim wiedział, że wtedy celowo więcej mówił, 
aby ją zainteresować, poznać, rozbudzić – a także po to, aby samemu się przed 
nią odkryć. A dzisiaj już ją znał albo mu się zdawało, że ją zna. I gdy czasami 
chciał wrócić do tamtego nastroju, próbował więcej mówić – ale nie miało to już 
tamtego smaku i czaru. Czasami czytywał jej swoje wiersze, popychany upartym 
pragnieniem przeżycia na nowo tego, co ulotne, wzniosłe, co kiedyś było pomiędzy 
nimi. Ona, zupełnie jak za pierwszym razem, słuchała ich z wilgotnymi oczyma 
i otwartymi ustami – ale czuł, że go nie rozumie. Czasami mu to nie przeszka-
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dzało – dzisiaj jednak drażniło go. Podziw i szacunek Miriam dla jego słowa, jej 
duma z niego – jeszcze bardziej go denerwowały. 

Friede również nie był już tym przyjacielem co kiedyś. Faktycznie przychodził 
codziennie, wiedział o najmniejszej trosce Bunima, ale bliskość serc zniknęła. 
Tak, wrażliwy Friede słusznie wtedy przewidział, że Miriam zabierze mu Bunima. 
Najgorsze było to, że on, Bunim, również do niej nie należał. Z ust Friedego nie 
padł już ani jeden zarzut. Niczego nie wymagał, przyjmując za dobrą monetę tę 
odrobinę przyjaźni, którą Bunim był w stanie mu ofiarować, ale czasami Bunim 
wyczuwał w jego spojrzeniu coś, co zmuszało go do odwracania twarzy, unikania 
wszelkiej intymności. W istocie nie rozumiał, co się pomiędzy nimi wydarzyło. 
Wiedział jedno: wyrósł jakiś mur. Orientowali się jeszcze, co dzieje się w ich 
duszach – ale zbliżyć się do siebie już nie potrafili.

Bunim czynił sobie wyrzuty. Nieustannie badał swoje życie. Wszędzie napo-
tykał tylu wiernych sobie ludzi, czerpał miłość pełnymi garściami – a oddawał 
niewiele. Myślał o swoim domu, rodzicach. Jak mocno zawinił wobec nich! Czuł 
się dłużnikiem nawet wobec Sendera, swojego pierwszego prawdziwego przyja-
ciela. Teraz był Friede, wierny, samotny i chory, tulący się do jego, Bunima, domu, 
żebrzący o bliskość każdym swoim gestem, każdym spojrzeniem. I w końcu 
Miriam – najwierniejsza ze wszystkich, ta, która wciąż jeszcze kochała go tak 
gorąco i dziewczęco, obsługiwała jak cadyka. Bunim pytał sam siebie, skąd się 
bierze ta ciasnota serca, i przypominał sobie swojego przyjaciela Sendera, który 
wierzył, że on, Bunim, dlatego jest tak pobłogosławiony miłością, że posiada 
w sobie zdolność oddawania jej w dwójnasób. Czyżby to nie była prawda? Dziwił 
się sobie, swoim ucieczkom od najbliższych, przywiązanych do niego ludzi, temu 
zamykaniu przed nimi duszy na siedem pieczęci. A gdy zadawał sobie pytanie, 
co takiego właściwie chce ukryć przed nimi, sam nie umiał odpowiedzieć. Pod 
siedmioma pieczęciami swej duszy znajdował tylko pragnienie ucieczki.

Znów wrócił do samotnych spacerów. Tak jak kiedyś w Lublinie, po utracie 
Sendera, pragnął szukać życia poza swoim ja – szukać ludzi, miast, świata. Zaczął 
chodzić do lokali partyjnych, przysłuchiwać się rozmowom i prelekcjom – dobrze 
skądś znanym, a przecież ubranym w nowe szaty. Znowu było nad czym myśleć, 
otworzył się horyzont dla poszukiwania ziarna prawdy w morzu słów. To, o czym 
teraz myślał, było konkretne, rzeczywiste. Porwała go walka o sprawiedliwość 
społeczną (albo raczej: odrywała go od niego samego). Gniewny okrzyk tłumu 
napełniał go patosem (albo raczej: zagłuszał nękające go wyrzuty sumienia). 
W dodatkach do czasopism literackich zaczął publikować wiersze, które napisał 
przed wieloma miesiącami. Jego słowo zyskało nowy ton przyodziane w formę 
litery drukowanej. Tak, przyjemnie było widzieć własne wiersze w ich drukowanej 
powadze. W tym całym jego tak otwartym życiu pojawił się radosny niepokój 
(który negował to, co zduszone wewnątrz i wcale nie radosne).

Bunim dobrze wiedział coś, do czego nie chciał się przyznać – że jego obec-
ne wychodzenie poza siebie jest nieporównywalne do tamtego wcześniejszego, 
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w Lublinie. Wówczas szukał odpowiedzi i odważnie się z nią konfrontował. Tym 
razem tak naprawdę tylko od niej uciekał. 

Jeszcze wcale nie doszedł do ładu z samym sobą i z nowymi przekonaniami, 
nie zdołał przetrawić prawd, które słyszał na mityngach i masówkach, nie wiedział 
na pewno, czy jest do nich przekonany, lecz gdy na świat przyszła jego córeczka 
Blimele, błyskawicznie pogodził się sam ze sobą. 

Świat się oddalił i wszystko, co Bunim myślał do tej pory, utraciło swoją wartość. 
Ta mała duszyczka, która leżała na łonie Miriam, przyssana małymi usteczkami 
do matczynej piersi – ta bezbronna, pomarszczona twarzyczka, która dopiero 
co obudziła się do życia, a której wygląd miał tak wiele wspólnego ze starością 
i śmiercią – ta maleńka dziewczynka była jego córką. Wszystko, co w Bunimie 
żyło – tak ciało, jak i dusza – lgnęło do niej, a przez nią na powrót łączyło się 
z tą, która się jej poświęciła – z jej mamą. 

Ledwo doczekawszy się końca dnia pracy, pędził przez ulicę jak ktoś, kto boi 
się spóźnić na pociąg, biegł do domu zobaczyć, jak Miriam karmi Blimele. Wbiegał 
do pokoju jak szalony, obawiając się, że tym razem spóźnił się na ceremonię. 
Jeszcze w płaszczu zbliżał się do matki i córki, zatrzymując się przy ich głowach. 
Miriam krzyczała na niego, że przynosi do domu chłód z ulicy, a on posłusznie 
zrzucał płaszcz i ogrzewał ręce nad piecem. 

Umiał się zajmować Blimele tak samo jak Miriam, wiedział, jak ją przewinąć, 
dać jej smoczek do ust albo jak ją ukołysać, gdy płakała. Miriam, którą macie-
rzyństwo napełniło wielką dumą, rzadko pozwalała mu robić te rzeczy. Według 
niej robił je nieporadnie, męczył dziecko, straszył je okularami. Bunim wysłuchiwał 
jej zarzutów w pokorze, uśmiechał się dobrotliwie – ale gdy tylko na chwilę znik-
nęła, dopadał kołyski, drżącymi rękoma wyjmował maleńkie ciałko i przemawiał 
doń, mówił wszystko, co tylko przyszło mu do głowy – robił miny, marszczył nos, 
cmokał ustami albo łaskotał małe piętki, aż Blimele zaczynała się śmiać. 

Jego stosunek do Miriam stał się w gruncie rzeczy inny. Rozmawiał z nią 
czule, i to dużo bardziej niż kiedykolwiek w czasie ich znajomości. Często ją 
głaskał, całował i troszczył się o jej wygląd, ale już jej nie pożądał. Patrzył na 
nią z czcią, z jaką Blimele spoglądała na nią ze swojej kołyski. I było mu z tym 
dobrze. Namiętność schowała się głęboko w tajemnicze miejsce jego ciała, a na 
powierzchnię wypłynęła czysta miłość do matki i jej dziecka. 

Im bardziej Blimele rosła, tym bardziej Bunim czuł się z nią związany. Wy-
ciągnięte rączki, które rwały się do niego, gdy tylko otworzył drzwi – to była 
najpiękniejsza poezja, jaka mu kiedykolwiek towarzyszyła. Gaworzenie Blimele, 
jej płacz, jedzenie i sen, jej brzuszek i kaszelek – wszystko to stało się nowym 
lejtmotywem jego dni. Znów zaczął pisać. Pracował przy dźwięku jej głosu. Każdy 
szelest w domu przeszkadzał mu w takich chwilach, ale śmiech Blimele czy jej 
płacz, jej gaworzenie były mu potrzebne. Inaczej nie umiał pracować. 

Wraz z pojawieniem się Blimele również i jego język się rozwiązał. Daw-
niej rzadko słyszano go rozmawiającego z nieznajomymi bez potrzeby. Teraz  
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przyjemność sprawiały mu zwyczajne pogawędki z obcymi ludźmi. Blimele na-
uczyła go mówić o drobiazgach, o sprawach codziennych z tą samą powagą jak 
o sprawach ducha. Zaznajomiła go z sąsiadami. Półtoraroczna mała kobietka już 
znała wszystkich w budynku i nierzadko składała wizyty to jednemu, to drugiemu 
sąsiadowi. A ojciec, stęskniony za nią, przyszedłszy z pracy, biegł jej szukać. Za-
trzymywał się przy tym na dłużej na sąsiedzkim progu, rozmawiając, wysłuchując 
historii i czasami stając się wspólnikiem fragmentu czyjegoś życia. Również w jego 
mieszkaniu zaczęli się częściej pojawiać sąsiedzi. Blimele przyprowadzała ich ze 
sobą, wabiła – czasami swoim śmiechem, czasami płaczem. Pukano wówczas 
do drzwi i pytano, co słychać u małej królewny, a przy tym zatrzymywano się 
na chwilę, prosząc przy okazji o jakąś przysługę albo samemu oferując pomoc.

Również w szabaty, kiedy Bunim wychodził z nią na spacer i zatrzymywał się 
na ławce w ogrodzie Froima Lozera, mała Blimele zmuszała go do zawierania 
znajomości. Najpierw podziwiano, jakim jest pięknym dzieckiem, potem przy-
siadano się do dumnego ojca i rozmawiano trochę o dzieciach, o pogodzie, aż 
przechodzono do narzekania na ciężkie czasy i własne problemy. 

Bunim zorientował się, że jego mała dziewczynka otwiera przed nim okno 
na świat. Jakby wiedząc, jaką misję ma do wypełnienia, co rusz przychodziła 
do ojca z nowymi „pacjentami”. Uśmiechnięta, prowadziła ich za rękę, już z da-
leka pokazując małym paluszkiem swojego tatusia, który siedzi tam na ławce. 
A „pacjenci” siadywali obok Bunima i „otwierali swoje serca”. Dopomagała w tym 
zieleń skweru, łagodne słońce i sam fakt, że tata Blimele tak naprawdę był obcy, 
nie znano nawet jego imienia. Można więc było nieco się odsłonić, zupełnie jak 
przed lekarzem. I tak nikt się o tym nie dowie – a ten nieznajomy czasami potrafił 
powiedzieć właściwe słowo, dać dobrą radę, pocieszyć. Poza tym tata dziewczynki 
umiał słuchać. Na jego twarzy malowało się zainteresowanie opowieścią, a słowa 
i pytania, jakie rzucał od czasu do czasu, dowodziły, że jest kimś więcej niż tylko 
uchem chętnym do słuchania. 

Zdarzało się, że po takim spacerze Bunim siadał przy biurku i pisał opowia-
danie, o którym nawet nie myślał jeszcze parę godzin wcześniej. Nie zauważył 
nawet, że on sam coraz bardziej znika z kartek papieru, zostawiając coraz wię-
cej miejsca dla innych bytów, dla marzeń i cierpień jego bohaterów: sąsiadów 
z domu, Żydów napotkanych w ogrodzie Froima Lozera – dla osób, które Blimele 
przyprowadzała do niego swoją małą rączką. Przestał pisać wiersze, ale czuł, 
że jego dusza staje się coraz zdrowsza, a w jego żyłach zaczyna krążyć życie – 
świeże, silne, odnowione. 

Bunim zawdzięczał Blimele jeszcze coś więcej. Nauczyła go dostrzegać 
to, co małe, „nieważne”, niezauważalne, a co miało w sobie moc odkrywania 
całych światów. Blimele zauważała muchę, która uderza w szybę. Pokazywała 
ją niestrudzenie poszukującym paluszkiem. I Bunim nagle dostrzegał metaforę 
ludzkiego losu stukającego skrzydełkami w twardą szybę. Zdaje się, że człowieka 
nic nie oddziela od jego Stwórcy, że pomiędzy nim a bożym dziełem – naturą – 
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jest taka przeźroczysta bliskość. A jednak pomiędzy nimi stoi szklana ściana, 
przez którą wszystko widać, ale przelecieć przez nią nie sposób. Dokładnie tak 
jak mucha trzepocze człowiek skrzydłami, brzęcząc i kręcąc się wokół samego 
siebie, a wydaje mu się, że lada chwila pozna tajemnicę. Wcale przy tym nie 
wie, że może tylko uderzać skrzydłami w szklaną szybę tak długo, aż z niej nie 
spadnie zesztywniały w agonii, w ostatnim śmiertelnym drżeniu. 

Blimele słyszała, jak pod jej stopami szeleści piasek w ogrodzie Froima Lozera 
i pytała w swoim dziecięcym języku, dlaczego ludzie zadają ból tym maleńkim 
ziarenkom na ziemi, które przecież nie mają skrzydeł jak ptaki i nie mogą uciec. 
I nagle Bunim dostrzegał los ziaren piasku, które nie mają skrzydeł, a latać mogą 
jedynie wówczas, gdy uniosą je wiatry i rzucą nimi w powietrze według swojego 
widzimisię. Ponownie poczuł w tym obrazie metaforę ludzkiego losu. Wiedział, 
że tylko wybrani mogą wzbić się do lotu, a reszta leży na twardej ziemi, miotana 
przez burze, deptana nogami – nie wiedząc, co to przestworza. Ujrzał również 
moc ziaren piasku. Ptactwo z błękitnego nieba spada na ich łono, znajdując 
tam swój grób. A one, ziarna, żyją wiecznie. Burza nimi miota, ale ich nie łamie. 
Stopy je depczą, ale ich nie tratują. 

Im starsza była Blimele, im więcej dostrzegała i więcej pytała, tym więcej 
uczyła swojego tatę. Otwartymi uszami przysłuchiwał się mowie swojej małej 
nauczycielki. Nawet jej słowa – bezpośrednie, prawdziwe imię, które znajdowała 
dla każdej rzeczy – prowadziły go do samego źródła języka. Chleb bez masła to 
był dla niej „goły chlebek”. Powieki to „rolety oczu”. Gdy schodziła po schodach, 
widziała, jak wszystkie schody biegną szybko w dół, a gdy szła nimi w górę, 
widziała, jak bardzo powoli idą razem z nią. 

Minęło pięć lat od ślubu Bunima i Miriam. Byli ze sobą szczęśliwi – każde na 
swój sposób. Oczywiście już znali kierunek, który przybrało ich wspólne życie. 
Byli jak dwa bliskie, równoległe szlaki, które zmierzają w tę samą stronę, ale 
jednak prowadzą do osobnych światów. Żyło w nich jednak poczucie wzajem-
nego przeznaczenia, bycia związanym i wplecionym w siebie nawzajem – bycia 
zaręczonym na całe życie. Miriam nie mogła sobie wyobrazić swojej egzystencji 
bez Bunima, a on – bez niej. Świadomość, że są razem mimo wszystko, dawała 
poczucie sytości, spełnienia – szczęścia. Oboje wołali potężnym krzykiem w swo-
ich osobnych światach: „Jestem samotny”. Ale to wspólne pożycie już nauczyło 
ich, że takie jest życie człowieka i żadna miłość, żadna namiętność nie połączy 
dwojga ludzi w jedno. Cierpieć trzeba w samotności, samotnie piąć się w górę 
i samemu umierać. Każde z nich powiedziało sobie: „Mam przyjaciela, ale mój 
ból nie ma przyjaciół”. Pocieszali się jednak, że byłoby o wiele gorzej, gdyby tego 
przyjaciela nie było w ogóle. 

*



278

Tegoroczny lipiec był wilgotny i gorący. Miasto zdawało się zawieszone w prze-
strzeni pełnej kurzu, zadymionej i rozgrzanej. Słońce przypiekało je od góry, 
a rozgrzany asfalt i kamienie – od dołu. Nie padało od tygodni. Ziemia w parkach 
marszczyła się i pękała z przesuszenia. Osłabione liście na drzewach kurczyły 
się i więdły w oczekiwaniu wiatru, który, zrywając z gałęzi, uwolniłby je od tej 
pozbawionej soków wegetacji. Wiatr jednak nie nadchodził. 

Bunim późno wrócił z pracy. Jego nowy pracodawca, pan Rozenberg – który 
po tygodniach bezrobocia wziął go do swojej fabryki dzięki protekcji malarza Gut-
mana, wielbiciela twórczości Bunima – wrócił z urlopu w Puszczy Białowieskiej. 
Tak głosiła plotka. Samego pana Rozenberga w fabryce nie widziano. Nadeszły 
tajemnicze, dziwne zmiany. Trzeba było przestawiać maszyny, przenosić towar 
z jednej hali do drugiej czy wręcz ładować na wozy niegotową jeszcze produkcję, 
a nawet surowy materiał. Kto chciał, mógł zostać w pracy po godzinach. Bunim 
został. 

Kierownik fabryki – pan Zajdenfeld – był wszędzie, wszystkiego doglądał, sys-
tematycznie i z takim talentem organizował każdą rzecz, że gdyby nie niezwykłość 
samej pracy, wszystko wyglądałoby normalnie. Pan Zajdenfeld swoim zwycza-
jem wydawał zarządzenia krótko i ostro, nie wdając się w poufałość z żadnym 
robotnikiem, i żadnemu z nich nie przyszło nawet na myśl, aby go zatrzymywać 
i przepytywać. Gdy jednak buchalter – pan Wajsman – wyszedł z biura, po czym 
zaczął się przepychać między wozami i belami towaru, które zasłaniały przejście, 
ktoś śmielszy zdobył się na odwagę i zatrzymał go. Drobniutki Wajsman, który tak 
niezdarnie, roztrzęsiony plątał się między belami w drodze do wyjścia, pokręcił 
głową i machnął ręką jak ktoś, kto wie, ale nie może nic powiedzieć. Przy tym 
uwagę zwróciła jego wykrzywiona twarz i mysie oczy, które nerwowo rzucały 
spojrzenia we wszystkich kierunkach, jakby szukając drogi ucieczki. W bramie 
zatrzymał się, pokiwał głową, spojrzał na podwórko fabryki i już go nie było.

Nie oznaczało to nic dobrego. Jeśli nie było mowy o likwidacji fabryki, to 
przynajmniej było pewne, że nadejdzie redukcja. Z ust do ust szła pogłoska, że 
właściciel, pan Adam Rozenberg, przerwał urlop, ponieważ przenosi swój ma-
jątek za granicę, dokąd oczywiście lada dzień przeprowadzi się z całą rodziną. 

Bunim, przepracowawszy dodatkowe godziny, późno wrócił do domu. Miriam 
i Blimele powitały go przy drzwiach. Mała zarzuciła rączki na jego szyję, czekając, 
aby ją trochę ponosił na rękach. On jednak szybko rozplątał jej rączki i postawił 
ją na podłodze. Unikając spojrzenia Miriam, zdjął roboczą odzież, po czym długo 
i nerwowo mył ręce. Chciał wybiec z domu. Czuł, że dusi się tutaj. 

– Ogień się już wypalił i twoje jedzenie zupełnie wystygło. – Usłyszał dobie-
gający z tyłu spokojny głos Miriam.

Zasiadł do stołu, który już czekał na niego nakryty białym obrusem. Blimele 
znowu była przy nim. 

– Zbuduj dla mnie most z widelców, tatusiu – prosiła. Zbudował most z wi-
delców i poczuł, że nie może usiedzieć na miejscu.
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– Podgrzeję jedzenie na ogniu z kilku gazet. Zajmie mi to minutę – głos Miriam 
dobiegł do niego od strony pieca. 

Zagotowało się w nim: 
– Masz zamiar palić w piecu? Czy w domu jest za zimno?!
Wyczuła jego gniew. Był zmęczony długim dniem pracy, upałem. Stała przy 

piecu niezdecydowana, aż chwyciła kilka gazet, podpaliła i wepchnęła między 
fajerki. Wkrótce w piecu zaczął trzaskać ogień. Cienki dym niczym serpentyna 
wydobył się przez szpary, leniwie zawirował nad kuchnią i rozszedł się po pokoju, 
zawisając na samym jego środku, jakby był zbyt słaby, aby się wznieść do sufitu. 

Pulchne rączki Blimele głaskały policzki Bunima, jego czoło i szyję. Ubrana 
w krótkie spodenki stała obok niego, jednym kolanem wsparta o jego ciało. 
Przytknęła palce do nosa taty. 

– Wiesz, tatusiu, że masz włoski w nosie? – zauważyła poważnie i wsadziła 
paluszek do jego nozdrza. 

Nadeszła Miriam z talerzem zupy. 
– Ja i Blimele już jadłyśmy – pogłaskała Bunima po głowie. – Nie mogłyśmy 

się doczekać na ciebie. – Siadła naprzeciwko, biorąc córkę na kolana. Obie nie 
spuszczały z niego oka. Aby uniknąć ich spojrzeń, schował głowę w talerz i zaczął 
szybko siorbać gorącą zupę. 

Okno było otwarte. Biała zasłona nawet nie drgnęła, jej frędzle utraciły całą 
lekkość, jakby zawisł na nich wielki ciężar. Przez nieruchomą, zesztywniałą za-
słonę przebijało ciemne, stłumione światło słoneczne. Padało na biurko Bunima 
matowoceglastą czerwienią, samo zmęczone swoim żarem. 

Ponownie usłyszał głos Miriam: 
– Jeśli jest tyle pracy – zastanawiała się – to nie będzie wojny. Prawda, Bu-

nimie? Tymczasem, gdzie się nie obrócisz, słyszysz to samo gadanie. Gdy się 
człowiek nasłucha tego krakania sąsiadów, to strach go może oblecieć. 

Blimele wykrzyknęła: 
– Wiesz, mamusiu, że tatusiowi rosną włoski w nosie? – Bunim wstał. Mała 

złapała go za kolano. – Tatusiu, pójdziesz ze mną teraz do ogrodu Froima Loze-
ra? – Oderwał jej rączki zaplecione wokół jego nogi i skierował się ku drzwiom. 

Znalazł się na ulicy, niesiony jej pędem. Coś w nim wrzało i burzyło się. Dobrze 
wiedział, że to strach. Od kilku dni nie mógł się od niego uwolnić. Coś niezwykłego 
wisiało w powietrzu. Wydawało mu się, że nikt tego nie czuje, chociaż wszędzie 
o tym mówiono. 

Ulica, wciąż jeszcze rozpalona upałem, żyła tłumem ludzi i rozbawionych 
dzieci. Dzieci biedaków. Inne wyjechały na wieś, na letnisko, a te, które zostały, 
wzięły miasto w posiadanie, wygnane przez upał z dusznych domów. Bawiły 
się szmacianymi piłkami, turlały obręcze beczek, rzucały papierowe węże, były 
wszędzie, wypełniając powietrze swoim krzykiem. 

Bunim objął wzrokiem ten letni, codzienny rozgwar miasta – brzęczącego 
mrowiska, które niczego nie jest świadome. Ludzie roili się wokół sklepów 
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i kramów. Wchodzili i wychodzili. Sprzedawcy stali przed drzwiami i nawoływali 
klientów. Klienci liczyli, kupowali, targowali się, biegając od jednego sklepu do 
drugiego. Środkiem ulicy jeździły szybkie, rozdzwonione, zatłoczone tramwaje. 
Przed nimi, za nimi i wokół nich fury turkotały po bruku. Stukały końskie kopy-
ta. Warczały silniki samochodów, a pomiędzy tym wszystkim unosił się wrzask 
obdartej, bosej dzieciarni. 

Słońce zaczęło się chować za dachami, jeszcze było dosyć widno, ale po-
wietrze już lekko poszarzało, ochładzając się nieco. Zgiełk miasta nie ustawał. 

Szedł coraz szybciej. Od czasu, kiedy raz w Lublinie wyszedł z jesziwy i wy-
puścił się do miasta, takie kroczenie było dla niego sposobem pozbycia się 
napięcia – uwolnienia się od wewnętrznej ciasnoty. Szybki chód dawał jasność 
myśli, spokój sercu. Oddalał od czegoś, a jednocześnie przybliżał. Tym razem 
jednak niewiele mu to pomogło. Szybki spacer oddalał go od tego samego, do 
czego przybliżał – od strachu do strachu. Bunim próbował spojrzeć mu w twarz, 
rozważyć, przeanalizować. „Czego się boję?” – pytał sam siebie. „Czy to obawa 
przed powołaniem do wojska? Troska o Miriam i dziecko? O rodziców?” To było 
to, ale jeszcze coś innego – coś niezwykłego, niepojętego. Łajał się, pouczał. 
Zaglądał w twarze ludzi na ulicy i nie znajdował w nich swojego strachu. Na placu 
Wolności, gdzie pomnik Kościuszki majestatycznie spoglądał ku lekko ubranym 
przechodniom zażywającym wieczornego spaceru, maszerowało kilku gimna-
zjalistów, wesoło pogwizdując. Dziewczęta szły objęte, śmiejąc się beztroskim, 
panieńskim śmiechem. Bunim próbował znaleźć uspokojenie w powolnym kroku 
starszych ludzi. „Oni wiedzą to samo co ja” – mówił do siebie. Nie pomagało. 
Wiedział to samo co oni, a jednak – wiedział więcej. 

Zauważył, że wszedł na podwórko domu, w którym mieszka Friede. Chciał 
zawrócić, ale nogi niosły go do przodu – do drzwi Friedego. 

Bunim nie widział go całe lato, a w jego pokoiku nie był od lat. Od kiedy się 
ożenił, Friede zaczął przychodzić do niego, on zaś zaprzestał składania wizyt 
w mieszkaniu przyjaciela. Jeśli nie szli na wspólny spacer i nie zatrzymywali się 
w lokalu „Pod Szklanką”, to spędzali czas u Bunima. Tak woleli, było to lepsze 
dla nich obu. U Bunima było bardziej domowo, tam znajdowały się Miriam i Bli-
mele, których obecności Friede czasami bardziej potrzebował niż Bunim. Mądre 
milczenie Miriam było najlepszym tłem dla rozmów obu przyjaciół. Z kolei obec-
ność Blimele była odświeżeniem – relaksem po każdej sprzeczce. Jej uśmiech 
i zdziwienie w szeroko otwartych oczach sprowadzały do domu coś niebiańskiego. 
Mówiła na niego „wujek Friede”. Dał jej w prezencie lalkę zamykającą oczy, z którą 
się nie rozstawała. Czasami, czekając na Bunima, bawił się z dziewczynką, brał 
ją na kolana, opowiadał różne historyjki i wychodził z nią na spacer.

W ciągu ostatnich kilku tygodni ciężkiego, męczącego lata Friede nie poka-
zywał się. Bunim ledwo to zauważył. Tylko Miriam pytała o niego, dziwiąc się, 
dlaczego go nie widać, poganiała Bunima, aby poszedł zobaczyć, co się dzieje 
z przyjacielem. Bunim nie poszedł. Czy to było zmęczenie pracą, upałem? Czy 
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niepokój, niecierpliwość? Czy może wręcz strach przed prawdą o Friedem? Bunim 
chciał spokoju. Chciał być sam. Ostatnio nawet Miriam i Blimele były dla niego 
zbyt gadatliwe. Życzył sobie, aby zostawiły go w spokoju, nie zauważały go, nie 
mówiły do niego. Ale one nie mogły spełnić tych życzeń. 

Stał przed drzwiami Friedego i nasłuchiwał. Z drugiej strony dobiegały słowa. 
Jakaś kobieta śmiała się grubym, nieprzyjemnym śmiechem. Otworzył drzwi. 
Ujrzał Friedego w łóżku. Kobieta siedziała obok, odwrócona plecami do wejścia. 
Trzymała na kolanach talerz i karmiła chorego. W pokoju było gorąco. Nieprzy-
jemny, ostry zapach uderzył Bunima w twarz. 

Friedego nie zdziwiło wejście przyjaciela. Uśmiechnął się bez wyrazu i obo-
jętnie: 

– Czemu stoisz w drzwiach?
Kobieta obróciła się i Bunim ujrzał mocno umalowaną twarz o jaskrawoczer-

wonych ustach. Czerwona kredka, którą były pomalowane, wykraczała dwoma 
półkolami poza ich kontury, powodując, że były nienaturalnie wielkie. Kobieta nie 
wyglądała staro, ale jej twarz sprawiała wrażenie zniszczonej. Puder i róż, które 
pokrywały ją jak maska, uwypukliły sieć głębokich zmarszczek, w której jaśniał 
wilgotny blask jej oczu. Gdy rozciągnęła umalowane usta w szerokim uśmiechu, 
Bunim zauważył, że brakuje jej kilku zębów. 

– Czego pan chce? – zwróciła się do niego męskim głosem. Oczy, które go 
obserwowały, świeże, wilgotne i pełne ciepła, zdawały się nie mieć związku ani 
z tym głosem, ani z całym jej postarzałym obliczem. Wyglądały spod poczernio-
nych brwi niczym dwa młode ptaki, które zbłądziły do obcego gniazda. Nosiła 
obcisłą sukienkę koloru bordo. Ręka, którą karmiła Friedego, była kształtna, 
jaśniejąca różową świeżością. Również ona zdawała się nie mieć związku ze 
zniszczoną, pełną zmarszczek twarzą. 

– To jest oczywiście Bunim – Friede przedstawił jej gościa. – Pokazał dłonią 
krzesełko i zwrócił się do kobiety: – Zdejmij płaszcz. – Odstawiła talerz na pod-
łogę, wstała, aby uprzątnąć krzesło. Już się nie uśmiechała. Jej narysowane brwi 
nastroszyły się, a spod nich celowało w Bunima gorące, pełne złości, mordercze 
spojrzenie. – Codziennie szykuje mi ubranie – wyjaśnił Friede – i każdego dnia 
odkłada je na krzesło. Zrobiłem się leniwy, Bunimie – rozłożył ręce na kołdrze. 
– Usiądź, czemu stoisz? 

Bunim wsparł się na brzegu krzesełka. Kobieta zajęła swoje wcześniejsze 
miejsce, odwróciła się plecami do Bunima i podniosła talerz z podłogi. Friede 
odepchnął ją od siebie: 

– Idź, Szejndl, wystarczy.
Kobieta nie wytrzymała, wstała i zwróciła się do Bunima: 
– On nieustannie mówi o panu. 
– Naprawdę? – wykrztusił Bunim. 
– Naprawdę, naprawdę! – zrobiła krok w jego kierunku z talerzem w ręku, 

jakby zamierzała chlusnąć jego zawartością gościowi w twarz. – Powiada, że pan 
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jest jego najlepszym kolegą. – Bunim ponownie coś mruknął. – Cholera niech 
weźmie takich kolegów jak pan, drogi panie! Do diabła z takimi kolegami! – stała 
już blisko Bunima, trzymając talerz z kluskami na mleku nad jego głową. – Dla-
czego nie przychodził pan zobaczyć, co się z nim dzieje? Dwa miesiące już leży 
w łóżku rozpalony jak piec. 

– Zamknij się, Szejndl! – Friede obrócił się na łóżku. Jego nozdrza drżały. 
Szejndl zdecydowała się odstawić talerz na stół. 
– Boisz się, że mu nagadam, głupcze? – Mały stolik był zastawiony książkami, 

kubkami, fragmentami odzieży, więc szybko odsunęła to wszystko, aby zrobić 
na brzegu miejsce dla talerza. – Czego się boisz? Korona mu z głowy spadnie? 
A niech wie, że jest świnią. 

– Idź już, idź! – Friede machnął długą, pożółkłą ręką. – Chciałbym cię już 
widzieć po drugiej stronie drzwi! 

Friede i Bunim spojrzeli po sobie. Pomiędzy ich spojrzeniami przebiegły iskry. 
Nagle Bunimowi wydało się, że już gdzieś tak siedział… Już kiedyś napotkał takie 
spojrzenie. Coś w nim zaczęło opadać głębiej… głębiej.

Kobieta znowu była przy łóżku Friedego. Poprawiła mu poduszkę, strzepnęła 
okruchy z kołdry i przyłożyła rękę do jego czoła. Odwróciła się do Bunima. Już 
nie było goryczy w jej twarzy. 

– On płonie – szepnęła ochryple i pochyliła się nad nim: – Panie, jak długo 
pan tutaj zostanie? – Bunim wzruszył ramionami. Odwróciła się w kierunku drzwi 
i trzymając klamkę, powiedziała do Friedego: – Zajrzę później.

– Tylko spróbuj! – Friede pogroził jej palcem. – Zamknę drzwi. 
– Zwariowałeś?
– Sama zwariowałaś. Twój Walentino powyrywa ci kudły. No, tylko się rusz!
Posłała Friedemu wesoły pocałunek w powietrzu. Na jego bladej twarzy 

zakwitł dawny, młodzieńczy uśmiech. 
Bunim i Friede unikali swojego wzroku, gdy zostali sami. Pomiędzy nimi wisiało 

zakłopotanie. Słowo, którym można by zacząć, powiązać na nowo to, co prze-
rwane, nie chciało się pojawić. Długo milczeli, aż stało się to dla Bunima przykre. 

– Kto to? – rzucił pytanie. 
Wcześniejszy uśmiech pojawił się na ustach Friedego. 
– Szejndl? – Ich spojrzenia spotkały się po raz pierwszy. – Prostytutka z bur-

deliku na dole, przyczepiła się do mnie i nie chce się odczepić. Splugawione ciało 
i złote serce, jak to możliwe, co? Zupełnie nie wiem, co bym bez niej począł. Karmi 
mnie i pierze moją przepoconą bieliznę, zmienia mi pościel i czego jeszcze nie 
robi? Niczego się nie brzydzi. Przyzwyczajona do smrodu. W pewnym sensie to 
dobrze. Nie wstydzę się jej. Ech, Bunimie, w literaturze roi się od takich kurewek 
o złotych sercach. Tutaj masz jedną, która istnieje naprawdę. Moja Szejndele, 
korona mojej głowy! Ożeniłbym się z nią, słyszysz? Słowo daję, że tak… gdybym 
był zdrów. A może nie chciałaby mnie znać, gdybym był zdrów? Oboje jesteśmy 
przekreśleni i dlatego tworzymy parę. Co ja gadam, jaką parę? Też mi para! 
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Przecież to mężatka. Nawet jej nie mogę dostać. Ma męża. Za dwa tysiące 
złotych odkupił ją z burdelu. A ty wiesz, kim on jest? Myślisz, że to byle kto? To 
sam książę bałuckich chłopców z ferajny! Rudolf Walentino!

– Walentino? Z ulicy Hoklowej?
Friede nie słyszał. Jego zaszklone oczy zatrzymały się na twarzy Bunima, 

nie dostrzegając go. 
– Odkupiłbym ją od niego. Honorarium za moją książkę starczyłoby na wy-

kup. Przecież książka niedługo się ukaże. Mój debiut. Czy to źle kupić sobie za 
to żonę? Ona, powiada, nie odeszłaby od swojego księcia nawet za gwiazdkę 
z nieba, tak mówi… Ale gdybym nawet teraz zechciał ją do łóżka, myślisz, że by 
nie przyszła? O, przyszłaby! A jeśli chciałbym jej zapłacić, narobiłaby wrzasku, 
słyszysz? Obrzuciłaby mnie inwektywami, poznałbym cały jej słownik. Rozumiesz 
taką duszę? Co, Bunimie? Jak zrozumieć taką duszę?

Friede płonął. Jego głowa, rozpalona i ciężka, leżała w zagłębieniu poduszki. 
Jedynie nos był blady – dłuższy i chudszy niż zwykle. Nozdrza drżały, rozszerzały 
się i opadały, jakby chciały wciągnąć więcej powietrza. Klatka piersiowa unosiła 
się i zapadała, wydając głośne, skrzypiące dźwięki. Bunima przebiegł dreszcz na 
widok oczu Friedego. Były wielkie i zasnute mgłą zamroczenia. Pod tą mgłą tlił 
się słaby strach, jakby on, Friede rozdwoił się. Jeden w gorączce, w chorobliwym 
zamroczeniu – i drugi czuwający nad tym pierwszym, wiedzący o wszystkim. 
Bunim odwrócił wzrok. 

– Nie musisz się przede mną tłumaczyć – Friede nagle go zauważył. 
– A jeśli będę chciał się usprawiedliwić? – Bunim chwycił swoje krzesełko 

i przysunął się blisko do łóżka przyjaciela. – Niepokoję się, słyszysz, Friede? 
Niepokoję się – powiedział o wiele głośniej niż trzeba. – Coś wisi nad naszymi 
głowami. Nie daje mi to spokoju. Ostatnio, dziwna rzecz – jestem całkiem rozbity. 
Ani nie piszę… ani nie żyję normalnie. Czuję, że wszystko wokół stoi na skraju 
przepaści… Wszystko wydaje mi się marnością. Biorę do rąk gazetę, przebiegam 
nagłówki, a każde słowo wali we mnie jak obuchem. Nawet nie jestem w stanie 
zostać w domu, aby choć trochę porozmawiać z Miriam czy z dzieckiem. Wybie-
gam na ulicę. Pędzę do tego, do tamtego. Zewsząd coś mnie przegania. Byłem 
nawet w lokalach partyjnych. Chciałem posłuchać, co mówią, może wiedzą 
coś więcej. Ale lokale są puste, ludzie na wakacjach. Młodzież się rozjechała. 
Inni spacerują po parkach, a przywódcy przecież też są tylko ludźmi. Wszystko 
toczy się jak gdyby nigdy nic. A może faktycznie coś sobie wmawiam? Mam 
halucynacje? – słowa Bunima przenikał żar. Poczuł, że i on popada w malignę. 
Przyjaciel patrzył na niego rozgorączkowanym, wszystkowiedzącym spojrzeniem 
zaszklonych oczu. Patrzył z bliska, a przecież… jakby gdzieś z bardzo daleka. 
Bunim nie mógł już powstrzymać potoku słów. – Pytam się, gdzie są przywódcy. 
Liderzy partii, ruchów? Dlaczego nie słychać ich głosu? Dlaczego nie budzą świata 
z obojętności? Dlaczego nie ostrzegają? Dlaczego nie szturmują? A może nie 
ma o co robić awantury? Może wszystko jest w porządku? Skoro ludzie siedzą 
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na letniskach, spacerują po ulicy i śmieją się? To dlaczego opróżnia się moją 
fabrykę? Dlaczego wyprawia się samochody z na wpół wykończonymi towarami? 
Nie wiem, Friede, zupełnie nie wiem, co się ze mną dzieje…

Friede uśmiechnął się mądrze i triumfująco: 
– Mnie jest dobrze. Mnie jest dobrze. Mnie jest dobrze! – uderzał się pięścią 

w piersi. – Twoje opowieści obchodzą mnie tyle co zeszłoroczny śnieg. 
– Jesteś taki jak inni. 
– O nie. Nie taki jak inni. Innych może by to obchodziło. Ale nie mnie. 
– Powiedz, dlaczego?
– Bo jestem egoistą. Bo jakby co, przyjacielu, to już będzie po mnie. – „Sen-

der!” – coś zakłuło Bunima w sercu. – Kończę się, Bunimie – wyjaśnił Friede 
sucho. Powieki powoli opadły mu na oczy. Zaraz jednak otworzył je ponownie 
i nagle podniósł się z poduszki. – Mam nowe opowiadanie – z trudem wysunął 
spod prześcieradła kilka pogniecionych kawałków papieru. – Chcesz posłuchać?

Zanim Bunim przyszedł do siebie, usłyszał zachrypnięty głos ciężko oddy-
chającego przyjaciela. Friede czytał opowiadanie o dwojgu dzieciach z małego 
miasteczka. Język mu się plątał. Połykał słowa, przeskakiwał zdania. 

Bunim poczuł, że chwieje się na krześle, zapada w siebie coraz głębiej i głębiej. 
Pragnął wyciągnąć się obok chorego i odejść razem z nim. Pragnął zerwać się 
z krzesła i uciec do domu, wycałować Blimele, objąć Miriam w ciepłym, wygod-
nym łóżku. Nagle jednak poczuł się prawdziwie winny. Nie dlatego, że przez dwa 
miesiące nie widział Friedego, ale dlatego, że teraz go nie słucha, nie przysłuchuje 
się jego słowom, jego opowiadaniu. Opowiadanie – to był punkt zaczepienia. To 
było coś poza strachem. Wyrwał Friedemu papiery z ręki: 

– Daj, sam przeczytam. – Odwrócił się w kierunku stołu, odsunął z brzegu 
porozstawiane rzeczy, położył ręce na papierze i zaczął. 

W pokoju było ciepło i cicho. Bunim zatracił się w opowiadaniu Friedego. 
Już niczego nie pamiętał, nie wiedział, gdzie się znajduje. Nie czuł na sobie 
rozgorączkowanego spojrzenia. Przebiegał galopem krzywe, niewyraźne pismo 
przyjaciela, przeskakiwał wersy – pospiesznie, gorączkowo, czując, jak oddech 
opowieści wnika weń – obraz po obrazie, opis po opisie. Ujrzał chłopca w wieku 
13 lat, który odkrywa uroki kobiecości. Ujrzał młodego Friedego w małym mias- 
teczku, przejął się jego nastrojem, jego umiłowaniem życia. Opowieść miała 
smutne zakończenie. Nie tyle smutne jak ballada – ile banalne jak życie. Miłość 
w dziecięcych sercach przeminęła. Czar prysł. Sen zmienił się w rzeczywistość 
i wszystko stało się takie powszednie i szare… Wszystko – poza naturą. Drzewa 
i trawy, które jesienią więdły, latem wracały do swojego świętowania. Ludzkie 
serce omdlewało z pragnienia, by naśladować naturę. Raz przebudzone ze snu, 
wciąż śniło i śniło. Im było starsze, tym realniejszy stawał się sen. Lato zawierało 
w sobie coraz więcej jesieni. W świętowaniu było coraz więcej dnia powszedniego. 
Im starsze stawało się serce, tym mniej bolało przebudzenie, ale w tej nieobec-
ności bólu kryła się uboga szarość. 
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Bunim podniósł głowę znad ostatniej kartki i spojrzał w kierunku Friedego, 
który leżał na łóżku, nie ruszając się z obawy, że przerwie przyjacielowi czytanie. 
Teraz Friede podniósł się: 

– No?
– Dobre. Bardzo dobre! – zawołał Bunim z żarem. – Naprawdę, nie mówię 

tak tylko po to, aby ci sprawić radość. Gdyby się nie nadawało, powiedziałbym 
ci, że się nie nadaje. 

– Jestem jeszcze coś wart, Bunimie?
– Jesteś dobrym prozaikiem.
Friede ponownie opadł na poduszkę. Westchnął. Jego czoło wygładziło się, 

jakby pieściła je jakaś niewidzialna dłoń. 
– Lubię słuchać takich słów z twoich ust – wyszeptał z wdzięcznością. – Jeśli 

ty tak mówisz, to dobrze… to wspaniale. – Pomacał swój puls. – Wiesz, że się 
lepiej czuję? Gorączka spada. Naprawdę czuję, że gorączka spada. 

– Usunąłbym te wszystkie dodatki, te poboczne postaci – zauważył Bunim. 
– Zostawiłbym tylko tę dwójkę dzieci. Tylko ich. Ten chłopiec to ty, co?

– Tak. Ten chłopiec to ja. Nie myślałem o tamtych latach przez całą wiecz-
ność. Nie wiem, dlaczego wróciło to do mnie akurat teraz. Ostatnio, od kiedy 
leżę w łóżku, nieustannie powraca moje dzieciństwo i jeszcze raz tańczy przede 
mną swój taniec, ze wszystkimi szczegółami. Wydaje się lepsze, soczystsze niż 
było naprawdę. Czy ja wiem? Może z każdym tak jest?... Przed końcem człowiek 
wraca do początku. Koło musi się zamknąć...

– Nie sądzisz, że powinieneś wyrzucić te poboczne postaci? – Bunim zlek-
ceważył słowa Friedego. 

– Może… ale przywiązałem się do nich. – Friede milczał przez chwilę, zagry-
zając ciemnoczerwone usta, po czym nagle spojrzał Bunimowi prosto w oczy. 
– Z tobą mogę być szczery… – Wiem, co się ze mną dzieje. Ostatnio myśl o tym 
mnie nie opuszcza. To dla mnie wielka rzecz… Największa. Z tobą mogę jednak 
o tym rozmawiać… Z tobą… Martwisz się… – zagryzł wargi i coś w sobie rozważał. 
– Ale jak o tym porozmawiamy, ulży nam obu … To ma związek z moim pisaniem. 
Jakoś się z tym wiąże. Powiadasz, że moje pisanie ma jakąś wartość, co?

– Jesteś dobrym prozaikiem. 
– Jestem dobrym prozaikiem. Tak mówisz. Nie wiem, jak to jeszcze może mnie 

obchodzić, kim jestem. Kobieta, powiadają, troszczy się o swój wygląd nawet 
na łożu śmierci… Ja się troszczę o moje oblicze jako pisarza. Friede pozostanie 
jako dobry prozaik. To nie tyle strach przed samym odejściem, ile obawa przed 
wejściem w nicość… Rozumiesz? Mógłbym się skarżyć na moje życie, Bunimie, 
ale jestem z niego zadowolony. Ponieważ pisałem, ponieważ piszę. Opłacało 
się. Choćby tylko dlatego. Tacy, jak ty i ja, Bunimie, żyją życiem, którego mali 
ludzie nawet nie przeczuwają. Posiadamy chwile, które równają się wieczności, 
prawda? A… a może wyzdrowieję, co? Mogę jeszcze wyzdrowieć. Książka się 
ukaże. Pojadę w góry na kurację. Nie tyle wyleczyć się zupełnie, ale żyć… niechby 
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i ułomnie, ale żyć i pisać. Pisanie może postawić mnie na nogi. Tak, pisanie…  
– oblizał spierzchnięte usta. Mgła w jego oczach zdawała się rozwiewać. Twarz 
nie była już taka rozpalona. – A ty, Bunimie – zaciekawił się. – Co z tobą?  
Piszesz?

– Powiedziałem ci. Nie miałem pióra w ręku przez całe lato. Nie da rady…
– Co to znaczy: nie da rady? – Friede zapytał surowo. – Próbowałeś usiąść 

przy biurku? 
– Nie mam na to ochoty.
– Mógłbyś się trochę zmusić.
Bunim machnął ręką: 
– To bez sensu… – ale gdy tylko to powiedział, poczuł, że kłamie. Przez Frie-

dego – dzięki Friedemu. To nie było bez sensu. Gdy tylko poczuł to całym ciałem, 
nagle coś w nim zaczęło tajać, pękać. Poczuł zapał, jakby to słowo, właśnie to 
„bezsensowne” słowo, było zaklęciem, które otworzyło w nim wszystkie zamknięte 
śluzy. Ze wszystkich stron coś zaczęło się sączyć do jego serca. W umyśle zbu-
dziła się myśl. Zawibrowała melodia. Wyobraźnię przecięła błyskawica wersu. 
Nagle ręce zaczęły mu przeszkadzać. Pochylił się do Friedego: 

– Teraz bym napisał. 
– Nie żartuj, Bunimie – zdenerwował się Friede. – Naprawdę czujesz ochotę 

do pisania? 
– Spróbowałbym.
Friede poweselał. 
– To na co czekasz? Zrzuć koszulę, bo tu gorąco, i siadaj przy stole. Cały 

bajzel ze stołu zwal na ziemię. Szejndl już to sprzątnie. Ołówek jest w szufladzie. 
Papier też. Czego ci jeszcze trzeba?

Bunim spojrzał na niego. Udzieliła mu się radość przyjaciela. Ich spojrzenia 
spotkały się teraz bez strachu. Bunim zdjął z siebie przepoconą koszulę. Zrzucił 
wszystko ze stołu. W pokoju zrobiło się jakby luźniej i przewiewniej. Bunim wysunął 
szufladę i wyjął z niej kilka kartek z jednej strony zadrukowanych rachunkami. 
Z drugiej strony były czyste. Wyjął z kieszeni swój ołówek i usiadł. Niepokój  
zniknął bez śladu. Bunim uczepił się palcami ołówka i przytrzymał kartki  
papieru. 

– Poprawię moje opowiadanie, podczas gdy ty będziesz pisał – usłyszał z tyłu 
pełen zapału głos Friedego. – Ale chodź tu tylko na minutkę. – Bunim doskoczył 
do niego. – Podnieś mi poduszkę i podsuń mnie wyżej – rozpromieniony Friede 
spojrzał ku niemu z dołu. – O tak, i podaj mi papierosy. Tak. Papierosy. To nie 
zaszkodzi. Zapal mi. O, tak. A teraz podaj mi stolnicę. Szejndl dała mi ją jako 
stół. Wyjmij mi ołówek z szuflady i kilka kartek czystego papieru. Przepiszę 
wszystko od nowa. 

Po chwili w pokoju znowu zrobiło się cicho. Obaj pracowali. Noc rozpostarła 
się za oknem, chłodna i orzeźwiająca. Oddzieliwszy ich od świata, czuwała nad 
nimi, chłodząc ich serca granatowymi, rozgwieżdżonymi wachlarzami. 



Jak kiedyś, po ich pierwszym spotkaniu, dzisiaj znowu Bunim pisał wiersz 
o przyjaźni. Tym razem był to jednak inny utwór. Ten pierwszy, dawny, był raczej 
przeczuciem przyjaźni, jej szukaniem, wyczekiwaniem. Wówczas był to wiersz 
lekki i zwiewny. Ten był trudny i ciemny, sprawiał ból. Tamten posiadał w sobie 
światło – ten miał w sobie ogień, który powstaje ze ścierania się twardych, 
ciężkich kamieni serc, który rodzi się ze zderzenia ciężkich chmur wzajemnego 
smutku. A przecież wypala wszystkie strachy, wszystkie niepewności, zostawia- 
jąc w sercu upór – taki twardy, nieugięty, że czas, życie i śmierć nie mają nad 
nim żadnej władzy. 

W pewnym sensie obecny wiersz był odpowiedzią na ten wcześniejszy. Jego 
epilogiem. Bunim czuł, że wraz z nim domyka się jakiś krąg. Krąg jego przyjaźni 
z Friedem.



Rozdział ósmy



Rozdział ósmy
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Wuj Estery, Chaim Pończosznik, mieszkał w drugiej bramie, w głębi dużego ha-
łaśliwego podwórza przy ulicy Lutomierskiej, którą bałuccy Żydzi nazywali ulicą 
Hoklową. Brama, dokładnie tak jak wszystkie pozostałe wejścia z podwórza, 
była ciemna. Krzywe, wydeptane, drewniane schody prowadziły w głąb ponurego 
korytarza. Tam zaś znajdowało się mnóstwo drzwi, ale próżno było ich wypatry-
wać. Można było jedynie usłyszeć dobiegające stamtąd odgłosy rozmów, brzęk 
zmywanych naczyń, płacz dzieci, a także śpiew. Wszystkie te dźwięki spotykały 
się w ciemności korytarza i napełniały go życiem. 

Każdy mieszkaniec domu, kierując się hałasem dobiegającym zza wszystkich 
drzwi, wiedział dobrze, gdzie powinien skierować kroki, a jego dłoń szybko od-
najdywała właściwą klamkę. Wizytówki nie były tu konieczne, więc i z ciemności 
nic sobie nie robiono. 

Jednak dla kogoś obcego nie było to już takie proste. Gdyby nawet potrafił 
się tu odnaleźć, kierując się odgłosami dobiegającymi zza każdych drzwi, nie 
mógł przecież wiedzieć, że pusty z pozoru korytarz nie był wcale taki pusty, jak 
się wydawało, i że pomiędzy drzwiami Hersza Bera Kamasznika a drzwiami 
Berkowicza, łęczyckiego magida, stała wielka, stara, brzuchata komoda, zaj-
mująca połowę szerokości korytarza. Jeśli obcy miał szczęście, stłukł sobie 
co najwyżej kolano lub obił bok. Gorzej było, gdy komoda wystającą krawędzią 
wbijała się wprost w brzuch nieznajomego. Zginał się wtedy wpół, biedaczysko, 
od niespodziewanego bólu i dostawał na dokładkę „całusa” w czoło od jednego 
z leżących na komodzie naczyń… Poturbowany pragnął zazwyczaj jak najciszej 
przejść dalej, jak gdyby zawstydzały go otrzymane razy, ale komoda na to nie 
pozwalała. Wpadała w złość i wszczynała harmider, całkiem tracąc cierpliwość. 
Wszystkie garnki i miski, wszystkie blaszane patelnie, stare widelce, łyżki, noże, 
które tutejsze gospodynie zwykły w niej gromadzić, rozdzwaniały się, powiada-
miając cały dom, że ktoś przyszedł. 
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Zaraz też otwierały się jedne drzwi, potem drugie i trzecie. Oczom obcego 
ukazywały się smugi mglistego światła, a głowy wystające zza wszystkich drzwi 
zwracały się w stronę komody z chóralnym „Kto tam?”. Chwilę później rozlegało 
się z każdej strony: „Kogo szuka, czego potrzebuje?”. 

Jeśli był to żebrak-domokrążca, to szukał ich wszystkich, a potrzebował 
czegokolwiek, więc zaczynał od pierwszych drzwi, od pierwszej głowy, którą mu 
światło ukazało. Jeśli był to jednak nieznajomy, który wiedział, kogo szuka, wy-
krzykiwał w tym momencie nazwisko i zaraz pojawiało się jakieś dziecko, które 
wskazywało mu drogę, otwierając odpowiednie drzwi i ogłaszając, że ktoś idzie. 

Na końcu korytarza znajdowały się drzwi mieszkania Chaima Pończosznika. Gdy 
się je otworzyło, najpierw rzucał się w oczy ogromny, kuchenny piec kaflowy. Stał 
pośrodku izby i wyglądem przypominał potężne krzesło, którego siedziskiem były 
duże czarne fajerki, a oparciem wysoki aż po sufit kaflowy piec. Izba przedzielona 
była ściankami z dykty, które dostawiono do pieca z obu stron, tak aby siedzisko 
znajdowało się w jednym pomieszczeniu, zwanym kuchnią, a oparcie, czyli wysoki 
kaflowy piec, przynależało już do drugiego pomieszczenia, zwanego izbą. 

Choć kuchnia i izba były dość duże, znalezienie miejsca, w którym można 
by swobodnie postawić stopę, nie było łatwe. Łóżka, szafy, ubrania i maszyny 
pochłaniały całą przestrzeń i trudno było zrobić większy krok czy też szeroko 
rozłożyć ręce, żeby się o coś nie uderzyć. Mimo to w domu wuja Chaima nikt tej 
ciasnoty nie odczuwał. 

Wuj Chaim był pończosznikiem. Wyrobem pończoch i skarpet zajmowały się 
wprawdzie córki Chaima, ale „firma” funkcjonowała pod jego nazwiskiem. On też 
biegał z pakunkami zawierającymi gotowe wyroby do handlarzy, prowadził rachun-
kowość, zapożyczał się i w każdy czwartek wieczorem przynosił do domu zarobione 
parę złotych. Wkładał je do portmonetki ciotki Rywki, narzekając przy tym, że to 
tylko „na wodę do kaszy”, ale ciotka Rywka, żona wuja Chaima, za każdym razem, 
gdy zamykała portmonetkę z paroma złotymi, chwaliła Boga, mówiąc: „Dobre i to”. 

Maszyny dziewiarskie przytwierdzone były do dwóch parapetów. Przy każdym 
oknie – dwie maszyny, przy każdej maszynie jedna z córek wuja Chaima. Przy 
stole siedziały dwie pozostałe i cerowały, łapały oczka, zaszywały stopy i na-
ciągały gotowe skarpety na drewniane formy. Wokół nich na stole piętrzyły się 
góry skarpet – dużych i małych. Splątane w gmatwaninie kolorów, połyskiwały 
radośnie, rozjaśniając brązowo-szarą monotonię ścian i mebli. Nawet lniane 
włosy dziewcząt nabierały przy nich barwnego połysku. Ich cienkie, poupinane 
warkoczyki, kołyszące się ponad uszami niczym pejsy, wyglądały tak, jak gdyby 
chciały zostać częścią tego kolorowego miszmaszu na stole. 

W kuchni siedziała ciotka Rywka i przędła na kołowrotku. Gorąco z kaflowe-
go pieca biło jej prosto w twarz. Co chwilę wycierała pot brzegiem fartucha lub 
szerokiej spódnicy. Brunatne garnki na kuchni wrzały i parowały. Od czasu do 
czasu odrywały Rywkę od kołowrotka, wzywając na chwilę, by zamieszała strawę 
i spróbowała, czy obiad dla domowników jest już gotowy. Przez cały dzień izba 
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pełna była odgłosów maszyn dziewiarskich, turkotania kołowrotka, sapania garn-
ków na kuchni i śpiewu córek wuja Chaima. Mogło się wydawać, że izba nie stoi 
w miejscu, ale przemieszcza się, unosi w dal, odpływa, a rozśpiewane dziewczęta 
przy oknach z korbami maszyn w dłoniach to kapitanowie statku. Ich zwinne 
palce ostrymi, pokrzywionymi paznokciami wbijały igłę za igłą, i jeszcze jedną 
i następną, potem przeciągały je i nastawiały. Ponownie kręciły korbą, i znów 
wbijały. Oczy dziewcząt – zaczerwienione z wysiłku i niewyspania – odrywały się 
od czasu do czasu od maszyny, zanurzały w błękicie nieba, którego skrawek był 
widoczny nad przeciwległymi dachami, spijały światło ze słonecznych promieni, 
z blasku chmur – i tak odświeżone wracały do igieł. 

Tak było we wszystkie dni przez okrągły rok. Gdy na dworze było jeszcze 
ciemno, dziewczyny wstawały z łóżek, w których sypiały po trzy. Ubierały się 
pospiesznie, recytowały poranną modlitwę, przemywały ręce i oczy, po czym 
zasiadały do pracy. Dopiero gdy nastawał dzień i Chaim z dwoma synami wra-
cał ze sztibla, Rywka podawała siedzącym przy maszynach garnuszki z gorącą 
kawą i parę twardych kawałków cukru do przegryzania. Często bywał do tego 
i kawałek chleba ze śledziem, ale zjadano go już kręcąc korbą. I tak to szło dalej. 
Po położeniu słońca rozpoznawano, jak daleko posunął się dzień. Gdy nadcho-
dziła pora obiadu, sprzątano szybko sterty odzieży ze stołu, siadano i czekano, 
aż Rywka poda jedzenie. Wnosiła pełne talerze ziemniaków i barszcz. Myto się, 
odmawiano błogosławieństwo przed posiłkiem, po czym wgryzano się w świeży, 
razowy chleb prosto z piekarni ślepego Henecha. Z gorących kartofli unosiła się 
para. Połykano je takie parzące, wydmuchując parę ustami i schładzając dużymi 
łykami zimnego barszczu. 

Lubiano pogawędzić przy jedzeniu. Dziewczęta zachowywały w pamięci wszyst-
kie historyjki i żarty, które wymyślały podczas kręcenia korbami czy w trakcie 
zaciągania oczek, aby opowiedzieć je potem zebranym przy stole. Także i Chaim 
oraz jego dwaj synowie starali się zapamiętać wszystkie zasłyszane w mieście 
nowinki, każde powiedzonko i żarcik, by później z wielką przyjemnością, między 
jedną łyżką a drugą, podzielić się nimi w domu. I kto wie, czy ten posiłek byłby 
dla nich równie sycący bez tych smakowitych pogaduszek przy obiedzie. 

Chaim miał dobre dzieci. Niczego się nie domagały. Czasami podokuczały 
sobie, rzuciły jakimś słówkiem, ale nieumyślnie. Nieraz odpyskowały coś tacie 
i mamie, ale zaraz żałowały i okazywały skruchę. Ostatecznie dni wypełnione 
były ważniejszymi sprawami i tak szybko mijały. Ani się człowiek obejrzał, a już 
przychodził piątek i nastawał dzień świąteczny. Było się wdzięcznym rodzicom 
za szabat, jak gdyby był on prezentem od nich. Dziewczęta zakrywały maszyny 
białymi płachtami. Przynoszono wiadra z wodą oraz szczotki ryżowe i brano się 
za szorowanie podłóg. Czulent czekał już w piekarni ślepego Henecha. W piąt-
kowy wieczór jedzenie stało gotowe na fajerkach, a zapach ryby wypełniał całą 
izbę. Rywka razem z córkami nakrywała do stołu i rozstawiała na białym obru-
sie błyszczące świeczniki. A gdy wszystko w izbie było już gotowe, kąpano się 
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i myto włosy, nalewając do miednicy zużytą wodę ze słodkiego groszku, który 
gotowano na szabat z zacierką. Następnie zdejmowano zakurzone ubrania. 
Rywka przygotowywała bieliznę – połataną, pocerowaną, ale czystą. Dziew-
częta rozczesywały mokre włosy gęstymi grzebieniami, a potem układały sobie 
nawzajem fryzury: upinały warkocze zgodnie z nową modą, przeciągały wilgotny 
lok na czoło i promieniały z zadowolenia, że woda po groszku usztywnia włosy. 
Cóż to był za szyk, gdy przez cały szabasowy dzień włosy pozostawały pięknie 
ułożone, choć nie można ich było czesać w tym dniu. Na koniec panny zakładały 
świąteczne sukienki, kolorowe wstążki i sznury korali powyciągane skądś po to, 
aby się przystroić – i czuły się jak nowo narodzone. 

Czasami w taki piątkowy wieczór Rywka wyciągała z szafy nową bluzeczkę, 
którą zdobyła na pchlim targu. Budziło to radość wśród sióstr i każda z nich chciała 
ją nosić. W końcu jednak dostawała ją Balcia, najstarsza, smutna „stara panna”, 
gdyż chciano sprawić jej przyjemność, a także dlatego, że do Balci przychodzili 
„koledzy” i powinna ładnie wyglądać. „Kolegami” byli kawalerowie z domowego 
oraz z sąsiedniego podwórka, którzy od lat przychodzili w szabasowy wieczór, 
aby spędzić go z córkami Chaima. Byli wprawdzie bezpartyjni, ale nie takie znowu 
niewiniątka. Zbierali się na ulicy przed bramą, a właściwie przed oknami piwnicy 
Iciego Meira Stolarza i przysłuchiwali dochodzącym stamtąd dźwiękom mando-
liny Szolema oraz jego piosenkom. Najodważniejsi z nich zaglądali przez okno, 
nie mieli jednak śmiałości, by wejść do środka. Czasami wychodził do nich Josi, 
wesoły syn Iciego Meira, który był najlepszym tancerzem na całych Bałutach. 
Chadzali razem z nim do domu Chaima, gdzie tańczyli trochę z jego córkami, po 
czym wracali zaraz do własnych rozrywek. 

W izbie Chaima mówiło się, że kawalerowie przychodzą do Balci. Bywało jed-
nak, że bardziej podobało im się zatańczyć rumbę czy fokstrota z jej siostrami, 
a z nią samą woleli raczej pośpiewać. Między córkami Chaima panowała cicha 
umowa – przytrzymać jakoś młodzieńców dla Balci, dopóki rodzice nie zgroma-
dzą pieniędzy na wesele.

W piątkowe wieczory nawet Balcia miała lepszy nastrój. Była prawą ręką 
Rywki: pomagała jej gotować rybę w słodkim sosie, siekać cebulę i jaja.

Gdy świeczniki zostały już ustawione na śnieżnobiałym obrusie, chałki przy-
kryte haftowanymi serwetkami, a wypucowane naczynia połyskiwały wesoło, 
dziewczęta siadały na łóżku. Rywka odmawiała błogosławieństwo nad świecami1, 

1 Rytuał związany z obchodzeniem szabatu zaczyna się od zapalenia świec ok. 18 minut przed 
zachodem słońca. Obowiązek zapalenia świec zasadniczo przypada kobiecie. Zapalone muszą 
być co najmniej dwie świece. Jedna symbolizuje pamięć o szabacie, druga zaś jego przestrzega-
nie. Osoba, która zapala świece, wykonuje po ich zapaleniu trzy ruchy obiema dłońmi w swoją 
stronę nad płomieniem świec, zakrywa oczy dłońmi i wypowiada błogosławieństwo: „Błogosła-
wiony jesteś Ty, Haszem, nasz Boże, Królu Świata, który uświęciłeś nas swoimi przykazaniami 
i nakazałeś nam zapalać świece na szabat”.
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podczas gdy dzieci próbowały dostrzec jej oczy pomiędzy palcami dłoni, którymi 
zakrywała twarz. 

Po błogosławieństwie Sarcia, średnia z córek, wyciągała spod szafy wymiętą 
książkę, układała się na łóżku i zanurzała w świecie powieści Czarskiej2. Czasami 
czytywała coś siostrom na głos lub opowiadała im z pamięci jakąś bajkę. Niewiele 
jednak z tych historyjek zdołała opowiedzieć do końca. Wkrótce bowiem z koryta-
rza dosłyszeć można było kroki. To Chaim i jego dwaj synowie wracali z modlitw.

Chaim, w pogodnym nastroju, całował mezuzę i zwracał się do domowników 
z serdecznym „gut szabes”3. Jego stopy kroczyły miękko po szmatach rozłożo-
nych na wyszorowanej podłodze i wszyscy mieli wrażenie, że po jego śladach 
wraz z Chaimem wkracza do izby Królowa Szabat. Kiedy już wszyscy ośmioro 
stali wokół stołu ze światłem migocących świec odbijającym się na ich twarzach 
i zaczynali cicho nucić pieśń Szolem alejchem, malachej haszores4, stary domowy 
zegar zaczynał z szacunkiem, uroczyście i powoli odliczać chwile świątecznego 
dnia w domu Chaima. Wtedy też Rywka podawała rybę.

Sama Rywka była niezwykłym człowiekiem. Ledwo widoczny, łagodny uśmiech 
igrał na jej suchych, pomarszczonych wargach. Ten niestrudzony uśmiech rzadko 
gasł, jeśli wokół niej znajdowali się domownicy. Często obdarzała nim również ludzi 
obcych, spoza domowego ogniska. Drzwi jej domu były zawsze otwarte. Żaden 
głodny nie odszedł od nich bez kawałka chleba, żaden żebrzący bez jałmużny. 
I chociaż w jej portmonetce ciągle było prawie pusto, a Chaim wciąż biegał po 
zaliczki, każdy posiłek przygotowany był dla jednej osoby więcej. Jak mawiano 
– nie można pozwolić odejść człowiekowi bez odrobiny jedzenia. Z obiadów za-
wsze zostawało w garnku całkiem sporo kartofli i nie można ich było, broń Boże, 
wyrzucić. Przez cały dzień przychodzili biedacy. Rywki nie męczyło jednak ciągłe 
wstawanie od kołowrotka i podawanie im – raz odrobiny kartofli, raz kawałka 
chleba czy chochli kawy. Nieraz też Chaim przyprowadzał ze sztibla nieoczeki-
wanego gościa na szabatowy posiłek. Przyjmowano go, sadzano do stołu i już po 
pierwszej łyżce gość czuł się jak u siebie w domu. Czasem ktoś taki, wzruszony 
dobrocią Rywki, całował jej rękę przy pożegnaniu. Błogosławieństwa i podzięko-
wania, które już cisnęły mu się na usta, pozostawały jednak niewypowiedziane, 
jakby wstydząc się swej zwyczajności.

Sama Rywka nigdy na nic nie narzekała. Zawsze miała dobre słowo dla męża 
czy dla dzieci. Łagodność, która promieniowała z jej twarzy, czyniła życie tych, 

2 Lidia Aleksiejewna Czarska (1875–1937) – rosyjska autorka literatury dla młodzieży, głównie 
powieści dla dziewcząt.

3 Dobrego szabatu; tradycyjne pozdrowienie szabatowe.

4 Pokój wam, aniołowie piastujący – tradycyjna pieśń śpiewana przez religijnych Żydów w piątkowy 
wieczór po powrocie z synagogi; powstała w kręgach mistycznych, jest powitaniem aniołów, które 
towarzyszą osobie wracającej z nabożeństwa. 
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którzy ją otaczali, lżejszym i prostszym. I Chaim ją doceniał. „Wasza matka to 
święta kobieta...” – wychwalał ją czasami przed dziećmi. „Szechina5 spoczywa 
na jej twarzy...” – I zdarzało się, że w ciężkich chwilach kładł dłoń na jej ramieniu 
w obecności dzieci i sam siebie pocieszał: „Nie martwię się, Rywciu, bo mam 
ciebie, więc Bóg nam pomoże...” Dla człowieka takiego jak Chaim gest ten ozna-
czał coś więcej niż czułość.

*

Estera dobrze zapamiętała dzień, w którym przybyła do domu wuja Chaima, 
aby w nim zamieszkać, choć była wtedy jeszcze małym dzieckiem. 

Urodziła się w niewielkim, drewnianym domku parę przecznic od ulicy Lu-
tomierskiej. Twarzy swego ojca nie zdołała zachować w pamięci. Wyjechał do 
Argentyny, gdy Estera jeszcze raczkowała. Początkowo przesyłał pieniądze i lis- 
ty pełne obietnic, że na pewno ściągnie tam wkrótce Esterę z matką, a może 
też i wujka Chaima z całą rodziną. Ale z czasem obietnice te stawały się coraz 
mniej przekonujące, listy rzadsze, aż w końcu zupełnie przestały przychodzić. 
Nie otrzymywały też już żadnych pieniędzy od niego, a poza tym matka Estery 
zaczęła chorować. Ciotka Rywka poruszyła niebo i ziemię, by ratować siostrę. 
Nieustannie przynosiła na strych duże butelki mleka, garnki śmietany, miski 
rosołu i marchewkowy cymes. Czasami, kiedy nie mogła wyrwać się z domu, 
posyłała z tym wszystkim dziecko, które samo rzadko miało okazję posmakować 
tak dobrych rzeczy. Był również lekarz i lekarstwa, jednak wszystkie te starania 
nie pomogły. Matka Estery zmarła, a ona została sierotą.

Na zawsze zapadła Esterze w pamięć pierwsza noc, kiedy położono ją do snu 
z dwiema kuzynkami. Dziewczęta przyjęły ją dobrym słowem i opowiedziały jej 
długą, piękną bajkę. Utkwiło jej też we wspomnieniach, jak następnego poranka 
ciotka Rywka, ubrana w czarną suknię, z chustą tego samego koloru na głowie, 
podawała jej do ust – bladą, białą dłonią – ugotowane na miękko jajko. Stały przy 
oknie i słońce, którego światło wpadało do środka, wyglądało jak miękkie żółtko, 
które ciotka wyciągała łyżeczką. Z jej oczu płynęły łzy i kapały na kawałek chleba 
z masłem, który podawała Esterze do ugryzienia. Dziewczynce wydało się wówczas, 
że chleb dlatego jest taki delikatny i świeży, bo płacze nad nim ciotka Rywka. 

Z początku Rywka często łkała, kiedy przychodziło jej zająć się Esterą. Rano, 
przy czesaniu – łzy padały na rudą główkę Estery. Wieczorem, przy układaniu 

5 Szechina – boża Obecność lub immanencja Boga; miejscem zamieszkiwania Szechiny był Przy-
bytek na pustyni i Pierwsza Świątynia. Po rozproszeniu Żydów również Szechina podzieliła ich los 
i przebywa na wygnaniu. Przez kabalistów ukazywana jest jako żeński aspekt Boga.



297

do snu – zraszały jej policzki. W piątki, gdy szykowała ją na szabat – do miski 
z wodą po groszku. Z czasem jednak łzy te zniknęły, a w ich miejsce miała Ryw-
ka dla Estery całkiem szczególny uśmiech – matczyny. W pamięci dziewczyny 
twarz jej własnej matki zlała się z twarzą Rywki i ciotka stała się dla niej matką.

Miała teraz dużą rodzinę – sześć sióstr i dwóch braci. Dla dzieci Rywki Estera 
była jednocześnie kimś mniej i kimś więcej niż siostrą. Jej należało współczuć. 
Dla niej powinno się być dobrym. Esterę rozpieszczano najbardziej ze wszystkich 
i gdy pewnego razu zachorowała, Rywka zupełnie straciła głowę, co nie zdarzało 
jej się przy własnych dzieciach. Kiedy zaś Chaim przynosił do domu jabłko czy 
kawałek chałwy, najpierw podawano je do spróbowania Esterze. Jeśli zdarzyło 
się, że dzieci się zapomniały i potraktowały Esterę jak równą sobie: wyrwały jej 
kromkę chleba czy zajęły lepsze miejsce w łóżku i dziewczynka zaczynała płakać, 
Rywka wpadała w furię. Nie mogła znieść jej łez.

Esterę posłano do szkoły razem z najmłodszymi dziewczynkami. Gdy jednak 
trzeba było ją stamtąd zabrać i posadzić przy maszynie, Rywka i Chaim długo nad 
tym deliberowali. Krótko mówiąc – ich dzieci musiały, ale jak tu posadzić Esterę 
do pracy? Tak więc zabrano ze szkoły najpierw jedną córkę, potem drugą, a Estera 
zostawała dłużej o rok, a potem o kolejny. Wtedy też zrozumiała, że traktuje się 
ją inaczej niż pozostałe dzieci i przywileje te zaczęły jej ciążyć. Nie chciała być 
wyjątkiem, gościem, którego trzeba szczególnie traktować. Pragnęła, by zabra-
no ją ze szkoły jak jej dwie kuzynki. Chciała pracować i zarabiać. Ale jej płacz 
i narzekanie nie pomogły. Rywka i pozostali domownicy nie mogli jej zrozumieć.

Wkrótce jednak nadeszły ciężkie czasy dla domu wujka Chaima. Brakowało 
pracy. Dwie najstarsze córki kręciły jeszcze korbami, ale wszystkie pozostałe 
dzieci snuły się wokół bez zajęcia. Bawiły się teraz całymi dniami na podwórku, 
przy szopie, w „ogrodzie” przy drzewie wiśniowym, tyle tylko, że jeść nie było co. 
Rywka gotowała duży gar szczawiowego barszczu, który pito trzy razy dziennie, 
zagryzając cienką kromką chleba.

Pewnego dnia Chaim wziął Esterę za rękę i zaprowadził do Helenówka, by 
zarejestrować ją w tamtejszym sierocińcu. Gdy wrócili, kazał spakować jej rze-
czy. Przerażona dziewczynka tuliła się to do ciotki, to do wuja, błagając, aby się 
nad nią zlitowali i nie wypędzali jej. Kuzynki stały wkoło i pochlipywały. W izbie 
zapanował żałobny nastrój jak w święto Tisze bOw 6. Wujek przywołał Esterę do 
siebie i usiadł z nią razem przy stole. 

– Jesteś już przecież duża i rozumiesz – skubał palcami swoją długą, bujną 
brodę – że moje dzieci cierpią, trudno, nie ma na to rady, ale ciebie nie chcę 
mieć na sumieniu. Gdyby nawet i była praca, musiałabyś wciąż siedzieć przy 
maszynie. A do czego to doprowadzi, co?

6 Tisze bOw (Tisza be-Aw) – święto upamiętniające zburzenie Pierwszej i Drugiej Świątyni, które 
charakteryzuje się żałobną atmosferą; tu użyte w odniesieniu do nastroju smutku i opuszczenia.
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Ten logiczny wywód utwierdził Esterę tylko w jednym: że nie chcą jej tutaj. 
Poczuła się bezradna i zagubiona, więc zaczęła jeszcze rzewniej płakać i mocniej 
jeszcze tulić się do kuzynek i ciotki. A ta załamywała ręce, łzy wielkie jak ziarna 
grochu spływały po jej pomarszczonych policzkach. Wyglądała jak tego dnia, 
kiedy Estera przybyła do ich domu, by z nimi zamieszkać.

W sierocińcu nie mogła znaleźć sobie miejsca. Tęskniła za ciotką, za ku-
zynkami, za podwórkiem, za szopą i za wiśniowym drzewem, choć teraz miała 
prawdziwy, duży ogród. Z wychowawcami prowadziła wojny, wszystkich uważała 
za wrogów, a oni odpłacali jej tym samym. Dla wszystkich była tą zuchwałą, ru-
dowłosą, bałucką dziewczyną, która nie ma za grosz dobrego wychowania i od 
której nie można usłyszeć nic rozsądnego. Nawet tych, którzy zadawali sobie 
trud, by ją zrozumieć, odstraszała od siebie. Nauczyciele i dzieci unikali jej i nie 
słyszała od nikogo dobrego słowa. Każdego dnia biegła do pana Rumkowskiego 
prosić, by pozwolił jej pójść do ciotki. Kiedy nie pomagały ani jej płacz, ani bła-
gania, awanturowała się, a nawet pokazywała mu język. Nie bała się go. Miała 
przecież wuja i ciotkę. Pan Rumkowski, który posiadał duże doświadczenie 
w pracy z dziećmi, stosował swoje metody pedagogiczne i czekał, aż zacznie 
znaczyć dla niej tyle, co rodzina. Nie dawał jej więc pozwolenia na odwiedziny.

Wtedy tęsknota zrozpaczonej dziewczyny podpowiedziała jej nową taktykę. 
W ciągu jednej nocy zupełnie się zmieniła. Przestała przeciwstawiać się panu 
Rumkowskiemu. Stała przed nim ze spuszczonymi oczami, niby zawstydzona, 
w rzeczywistości jednak ukrywając gniewny i uparty wzrok. Z jej ust wydobywały 
się teraz słowa wyrażające uległą, posłuszną uprzejmość. Symulowała nawet 
strach przed nim, a on triumfował z powodu swych pedagogicznych sukcesów 
nad tą dziką, bałucką dziewczyną, z którą żaden nauczyciel nie potrafił sobie 
poradzić. Duma, którą odczuwał z rezultatów swej pracy, napełniała jego serce 
dobrodusznością. Wyraził w końcu zgodę na jej odwiedziny u wuja i ciotki. 

Najczęściej otrzymywała takie zezwolenie na czas szabatu. Biegła wtedy 
ulicami, oszalała z radości, nie mogąc się doczekać, aż dotrze na duże podwórko 
przy Lutomierskiej. Gdy tylko się tam znalazła, rozradowana zadzierała głowę 
i patrząc w znajome okna, zaczynała wykrzykiwać imiona swoich kuzynek i ciotki, 
oznajmiając, że już jest.

U ciotki przyjmowano ją radosnymi okrzykami. Dziewczęta przypadały do niej, 
całowały i obejmowały. Prowadząc Esterę pod ręce, szły do ślepego Henecha 
po czulent. Pozwalały jej przytrzymywać brzeg ręcznika, którym owinięty był 
gorący garnek. Z jednej strony niosła ona, Estera, z drugiej – jedna z kuzynek, 
a pozostałe szły za nimi.

Ten czulent smakował najlepiej na świecie. Rywka napełniała talerz Estery, 
gdy tylko stawał się pusty. Stała gotowa z łyżką „japcoku”7, by jej dołożyć. Po 

7 Dialektalne określenie czulentu.
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czulencie zaczynano wypytywać Esterę o sierociniec, a ona ciągnęła Chaima 
za rękaw świątecznej kapoty: „Wujku, kiedy wujek mnie w końcu zabierze do 
domu?” Na to pytanie nie otrzymała nigdy jasnej odpowiedzi. Wuj Chaim w ta-
kim momencie wstawał od stołu, szczypał Esterę w policzek i z zawstydzonym, 
ukrytym w brodzie uśmiechem, kładł się na chwilę, by zajrzeć do gazety. 

Wtedy rozkładano loteryjkę. Czas szybko mijał i ani się obejrzano, gdy Estera 
musiała pośpiesznie opuścić kuzynki, wuja i ciotkę.

Tak oto pozostała w sierocińcu, kończąc tam szkołę. Stopniowo zaczęła przyzwy-
czajać się do nowego stylu życia, znajdować w nim małe radości i przyjemnostki. 
Tak minął jeden rok i drugi. Lody pomiędzy nią a wychowawcami zaczynały topnieć. 
„Rudy jeż ” (jak między sobą nazywali ją nauczyciele) nie ranił już tak złośliwie 
swymi ostrymi docinkami i okazał się całkiem uroczym stworzeniem. Przed pa-
nem Rumkowskim Estera odczuwała teraz strach, tak jak wszystkie pozostałe 
dzieci. Sama nie wiedziała, kiedy i jak do tego doszło, ale tak się stało. Jeśli pan 
Rumkowski uśmiechnął się, wieść ta rozchodziła się błyskawicznie z ust do ust 
i dziecięce serca oddychały z ulgą – także serce Estery. W taki dzień w sierocińcu 
można było śpiewać na głos, grać w zakazane gry i otrzymywać od nauczycieli 
małe przywileje. Jeśli jednak pan Rumkowski był zachmurzony i zdenerwowany, nie 
trzeba było przekazywać sobie tej informacji, gdyż jego ochrypły głos można było 
usłyszeć w każdym pomieszczeniu budynku. Dzieci chowały się wtedy w swoich 
kącikach i siedziały cicho jak myszki, a Estera pomiędzy nimi.

Gdy się ustatkowała, nauczyciele zaczęli odkrywać jej zalety. Zauważono, 
że ma dobre ucho do muzyki i całkiem niezły głos. Zaczęła grywać główne role 
w dziecięcych przedstawieniach wystawianych w sierocińcu.

Również pan Rumkowski zaczął ją wyróżniać spośród innych dzieci. Czy było to 
spowodowane dumą z metod pedagogicznych, które przyniosły tak dobre rezultaty, 
czy też wynikało z faktu, że jej nagle rozkwitającej urody z ognistą burzą włosów 
po prostu nie można było nie zauważyć? Często wzywał ją do swojego gabinetu, 
by zlecić jej jakieś ważne zadania, głaszcząc przy tym jej policzki i nawijając na 
palec rude, gęste włosy. Estera w takich momentach czuła, jak całe jej ciało 
sztywnieje ze strachu, jak zbiera się jej na mdłości i kręci w głowie. Unikała go 
więc, jak tylko mogła, najlepszym zaś miejscem do ukrywania się była biblioteka.

Szafa biblioteczna wypełniona była książkami i stojąc przed nią, Estera mo-
gła sama wyszukiwać, co chce przeczytać. Nauczyciel Szafran, którego Estera 
akurat nie unikała i który był jej „prawdziwym, wielkim przyjacielem”, faworyzował 
wszystkich, którzy byli pilnymi czytelnikami, a Estera do nich należała. Zawsze, 
kiedy stała przed szafą, miała ochotę połknąć te wszystkie książki naraz. Szafa 
biblioteczna kryła w sobie tajemnicę, która odkrywała się przed Esterą kawałek 
po kawałku – książka za książką. Nie trwało to jednak długo i szafa w jej oczach 
zaczęła tracić swą wielkość. Z każdą książką, którą zwracała, ubywało jej tajem-
niczości. Coraz częściej zdarzało jej się stać przed półkami, wyciągać jakiś tom 
i odstawiać go z powrotem na miejsce.
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Nauczyciel Szafran (wcielenie wszystkich pozytywnych bohaterów, których 
dziewczyna napotkała w swych lekturach) zauważył, że szafa traci swój prestiż 
w oczach Estery, więc zaczął dostarczać swojej uczennicy inne książki. Przyno-
sił po dwie, trzy, zapakowane w gazetę, powoli wyciągając je ze swej skórzanej 
teczki, opowiadając przy tym o nich i o ich autorach. Odkrywał się przed nią nowy 
świat. Wiersze i powieści, które zaczęła czytać, wprowadziły ją w nowy, nieznany 
świat. Poczuła się nagle inną Esterą. Pojawiły się: Wiktoria, Jan Krzysztof, Ce-
sarz Portugalii i Tais8. Z nimi nadeszły nieprzespane noce, dziwne sny, gryząca 
tęsknota i ogromny, bezgraniczny smutek – przyjemny i pełen bólu zarazem.

Później przyszła kolej na inne książki: Tkacze, Głód, Fontamara9. Odkryła, że 
niedostatek chleba, który tak dobrze pamiętała z domu wuja Chaima, znany jest 
nie tylko jej samej. Poczuła głód milionów. Świat stał się nagle wielki i szeroki 
– obcy, a jednak tak znajomy. Życie było zarówno dobre i słodkie, jak i gorzkie 
i okrutne. Ileż to łez przelała nad Skrzywdzonymi i poniżonymi10, ileż bezsilnych 
westchnień na poduszce! Bohaterowie tych książek stali się jej sąsiadami, bliski-
mi, braćmi – niczym z jej ciała i krwi. Kochała ich, drżała o nich i cierpiała z nimi.

Coś się w niej przebudziło. Tajemniczy wewnętrzny niepokój przemienił się 
z impetem w dociekliwą ciekawość, która całkiem nią zawładnęła.

Wtedy nadszedł też czas, kiedy w wolne dni przestała odwiedzać dom wuja 
Chaima. Poszła do związku, aby znaleźć pracę. To, czego nauczyła się od kuzynek 
przy maszynach dziewiarskich, teraz się jej przydało. Przyjęto ją do fabryki. Nie 
było tam znanych jej ręcznych maszyn i pracowało się zupełnie inaczej, ale nie 
musiała się wiele przyuczać.

Po raz ostatni stanęła przed panem Rumkowskim. Chętnie wypuszczał ją 
spod swej kurateli.

Przez ostatnie lata, odkąd tak dojrzała, nie potrafił przejść obok niej obojętnie. 
Jej ognistoruda głowa zaczynała płonąć w nim, wzbudzając niekontrolowaną 
namiętność. W dodatku zaczynała odzywać się w niej dawna krnąbrność i zu-
chwałość – nie w słowach, ale w milczącym wzruszeniu ramion, gdy próbował 
ją dotknąć, niewinnie pogładzić po policzku. Wyczuwał demona siedzącego 
w tym zgrabnym, szczupłym ciele i czuł strach przed nią i przed sobą. Uśmiech-
nął się więc do niej łagodnie, po ojcowsku i zapytał, czy będzie chociaż o nim 
pamiętała. „Na wieki, panie Rumkowski” – spojrzenie, które rzuciła mu spod 
wpół przymkniętych powiek, sparzyło go zielonym płomieniem. Nie był pewien, 

8 Powieść norweskiego pisarza Knuta Hamsuna pt. Wiktoria, Jan Krzysztof Romain Rollanda, Cesarz 
Portugalii szwedzkiej noblistki Selmy Lagerlöf, Thais Anatola France’a.

9 Dzieła zaangażowane społecznie: dramat naturalistyczny Tkacze Gerharda Huptmanna, Głód 
Knuta Hamsuna, powieść włoskiego socjalisty Ignazio Silone Fontamara.

10 Powieść Skrzywdzeni i poniżeni Fiodora Dostojewskiego opublikowana po raz pierwszy w 1861 r.
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czy kpi sobie z niego, czy mówi szczerze. Wygłosił długą, sentymentalną mowę 
o swoich ojcowskich uczuciach, prosząc, by przychodziła go odwiedzać i pozwolił 
opuścić sierociniec. 

Pożegnała się z nauczycielami oraz dziećmi, po czym spakowała w tobołek 
swoje rzeczy. Nauczyciel Szafran okazał się jedyną osobą, której nie chciała 
opuszczać. To on był pierwszym, który obdarzył ją tu uśmiechem, który otworzył 
dla niej świat – wielki i kuszący. Pokochała tego wiecznego studenta, który wy-
siadywał w ławkach tylu uniwersytetów, aby wylądować w końcu w Helenówku 
i dzielić się zgromadzoną wiedzą o wychowywaniu dzieci z żydowskimi sierotami. 
Pokochała jego oczy, ciemne i głębokie, w których poprzez łagodność przebłyski-
wała młodzieńcza pasja i umiłowanie życia. Oczy te wiedziały dobrze, że oczaro-
wały serce młodej Estery. Cóż jednak on, nauczyciel, miał zrobić? Czy powinien 
z tego powodu odepchnąć od siebie samotne dziecko, które przyszło do niego, 
prosząc o odrobinę ciepła? Czy powinien zaprzestać rozmów z nią? Nie odpo-
wiadać na dociekliwe pytania, które zadawała zarumieniona i zmieszana? Czyż 
nie wiedział, że w jej wieku kocha się bardziej samą miłość aniżeli obiekt, który 
się nią obdarza? Dlatego też pożegnał się z nią tak, jak mu serce podyktowało: 
„No, Estero – powiedział – może nie będziemy się wstydzić i pocałujemy się na 
pożegnanie?” Objęli się i ucałowali. Pierwszy raz pocałował ją mężczyzna. Estera 
długo jeszcze pamiętała, w którym miejscu na jej policzku złożył ten pocałunek.

*

Izdebka, którą zajmowała, była właściwie komórką na strychu czteropiętrowe-
go budynku w samym środku miasta. Zdołała ją jednak przemienić w schludny, 
przyjemny kącik. Skończyła siedemnaście lat i była samodzielna. Pokochała to 
swoje mieszkanko, a najbardziej ze wszystkiego polubiła mansardowe okienko. 
Mogła przez nie zobaczyć fragment nieba tak ogromny, jakiego nigdy wcześniej 
nie widziała. Spoglądała na dachy Łodzi i niezliczone kominy fabryk. Uwielbiała 
siedzieć wieczorami i przez okienko przyglądać się dymom z kominów. Myślała 
sobie, że wiodą odrębne życie – tak zawieszone pomiędzy niebem a ziemią. Dymy 
kochały się i łączyły ze sobą, kłóciły się i rozchodziły, walczyły ze sobą i rozry-
wały na strzępy. Niektóre od razu rozwiewały się w powietrzu i nic po nich nie 
zostawało. Inne zaś pojawiały się jakby same z siebie. Rywalizowały bezustannie 
z błękitem nieba i obłokami. Chciały wręcz panować nad miastem i często im się 
to udawało. Ze swych czerni i szarości tworzyły kołdrę, którą przyduszały koloryt 
nieba. Nawet ze słońcem dawały sobie radę. Przepuszczały je przez swoją dymną 
sieć tylko za cenę jego blasku i jasności. Estera mogła zobaczyć, jak okrojona 
słoneczna pozłota pozostawała na łonie kłębiącego się dymu, a tylko wyblakłej, 
przybrudzonej żółci udawało się przedostać, by oświetlić miasto. 
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Życie miało teraz dla Estery inny smak, inne barwy, inne tempo. W dzień 
– praca, wieczorami, a nawet nocą – poznawanie miasta. Chodziła ulicami, 
o których wcześniej nie wiedziała nawet, że istnieją. Znała tylko Bałuty i drogę 
z Helenówka do domu wuja Chaima. Nagle poczuła się mieszkanką wielkiego, 
półmilionowego miasta, które nazywało się Łódź. Wydawało jej się, że dopiero 
co przybyła tu z jakiegoś odległego zakątka świata.

Przyjaciół również znalazła nowych, a co najważniejsze – miała organizację. Na 
początku towarzysze z fabryki zabrali ją na spotkanie dziecięcej komunistycznej 
organizacji Pionier11, ale zarówno ze względu na swój wiek, jak i na oczytanie 
okazała się zbyt dojrzała, by obracać się w dziecięcych kręgach. Przydzielono 
ją więc do młodzieżowej komórki KZM12.

Z bijącym sercem pośpieszyła na pierwsze spotkanie. Nielegalne zgromadze-
nie w pokoju, prowadzone szeptem rozmowy – wszystko to było tak ekscytujące, 
że często siedziała skurczona na krześle czując niemalże brak tchu. Dreszcz, 
który przebiegał po plecach przy każdym szeleście z zewnątrz, był jednocześnie 
niepokojący i przyjemnie słodki. Ledwo co opuszczała „schodkę”13, a już chciała 
znowu przyjść i przeżywać to wszystko od nowa. 

Z czasem napięcie zmalało, więc mogła poświęcać więcej uwagi temu, o czym 
tam mówiono i tak gorąco dyskutowano. Czytała nowe książki – a właściwie nie 
czytała, ale uczyła się ich, studiowała z pilnością studenta przygotowującego 
się do ważnych egzaminów. Jej pokój pełen był nielegalnych broszur, historii ro-
syjskiej rewolucji, biografii wielkich rewolucjonistów i przywódców robotniczych. 
Przystąpienie do ruchu rewolucyjnego wydawało się jej czymś naturalnym, 
oczywistym, częścią procesu dorastania i dojrzewania. Nie postrzegała tego 
jako oderwania czy zerwania ze wszystkim, co było wcześniej. Pobożność domu 
wuja Chaima nie stała początkowo w sprzeczności z jej nowymi przekonaniami. 
Przeciwnie – uważała, że prawdy, które poznaje, znane są jej jeszcze stamtąd. 
Sądziła, że gdyby potrafiła tylko odpowiednio przemówić do wuja i jego córek, 
nie byłoby trudno zdobyć ich dla jej partii. Mieli przecież w sobie tyle miłości do 

11 Dziecięca organizacja „Pionier” utworzona została w 1924 r. na III Zjeździe Wolnego Harcerstwa 
jako Związek Pionierów, od 1925 r. jej działalność nadzorował Komunistyczny Związek Młodzieży 
Polski. Była to organizacja wychowująca dzieci w wieku 9–16 lat w duchu internacjonalistycznym 
i antyklerykalnym.

12 KZM – Komunistyczny Związek Młodzieży był nielegalną organizacją kierowaną przez Komuni-
styczną Partię Polski. W Polsce aktywnie działał od 1922 r., głównie wśród młodzieży miejskiej. 
Działalność związku polegała na organizowaniu różnych akcji politycznych (rozrzucanie ulotek, 
wywieszanie flag, praca oświatowa i samokształceniowa). Ruch młodzieżowy był przede wszyst-
kim kuźnią kadr dla partii komunistycznej, w końcu lat 30. XX w. liczył w Polsce ponad 20 tys. 
członków.

13 Schodka – nielegalne, potajemne zebranie, spotkanie, schadzka. 
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ludzi, dzielili się ostatnim kawałkiem chleba i także marzyli o lepszych czasach. 
„Kiedy Mesjasz przyjdzie” – mawiał czasami w żartach wuj Chaim do ciotki Ryw-
ki – „oboje pójdziemy do szkół uczyć się”. „A ja będę codziennie gotowała rosół 
z kluskami” – odpowiadała ciotka podtrzymując jego żartobliwy ton.

Nie, marzenie o szczęśliwej przyszłości dla wszystkich ludzi nie było dla Estery 
niczym nowym. Jej towarzysze wyrażali je tylko w nowej formie: innymi słowami 
i używając własnych argumentów. Nie rozumiała więc z początku, dlaczego 
tak pomstują na „świętoszków” i nie mają dla nich nic poza słowami pogardy 
i nienawiści. Nie pasowało jej to trochę, kiedy była jeszcze niedoświadczona, 
trochę za „miękka” i nie miała uformowanej w sobie żelaznej siły rewolucjonist-
ki. Ukształtowanie jej zabrało towarzyszom trochę czasu. Przekonali ją jednak 
w końcu, że religia jest środkiem służącym ogłupianiu mas, utrzymywaniu ich 
w ciemnocie, że jest narzędziem w rękach kapitału i burżuazji. Szturmowali bożą 
twierdzę w sercu Estery i z czasem ją zdobyli. Życie im w tym dopomogło. W szabat 
pracowała w fabryce. Nie spędzała już szabatowych wieczorów przy zapalonych 
świecach. Nie odmawiała błogosławieństwa nad chlebem. Z pewnością żywy 
był w jej pamięci obraz piątkowych wieczorów w domu wuja Chaima i nabożna 
wspaniałość szabatowych dni jaśniała w jej wyobraźni – białym stołem, parą 
błyszczących świeczników, oczami ciotki Rywki, których szukało się pomiędzy 
palcami dłoni, zakrywającymi jej matczyną twarz. Ale obraz ten, chociaż tak 
żywy i świeży w jej pamięci, był niczym malowidło oprawione w ramy, wycięty 
i oddzielony od otoczenia. Obraz ten był wiecznie świeży i wiecznie piękny, ale 
nie miał już nic wspólnego z jej życiem.

Estera pozwoliła prowadzić się swoim towarzyszom. Byli silni dzięki swej eru-
dycji, a do tego odważni i pewni siebie. Zaoszczędzili jej poszukiwań i rozmyślań. 
Podali jej gotowe konkluzje i nie musiała nic więcej robić, jak tylko je przyjąć. 
Zawsze mieli tak trafne i wyraźne argumenty, że zanim jeszcze zaczynała myśleć 
inaczej niż oni, już była przekonana, że tak naprawdę to oni mają rację – nie ona.

Potem nadszedł czas wycieczek, spacerów i śpiewania nowych, namiętnych 
pieśni. Czyż ważne były drobne wady, które zauważała od czasu do czasu w swoich 
towarzyszach? Kochała ich i myślała, że to, co się jej w nich nie podoba, to rzeczy, 
których jeszcze nie rozumie. Była im wdzięczna za to, że uwolnili ją od samotno-
ści. Miała teraz dużą, wielomilionową rodzinę i ojczyznę – kraj socjalizmu. Frazy, 
które na początku wypowiadała tylko ustami, stały się teraz częścią jej duszy. 
Wraz z krwią krążyły w jej żyłach. Stawała się coraz twardsza. „Sentymentalizm” 
i „delikatność”, które budziły się w niej pod wpływem spotkań z domem wuja 
Chaima oraz nauczyciela Szafrana i jego książek, kamieniały powoli, odradzając 
się tylko w rzadkich momentach – momentach słabości. Była teraz twarda jak 
stal, zdecydowana, pełna determinacji i woli. Miała w sobie też gorycz, której 
wcześniej nie znała, i to ona podtrzymywała w niej tę stalową nieugiętość. Gorycz 
bycia sierotą i dorastania bez ojca i matki, gorycz żalu do wuja Chaima za to, 
że oddał ją do sierocińca, gorycz strachu, jaki wzbudzał w niej pan Rumkowski, 
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oraz jego przekonanie, że jest panem jej losu. Tę gorycz, która wyzwoliła się 
z zamknięcia gdzieś w jej głębi i wypłynęła na powierzchnię, definiowała teraz 
jako rozczarowanie porządkiem świata. Była gotowa z nim walczyć – stała się 
prawdziwą rewolucjonistką.

Zaczęto zlecać jej zadania: rozdawanie ulotek, prowadzenie ostrożnej agitacji 
między robotnicami w fabryce. Przydzielono ją do komórki Pioniera, by prowadziła 
pracę z dziećmi. Najbardziej lubiła jednak chodzić nocą z którymś z towarzyszy 
i malować białą lub czerwoną farbą rewolucyjne hasła na ścianach i płotach 
albo zawieszać czerwone flagi na drutach trakcji tramwajowej, pomnikach 
i wysokich drzewach. Przyjemność sprawiało jej chodzenie wczesnym rankiem 
w te same miejsca, by popatrzeć, jak powiewają jej flagi, jak zewsząd krzyczą 
jej hasła. „To ja zrobiłam! To moja robota!” – wołała w sercu do przechodniów, 
a przy tym chciało jej się śmiać i śpiewać. Jednak nie zawsze te nocne akcje 
przebiegały gładko. Nieraz trzeba było uciekać i zostawić robotę niedokończoną. 
Ale uciekającym towarzyszyły żarliwe uczucia rewolucjonistów, którzy szturmują 
stary, zły świat. „Uciekam” – mówiono – „ale jutro wrócę”. I następnego dnia 
rzeczywiście wracano.

Gdy Estera miała wolny szabat, rzadko kiedy miała ochotę odwiedzać wuja 
Chaima. Szkoda jej było opuszczać zebranie, pracę w oddziale Pioniera, akcję 
czy spacer. Nawet gdy raz na jakiś czas wybierała się w sobotę po południu do 
rodziny, wizyty te były już zupełnie inne niż dawniej.

Cóż mogło ją teraz obchodzić granie z kuzynkami w loteryjkę? One także wy-
doroślały: były teraz ładnymi dziewczętami, odrobinę kościstymi, o przygarbionych 
plecach, ale miały szlachetny, kobiecy wdzięk i łagodność ciotki Rywki w zmęczo-
nych, zaczerwienionych oczach. Długie, lniane warkocze owijały na kształt wianka 
wokół głowy, ale z okazji szabatu każda układała sobie na czole sztywny loczek.

Nie zmieniły się wiele. Pracowały wciąż całymi dniami – od świtu do późnej 
nocy – przy maszynach, jak zawsze tęskniąc i czekając na szabat. A szabat, 
dokładnie tak jak kiedyś, oznaczał dla nich wylegiwanie się na łóżkach, czytanie 
powieści odcinkowych w gazetach lub granie w loteryjkę. Estera siedziała i nu-
dziła się. Przysłuchiwała się obojętnie opowieściom z podwórka i ulicy (które ją 
kiedyś tak bardzo interesowały). Zbijała bąki i zastanawiała się, czy wypada jej 
już iść do domu. Kuzynki patrzyły na nią uważnie, uśmiechały się leżąc, i dziwiły 
się, jak to się stało, że Estera stała się taka obca.

Gdy czasami przekonywała dziewczęta, że powinny pójść z nią do miasta, 
spotkać jej przyjaciół, iść do kina lub na wykład, narzekały, że to za daleko, że 
rodzicom by się to nie podobało, że właściwie to mają – wszystkie sześć – tylko 
dwie pary dobrych butów. Zawsze znajdowały jakąś wymówkę.

Poza tym wieczorami przychodzili koledzy – wciąż ci sami kawalerowie 
z sąsiedniego podwórka – więc tańczono rumbę lub tango. Balcia, najstarsza 
z sióstr, miała już dość wyrywania siwych włosów z grzywki. Nie dało się ukryć, 
że była już starą panną. Niebezpieczeństwo to zawisło też nad dwiema kolejnymi 
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siostrami. Tylko średnia, Sarcia, była narzeczoną. Nie mogąc się doczekać, kiedy 
rodzice zgromadzą wystarczającą ilość pieniędzy, by urządzić wesela starszym 
siostrom, „zaręczyła się” z najporządniejszym kawalerem z grona tych, którzy 
składali im wizyty. Młodzieniec ów tak się w niej zakochał, że gotów był ożenić 
się bez grosza posagu. I choć o wyprawieniu wesela nie było jeszcze mowy, 
dziewczęta bardzo przeżywały narzeczeństwo siostry, jakby to było ich własne 
szczęście, więc prawie o niczym innym nie mówiło się w domu wuja Chaima.

Estera wyrzucała sobie, że nie potrafi dziewczętom wyjaśnić ani zachwycić 
ich swoją nową wiarą i wnieść w ich życie radość i nadzieję, którymi sama żyła. 
Czasami, gdy zbierała się na odwagę i próbowała poprowadzić rozmowę na swój 
sposób, ostrożnie, za pomocą słów znanych im i bliskich, by nie odstraszyć ta-
kimi wyrazami, jak „socjalizm” czy „rewolucja”, dziewczęta wpatrywały się w nią 
szeroko otwartymi oczami i nabierały wody w usta. Niekiedy w ich spojrzeniach 
zapalały się gniewne ogniki i wtedy Sarcia, najodważniejsza z nich, pytała krótko: 

– Co robi się w tym twoim związku?
– Działa przeciwko wyzyskowi, walczy o krótszy dzień pracy – wyjaśniała im 

ostrożnie.
– Przeciwko komu powinno się walczyć? – padało znów pytanie. – Kto nas 

wyzyskuje? Rodzice? A jeśli będziemy pracować osiem godzin dziennie, kto da 
nam jeść? Ty?

Estera czuła, że nie znosiły jej w takich momentach. Wiedziała, że ze swoimi 
kuzynkami powinna rozmawiać inaczej, ciągnęła jednak dalej. Zarumieniona 
i zdenerwowana opowiadała im o proletariacie i kapitale, i już w podnieceniu 
zapominała, by nie nazywać „niebezpiecznych” rzeczy po imieniu. Mówiła o ma-
łych warsztatach, jak ten wujka Chaima, w których gnieździ się niewolnictwo... 
Ugryzła się w język i zobaczyła, że kuzynki już jej nie słuchają. Najwyraźniej 
poczuły się obrażone.

Wtedy wmieszała się ciotka Rywka. Podając do stołu groch z pieprzem, 
uspokajała zarówno swoje dzieci, jak i Esterę: 

– Co przyjdzie z gadania o wszystkim i o niczym? Zaśpiewajcie coś, dzieci...
Dzieci jednak nie miały ochoty śpiewać. Były rozgoryczone. Relacje Estery 

z wujkiem Chaimem również nie były takie jak wcześniej. Przez ostatnie lata 
stał się jeszcze pobożniejszy. Zdawało się, że wszystko, co go do tej pory na 
świecie interesowało, straciło dla niego znaczenie, a jedyną wieczną prawdą, 
która istnieje, jest prawda zawarta na kartach Gemary. Nie martwił się już tak 
o utrzymanie, bowiem dzieci dorosły i teraz to one troszczyły się bardziej o niego 
niż on o nie. Jedynym zmartwieniem, jakie miał jeszcze na głowie, było wypra-
wienie wesela Balci i pozostałym córkom. Ufał jednak, że w szczęśliwej godzinie 
poprowadzi je jedną po drugiej pod chupę, no i synów swoich także. Mógł więc 
ze spokojniejszą głową oddawać się studiowaniu Gemary, a przy okazji, rzecz 
jasna, mniej interesował się również Esterą. Liczył na to, że podobnie jak jego 
dzieci, da sobie radę. Chętnie widział ją u siebie w domu i był zadowolony, że tak 
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wydoroślała. Wprawdzie to, co mówiła, niekoniecznie przypadało mu do gustu, 
lecz podobnie jak Rywka nie brał tego zbyt poważnie.

Tylko ciotka Rywka pozostała taka jak dawniej. Nadal witała Esterę z otwartymi 
ramionami, głaskała, całowała i zwracała się do niej serdecznie. Przysłuchiwała 
się wywodom Estery z dobrotliwym uśmiechem na twarzy, tak samo jak kiedyś, 
gdy mała Estera paplała głupstwa. Ciotka lubiła wspominać mądrość Esterki,  
jej wdzięczenie się i minki. Oczy błyszczały jej z zadowolenia, gdy widziała, że dorosła 
już Estera kwitnie i promienieje „jak uśmiechnięte słońce na niebie”. Zauważała 
każdą nową sukienkę Estery i pytała, kto ją uszył i ile kosztowała – nie, broń Boże, 
z zazdrości, ale z prawdziwej, matczynej troskliwości. Na ostatnie urodziny zrobiła jej 
nawet niespodziankę – podarowała w prezencie parasolkę, bo przecież nie wypada, 
by taka miastowa panienka nie posiadała tego najważniejszego symbolu damskiej 
elegancji. Rozumie się, że Estera wstydziła się wyjść z tym prezentem na ulicę.  
Czy przystoi, by rewolucjonistka bała się odrobiny deszczu i paradowała z parasol- 
ką? Zostawiła ją jednak w swojej szafie i lubiła sobie na nią popatrzeć. Ciotka Rywka 
ciekawa była życia dziewczyny i chciała wiedzieć o każdej drobnostce – a Estera 
chętnie by o wszystkim opowiedziała. Tęskniła za kimś takim, jak ciotka Rywka, przed 
kim mogłaby otworzyć swe wzburzone serce, pełne gorących uczuć. Ciotka należa- 
ła jednak do innego świata, mówiła innym językiem i Estera wiedziała, że zwierzenie 
się jej doprowadziłoby najpewniej do poważnych nieporozumień między nimi.

*

Odkąd Estera poznała Hersza, przestała już zupełnie bywać w domu wuja 
Chaima. Estera i Hersz od dawna wiedzieli o swym istnieniu. Dziewczyna rozpo-
znawała dobrze sylwetkę tego muskularnego, rosłego młodzieńca, który wyglą-
dał jak wycięty z plakatu w jakiejś moskiewskiej fabryce. Kołnierz koszuli à la 
Słowacki – szeroki, wykładany na klapy marynarki, odsłaniał jego owłosiony tors 
i długą szyję. Znała dobrze jego jasne włosy, wyraźnie zarysowaną szczękę, duży, 
orli nos i mocny podbródek, który nadawał całej twarzy wyraz nieugiętej woli.

I on rozpoznawał tę rudowłosą dziewczynę, szczupłą, o lekkim kroku, gibką 
i zwinną jak gazela. Znał nawet kolor jej oczu: zielonkawoniebieski. Nie był to 
kolor błękitnego nieba, lecz zielononiebieski odcień płomieni. Pochwycił kiedyś 
jej spojrzenie, które było ostre i gorące jak iskra.

Spotykali się czasami, przypadkiem. Widywali na zebraniach, na masówkach, 
na „giełdzie”14,  wpadali na siebie na schodach biblioteki, na korytarzach klubów 

14 Giełda – tu w znaczeniu: grupa ludzi, która spotyka się, by wymienić poglądy, dowiedzieć się od 
bezpośrednich świadków o przebiegu wydarzeń, poznać opinię środowiska na jakiś temat, itp.
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robotniczych i w stołówkach. Wiedziała, że jest komunistą, a on wiedział, że ona 
jest komunistką, uśmiechali się więc do siebie porozumiewawczo podczas tych 
spotkań. Czasami też obserwowali się trochę dłużej, z zaciekawieniem, po czym 
zaraz zapominali o sobie – aż do następnego razu.

Aż nadszedł pierwszy maja i pierwszy areszt Estery. Był to pochmurny dzień. 
Prószył nawet drobny, wilgotny śnieg, a słońce, schowane za siódmym niebem, 
nie zamierzało wcale wyjść z ukrycia. Estera ubrała się odświętnie. Założyła czys- 
tą bieliznę i ubranie. Robiła tak za każdym razem, kiedy szła na demonstrację. 
Zawsze mogło się coś wydarzyć, zawsze mogli ją zastrzelić – a wtedy powinna 
być schludnie ubrana. Włożyła nowe buty i nowe pończochy, a czerwony kwiatek, 
który przez całą noc trzymała w szklance z wodą, wetknęła w bluzkę. Długo 
rozważała, czy powinna założyć też nowy kapelusik, ale doszła do wniosku, że 
bez kapelusza wygląda się bardziej proletariacko. Poza tym szkoda było w taki 
dzień, jak pierwszy maja, ukrywać jej własny, osobisty czerwony sztandar, którym 
obdarzyła ją sama natura – płomienne włosy.

Nielegalna demonstracja miała się rozpocząć na jednej z bocznych uliczek, 
w pewnym oddaleniu od Piotrkowskiej, gdzie zazwyczaj maszerowały legalne 
pochody Bundu i PPS-u. Było już późno. Straciła zbyt dużo czasu na świąteczne 
przygotowania i przybyła na miejsce w momencie, gdy tłum z obu trotuarów 
schodził się na środku ulicy. Zadyszana, wpadła w gąszcz maszerujących. Za-
częto śpiewać Międzynarodówkę. Gdzieś załopotał czerwony sztandar. Później 
jeszcze jeden i kolejny. Ledwo zdążyła złapać oddech, gdy nagle ze wszystkich 
stron zaczęto uciekać. Policja konna pokazała się na wszystkich rogach. Zaraz 
potem rozległ się świst policyjnych gwizdków, nahajki śmigały w powietrzu, 
a krzyki bitych i łapanych rozlegały się ze wszystkich stron.

– Czego stoisz?! – zahuczał jej do ucha jakiś zachrypnięty głos. W tej samej 
chwili ktoś zaczął ją ciągnąć za rękę. Pozwoliła sobą pokierować, oszołomiona 
i przerażona. Oczy miała spuszczone na bruk, na swoje nowe, odświętne buty, 
które uciskały niemiłosiernie palce jej stóp i nie pozwalały biec wystarczająco 
szybko. Utykała więc trochę. Dopiero teraz, w biegu, podniosła głowę i spojrzała 
na swojego współtowarzysza. Rozpoznała go od razu i mocniej ścisnęła jego rękę. 
Gdy dobiegli już do rogu ulicy, musieli zawrócić, gdyż droga zastawiona była przez 
policję. Znajomy nieznajomy pociągnął Esterę w stronę bramy. Była zamknięta. 
Ruszyli więc do następnej, a potem do kolejnej. Wszędzie to samo. Znaleźli się 
w potrzasku. Wciągnął ją na stopień zamkniętego sklepu i przysunął się blisko. 

– Nie ma sensu uciekać – wycedził przez zęby. – Mam nadzieję, że wiesz, 
co mówić. 

Poklepał się nerwowo po kieszeniach i wyciągnął paczkę papierosów. Nim 
jednak zdążył zapalić, przypadło do nich dwóch policjantów, wymachując nahaj-
kami. Czyjaś dłoń niczym żelazne kleszcze zacisnęła się na nadgarstku Estery. 
Utykając, pozwoliła się poprowadzić. Dopiero teraz poczuła zimny, smagający 
wiatr, który wdzierał się pod jej bluzkę.
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Wóz policyjny był wypełniony ludźmi. Estera stała przyciśnięta do swego to-
warzysza. Mięśnie jego twarzy były napięte, szeroko otwarte oczy wpatrywały się 
w dal poprzez kraty małego okienka, podążając za uciekającą ulicą. Spojrzał na 
nią tylko raz, gdy pojazd skręcił gwałtownie, a ona wpadła na niego. Spróbowała 
uśmiechnąć się, by mu pokazać, że jest odważna i spokojna. Nie odpowiedział 
na ten uśmiech.

Przez cały czas, gdy siedziała w areszcie, myślała o nim. Czuła jeszcze ciepło 
jego silnej dłoni na swoich palcach. Przypominała sobie jego twarz. Żałowała, 
że nie zapamiętała koloru jego oczu. Widziała jasną czuprynę nad poważnym, 
ściągniętym czołem, biegnące łukiem bruzdy wokół ust i same usta – szerokie, 
grube, pełne.

W areszcie nie spędziła wiele czasu. Przesłuchano ją raz i drugi, a ona zezna-
wała wciąż to samo: że o niczym nie wie, że przechodziła tamtędy przypadkiem 
i zastąpiono jej drogę, a kim jest mężczyzna, z którym ją złapano – również nie 
wie. Nieznajomy. Powiedział jej, że lepiej stanąć z boku i zaczekać, aż będzie 
można przejść. Pewnie nie bardzo wierzono w to, co mówi, ale nie była do tej pory 
nigdzie notowana. Powiedziano jej więc, że jeśli jeszcze raz będzie przechodziła 
tam, gdzie nie powinna, i narazi się policji, wtedy zostanie tu trochę dłużej.

Jej pierwszą myślą po wyjściu na wolność było dowiedzieć się czegoś o nim. 
Nie znała jednak jego nazwiska, a wypytywać zbyt wiele nie było można. Szukała 
go więc w tych samych miejscach, w których go kiedyś spotykała. Na próżno.

Mijały miesiące. Estera powróciła do swego normalnego trybu życia. Zapo-
mniała o znajomym nieznajomym. Znów chodziła z towarzyszami na nocne akcje, 
znowu uczestniczyła w tajnych spotkaniach, czasami spacerowała z przyjaciółmi 
po parku Poniatowskiego czy parku Staszica. Śpiewała i bawiła się. Sprawiało jej 
przyjemność, gdy czasem jakiś chłopak mocniej objął ją w talii i popatrzył w oczy 
trochę dłużej niż potrzeba. Używając sposobów, na które zezwalała kokieteria 
proletariackiej dziewczyny, oddawała się niewinnemu, towarzyskiemu flirtowi, 
przez co zarówno uciszała, jak i podsycała kobiecy niepokój, który się w niej budził.

Był chłodny letni wieczór. Wracała z pracy. Zmęczona i głodna kroczyła 
chodnikiem ze wzrokiem utkwionym tępo gdzieś daleko, w niebo – tam, gdzie 
wieczorne chmury zaczynały się już rozpraszać i wisiały tuż nad miastem. Ktoś 
zastąpił jej drogę. Przystanęła. Zanim zdołała dojść do siebie, znajomy niezna-
jomy już trzymał ją dużymi, mocnymi dłońmi za ramiona: 

– Jak się masz? Pamiętasz mnie? – Usłyszała jego głos ponad swoją głową. 
Była tak zaskoczona tym niespodziewanym spotkaniem, że całkiem zanie-

mówiła i nie potrafiła wykrztusić z siebie żadnej odpowiedzi na jego pytania. 
Zmrużyła oczy, jakby z zarośniętej brody biło ku niej zbyt mocne światło. Przez 
jej głowę przeleciało niczym błyskawica wspomnienie, jak trzymał ją za rękę 
w zimny dzień pierwszego maja. Wszystko w niej wyrywało się, by przypaść do 
niego, a jednocześnie chciała natychmiast uciekać. Spuszczonym wzrokiem 
uczepiła się zagięć brudnej roboczej bluzy. Wiedziała, że ma rozczochrane włosy 
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i że muszą tkwić w nich jeszcze zaplątane pasemka wełny. Nie była nawet pewna, 
czy jej twarz jest całkiem czysta. Nie słyszała, co do niej mówił.

Zdjął ręce z jej ramion. 
– Widzę, że śpieszycie się, towarzyszko. No cóż, dobrze, że się spotkaliśmy. 

– Wziął jej dłoń, uścisnął mocno i oddalił się.
Estera puściła się biegiem. Gdy dotarła do pokoju, dopadła wpierw do wia-

dra z wodą, zaczerpnęła pełny dzbanek i wypiła pośpiesznie, dużymi łykami. 
Spotkanie z nim rozpaliło ją. Rzuciła się na łóżko. „On jest tutaj!” – powtarzała 
sobie tysiąc razy na głos. „On jest tutaj!” – śmiała się głośno i nie wiedziała, 
co począć z tym swoim radosnym rozgorączkowaniem. Nagle zrobiło się jej za 
ciasno w pokoju. Szybko wyskoczyła z łóżka, wciągnęła na siebie inną sukienkę, 
poprawiła włosy i wyszła na ulicę.

Chciała go jeszcze raz zobaczyć, chociaż wiedziała, że szczęście nie może 
być aż tak szczodre, by raz jeszcze tego dnia postawić go naprzeciw niej. Mimo 
to poszła go szukać: zaglądała do klubów, na „giełdę”, do biblioteki, biegała po 
„alejkach”. Miasto ukrywało go przed nią, a jednocześnie było go pełne. Radość 
Estery nie zmniejszyła się. Wiedziała, że pewnego dnia znowu go spotka.

Zobaczyła go parę dni później w bibliotece. Siedział pochylony przy stoliku 
i przeglądał katalog. Postanowiła, że nie pozwoli mu więcej zniknąć. Podeszła 
do niego pewnym krokiem: 

– Pamiętasz mnie? – Podniósł głowę i podał jej mocną, dużą dłoń z rozsta-
wionymi pięcioma palcami. – Dzisiaj się nie śpieszę – wyszeptała, jak gdyby 
chciała go przeprosić. – Muszę tylko wziąć książkę i … możemy pospacerować, 
jeśli chcesz.

Przymrużyła oczy, lecz jej spojrzenie, które przeświecało przez wąskie szparki 
pomiędzy rzęsami, padało prosto na jego twarz. Wyjął jej książkę spod pachy: 

– Czytasz poezję?
– Zazwyczaj nie – zaczerwieniła się. – Tylko latem czasami mam ochotę. 

Kocham Tuwima.
Skrzywił się: 
– Jeśli już poezję, to dlaczego nie czytasz Majakowskiego? To jedyny poeta, 

który wie, czego chce. Inni to próżniacy. 
– Tuwim też?
– Oczywiście, Tuwim też. Po drugie, moja droga, szkoda tracić czas na takie 

rzeczy. Są ważniejsze sprawy niż czytanie poezji. Nie sądzisz? – zapytał, ocze-
kując od niej potwierdzenia.

– Tak – zgodziła się chętnie. – Czasami budzą się we mnie drobnomiesz-
czańskie słabostki. Szczególnie latem … – Zaśmiała się. Jej śmiech był beztroski 
i pełen życia. Rumieniec, który zaczął ustępować z jej twarzy, zatrzymał się na 
policzkach, które dzięki temu wyglądały, jakby odbijał się od nich żar jej zielono-
niebieskich oczu. Przypomniała sobie, że jest w bibliotece i szybko zakryła dłonią 
usta. Odebrała mu książkę, podeszła do barierki i zwróciła się do bibliotekarza: 
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– Niech mi pan da cokolwiek – wyszeptała rozkojarzona. – Nie, proszę mi 
dać Erenburga15, coś Erenburga. 

Wręczono jej Trzynaście fajek16. Przeczytała to już dawno temu, ale podzię-
kowała zadowolona i podeszła z powrotem do stolika, przy którym nad otwartym 
katalogiem wciąż siedział on. 

Zdecydowanym gestem wyciągnął jej książkę spod pachy, otworzył ją, rzucił 
okiem na stronę tytułową i zaraz zamknął. 

– Powiedzcie mi, towarzyszko – spojrzał na nią, dając jej wreszcie okazję do 
poznania koloru jego oczu – były jasnobrązowe i surowe. – Czegoś poważnego 
w ogóle nie czytacie? – Zmieszała się. – Mam na myśli literaturę marksistowską. 
Nie studiujecie niczego z tej dziedziny? – Cień przemknął po jego twarzy i wyda-
wało się jej, że bruzdy wokół jego ust stały się głębsze i bardziej wyraźne. – Jak 
to jest, że macie czas na takie rzeczy?

– Kocham literaturę piękną – odezwała się, wpatrując się w czubki swoich butów.
– Dobrze, kochacie, ale skąd macie na to czas?
– Latem… znajduję jakoś czas.
– To nie jest pożyteczne – potrząsnął głową. Nagle ujął ją mocno za ramię: 

– Chcesz pospacerować?
Był pogodny wieczór późnego lata. W powietrzu unosił się słodki zapach owo-

ców i przekwitających kwiatów. Szli wzdłuż „alejek”. Estera czuła całą swą istotą 
aromat powietrza, jakby to ona sama była ogrodem, który wydziela tę słodką 
woń. Czuła się lekka, zwiewna, trochę odurzona i rozmarzona. On kroczył obok 
z rękami w kieszeniach, zanurzony w rozmyślaniach to oddalał się, to przybliżał 
do niej. Miała wrażenie, że czuje rytm myśli przebiegających przez jego umysł. 

– My, polscy komuniści – powiedział przez zaciśnięte zęby – musimy się 
jeszcze dużo nauczyć. Zbłądziliśmy gdzieś po drodze. Być może dlatego, że 
czytaliśmy za dużo literatury pięknej.

Wiedziała, co ma na myśli. Było to bolesne nieporozumienie, które przepełniało 
serce ogromnym smutkiem i wstydem. Chciała je zrozumieć, ale absolutnie nie 
była w stanie pojąć tego, że Komintern rozwiązał Komunistyczną Partię Polski17. 
Przeżyła szok, podobnie, jak jej towarzysze. Wszyscy czuli się zagubieni – jak 
dzieci, które przestała wspierać matka, wystawiając je za drzwi, a dom zamykając 
na cztery spusty. Tajne zebrania z towarzyszami odbywały się nadal. Nie potrafili 
żyć jeden bez drugiego, bez wzniosłych ideałów i wielkich nadziei. Wstydzili się 

15 Ilja Erenburg (1891–1967) – rosyjski pisarz, publicysta, poeta pochodzenia żydowskiego, opo-
wiadający się po stronie rewolucji, następnie wspierający swą twórczością założenia socjalizmu. 
Dopiero jego opublikowana w 1956 r. powieść Odwilż krytykowała stalinizm.

16 Cykl opowiadań Erenburga Trzynaście fajek powstał w 1923 r.

17 Komunistyczna Partia Polski (KPP) została rozwiązana przez Komintern (Międzynarodówkę Komu-
nistyczną) 16 sierpnia 1938 r. w ramach czystki w ZSRR.
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jednak spojrzeć jeden drugiemu w twarz. Najważniejsi przywódcy, najwięksi boha-
terowie partii w Polsce, którzy okazali się szpiegami i zdrajcami, zostali straceni 
w Moskwie. Trudno było w to wszystko uwierzyć, w końcu jednak uwierzono. Ale 
z koniecznością podejrzliwości wobec samych siebie trudno było się pogodzić. 
Oni, awangarda polskiego proletariatu, niestrudzeni uczestnicy demonstracji 
rzucający ulotki, organizatorzy strajków, zagorzali agitatorzy, gotowi każdą minutę 
swojego życia oddać świętej idei rewolucji również zostali napiętnowani przez 
ojczyznę rewolucji jako prowokatorzy i słudzy tajnej policji polskiej.

– Być może nie mamy już prawa nazywać się komunistami – wyszeptała.
– Należy pracować, by to prawo uzyskać – nachylił się do niej całym ciałem, 

jak gdyby ruchem tym chciał podkreślić wagę swoich słów.
Chciała coś jeszcze powiedzieć, ale nie odezwała się. Zupełnie inaczej wy-

obrażała sobie ich pierwszy spacer. On również milczał. Kroczył z rękami w kie-
szeniach, to oddalając, to zbliżając się do niej. Od czasu do czasu zwracał twarz 
w jej stronę i patrzył na nią, jak gdyby chciał się przekonać, czy idzie wciąż obok 
niego – i szedł dalej, milcząc. Tak dotarli do końca „alejek”, gdzie się pożegnali.

Ich przypadkowe spotkania zdarzały się coraz częściej i wspólne spacery trwały 
coraz dłużej. Tylko milczenie, które wkradło się pomiędzy nich tego pierwszego 
wieczoru, utrzymywało się. Spotkali się w gorzkich, niewesołych czasach. Hersz 
przypominał Esterze zranionego lwa, w którego ciele tkwi zatruta strzała, i który 
kręci się wokół własnego ogona, nie mogąc owej strzały dosięgnąć i uwolnić się 
od niej. Jego męska twarz była ściągnięta, a mięśnie napięte. Wyrył się na niej 
bolesny grymas podkreślany jeszcze przez bruzdy wokół jego pełnych, szerokich 
ust. Myślała, że spacerowanie z nią jest dla niego próbą ucieczki od goryczy 
obecnych czasów, wyrazem niemożności znalezienia sobie miejsca.

W końcu zrozumiała jednak, że to nie tak. Jeden raz, jeden jedyny raz, gdy 
go spotkała, był pogodny i odprężony. Spokojny uśmiech rozciągał jego pełne, 
szerokie usta i ukazywał mocne zęby, które, jak jej się wydawało, miał zawsze 
zaciśnięte.

Tamtego wieczoru opowiedział o pewnym dniu, kiedy siedział w więzieniu: 
– Zdrzemnąłem się na pryczy. Gdy się ocknąłem, pamiętałem jedno: przyszła 

do mnie we śnie dziewczyna o rudych włosach. Miała szczupłą, zgrabną sylwetkę, 
a jej blada twarz jaśniała pośród gąszczu płomiennych włosów. Twarz niczym 
przejrzyste jezioro. W jeziorze tym ujrzałem dwie małe szparki, które zamykały się 
i otwierały, zasłaniając i odkrywając zielony błękit... Nie błękit nieba, lecz ognia – 
jakby odbijała się w nim czerwień płomiennej czupryny. Jednym słowem: bardzo 
niebezpieczne szczelinki. Głębokie przepaście. – Pochylił się do niej i dotknął 
ustami jej włosów. – W przepaście te wpadł znużony wędrowiec...

Słowa te spadły na Esterę jak niespodziewana ulewa w upalny, letni dzień. 
Spragniona, upajała się każdym jego słowem. Odważyła się wziąć go za rękę. 

– I ty mówisz, że gardzisz poezją?
Wydawało się, że nie usłyszał jej uwagi. 
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– Chciałbym móc powiedzieć ci coś, co sama już wiesz... – Ścisnął jej rękę 
w swej dużej, mocnej dłoni i zbliżył twarz do jej twarzy. Zaraz jednak odsunął się. 
Duże jabłko Adama na jego szyi zaczęło poruszać się w górę i w dół, jak gdyby 
ugryzł coś, czego nie dało się przełknąć. Puścił jej dłoń i wyprostował się. – Nie, 
nie gardzę poezją – wycedził przez zęby. – Tyle tylko, że to nie jest odpowiedni 
czas na nią, rozumiesz? Nie nadszedł jeszcze czas.

Wsadził z powrotem ręce do kieszeni i zaczął znów iść obok niej: przybliżając 
się i oddalając. Szukała uśmiechu na jego ustach. Jego twarz była znów ściągnięta 
i surowa, jakby nie potrafił się wcale uśmiechać. 

Ponownie zapadło milczenie, lecz nie stanowiło ono dla nich ciężaru. Było 
im tak nawet dobrze. Estera nie wiedziała, czego on właściwie od niej chce, 
jakie ma oczekiwania. Dużo myślała o jego słowach, które padły podczas tego 
niezwykłego spaceru. Powinna go uratować, pomóc mu, ale nie wiedziała jak. 
Nie umiała przerwać jego milczenia. Jedyne, co mogła zrobić, to również mil-
czeć. Wydawało się jej czasami, że on wcale nie potrzebuje słów. Powinna być 
jego duchową przyjaciółką. Powinna wypowiadać tylko takie słowa, które jak 
zaklęcie uwolnią go od wewnętrznego ciężaru. A może musi się z nim spierać? 
Dyskutować? Tak, aby mógł popisać się swoją męską logiką, ona zaś powinna 
odpowiadać mu właściwie, mądrze, błysnąć kobiecą intuicją. Nie wierzyła jed-
nak, że posiada siłę intelektualnej kokieterii. Po drugie zaś wydawało się jej, że 
on chodzi z nią właśnie dlatego, że ona milczy, że tylko to przyciąga go do niej 
i więcej nic. Czasami myślała, że taka relacja jej wystarczy, ale bywały chwile, 
kiedy czuła się zraniona. Zadawała sobie pytanie, dlaczego on nie chce nic o niej 
wiedzieć. Dlaczego od ich pierwszego spotkania nie wykazuje najmniejszego 
zainteresowania jej życiem. Niekiedy znowu wydawało się jej, że to wszystko 
głupstwa, że on wie o niej o wiele więcej, niż sama mogłaby mu opowiedzieć. 
Milczenie między nimi nie było wprawdzie wypełnione radością i śmiechem, 
lecz spojrzeniami i dotykiem palców. Być może tylko taka mowa była prawdziwie 
precyzyjna i niezwodnicza. 

Niekiedy, w rzadkich momentach, obejmował ją swymi silnymi ramionami 
i przyglądał się jej, jakby spotkał ją po raz pierwszy. 

– Kim ty właściwie jesteś? – pytał.
– Kim ja jestem? – powtarzała pytanie tym samym tonem.
– Ty jesteś Estera. – To mu widocznie wystarczało.
Bywały tygodnie i miesiące, podczas których nie widywali się. Niespodzie-

wanie znikał z miasta. Chodziła go szukać, ale go nie spotykała. Miała wówczas 
wrażenie, że zapada się w pustkę. Wielkie miasto Łódź wyglądało martwo i pusto 
bez niego a ona sama czuła się, jakby była zawieszona w próżni.

Nie potrafiła usiedzieć dłużej w swoim pokoju. Nie mogła czytać, rozmawiać 
z przyjaciółmi, spacerować. Chodziła do kina, trwoniąc jeden wieczór po drugim. 
Nierzadko uciekała stamtąd, obojętna i zniecierpliwiona tym, co wyświetlano na 
ekranie. W pracy popełniała błędy, a po dniu w fabryce czuła się jeszcze bardziej 
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zmęczona i przygnębiona niż zwykle. Chciała spać. Dużo spać, aby przespać 
czas do jego powrotu. Spać jednak nie mogła. Leżąc nocami na łóżku, raz po raz 
przeżywała w myślach wszystkie ich spacery, wszystkie krótkie rozmowy. Zliczała 
spojrzenia, którymi ją obdarzył, wszystkie uśmiechy. Tęskniła za dotykiem jego 
ust na swojej głowie.

Znała już wtedy jego nazwisko. Wiedziała również, że pracuje w redakcji 
nielegalnego wydawnictwa i ogarniał ją strach. Za każdym razem, kiedy znikał 
z miasta, była pewna, że wpadł i siedzi w więzieniu. Gdy zamykała oczy, widziała 
go w więziennej celi, przy stoliku, opartego na rękach, zmęczonego. Miewała 
koszmary, w których widziała go uwięzionego w Berezie Kartuskiej18. Zadręczała 
się, ożywiając w pamięci opowieści towarzyszy, którzy powrócili z tego obozu 
koncentracyjnego dla polskich „przestępców”. Nie wątpiła, że Hersz swoimi 
„występkami” zasłużył sobie na długie wakacje w tym cieszącym się ponurą 
sławą polskim „kurorcie”. Gdy spotykała go wówczas niespodziewanie, przepeł-
niona całym tym strachem, jej zaskoczenie i radość były tak wielkie, że aż nie 
do zniesienia – bolesne i poruszające zarazem. 

Wtedy zamiast wypytywać go, paplać czy śmiać się – była u jego boku jeszcze 
bardziej milcząca niż zwykle.

Zdarzało się również, że nie widywali się właśnie z jej winy. Po całym dniu 
pracy w fabryce, wieczorach, a czasem i nocach spędzonych na wypełnianiu 
partyjnych obowiązków, gdy zostawała jej godzina lub dwie dla siebie, była często 
zbyt zmęczona i słaba, by narażać się na rozczarowanie, gdyby go nie spotkała. 
Wciąż jeszcze nie umawiali się na spotkania, zdając się na przypadek i czuła się 
czasami jak grający w ruletkę, który nie ma odwagi zaryzykować.

Zostawała wtedy w domu. Cerowała pończochy, myła głowę, sprzątała swój 
pokoik lub zmuszała się do skoncentrowania nad jakąś teoretyczną książką, 
którą jej polecił. Przede wszystkim jednak oddawała się swym sekretnym myślom: 
czasami pogodnym i dobrym, często niespokojnym i smutnym. A bohaterem ich 
wszystkich był on. Wypełniał sobą jej pokój i każdy zakątek serca. Porównywała 
go często z nauczycielem Szafranem i zawsze ten ostatni wychodził zwycięsko 
z tej konfrontacji. Szafran był przystojniejszy i lepszy, szlachetniejszy i wrażliwszy 
od Hersza. Tak swobodnie się z nim rozmawiało, był jej bliski, chciał wszystko 
o niej wiedzieć i dobrze ją rozumiał. Musiała jednak sama przed sobą przyznać, 
że oddałaby wszystkie długie rozmowy z nauczycielem za jedną chwilę milcze-
nia u boku Hersza. Nie, nie odczuwała euforycznej, wielkiej radości zakochanej 
dziewczyny. Znajomość z nim była dla niej szczęściem pełnym bólu i udręki.

Często robiła sobie wyrzuty, że bierze to wszystko zbyt poważnie, że jej 
myślom o nim towarzyszy ciągle niepokój, a nawet strach. Nieraz jawił się jej 

18 Obóz w Berezie Kartuskiej utworzony w 1934 r. przez władze sanacyjne II RP. Patrz przyp. 10 na 
str. 148.
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jako niewyraźny, mglisty i pogmatwany sen. Nie rozumiała go do końca. Czuła, 
że gubi się w nim jak w ogromnym, wzburzonym morzu, do brzegów którego nie 
jest w stanie dotrzeć. Czasami myślała, że tylko się jej wydaje, iż między nimi 
wydarza się coś wyjątkowego. „Jest przyjacielem, jak wszyscy inni” – mówiła 
sobie, czując jednak, że tak nie jest.

Zdarzało się często w takie wieczory, kiedy zamierzała zostać w domu, że sły-
szała w sobie głos szepczący, gdzie może go znaleźć. Jak na skrzydłach zlatywała 
po czterech kondygnacjach schodów i puszczała się biegiem ulicą. Wpadała na 
masówkę albo wykład – a wtedy wystarczało tylko wypatrzeć go pośród tłumu 
wypełniającego salę. Jedna wymiana spojrzeń i rozpalał się pomiędzy ich oczami 
płomienny most – z jednego końca sali na drugi. Kroczyli oboje po tym moście 
i czuli wtedy najlepiej, jak są sobie bliscy. 

Tak mijał czas. Estera dziwiła się wciąż temu osobliwemu uczuciu, które 
zadomowiło się w niej i wiedziała, że z nim dzieje się to samo. Wciąż jeszcze 
nie odwiedził jej, nie wiedział, gdzie mieszka, czym się zajmuje, nie mówiąc już 
o tym – co myśli i czuje. Zadawała sobie też ciągle pytanie, co znaczy milczenie 
między nimi, i nie wiedziała, czy ma je zachowywać, czy przerwać. Utrzymywała 
je jednak. „On chce, bym była taka, jaką widzi mnie w swej wyobraźni” – myślała 
często. „Boi się, że słowami mogłabym zniweczyć czar. Dobrze, niech i tak bę-
dzie. To jest trochę dziwne, odmienne niż z innymi i może dlatego piękniejsze? 
I właściwie czego ja od niego chcę?” – pytała sama siebie. „O czym on miałby 
ze mną rozmawiać? Do dyskusji o polityce jestem dla niego za słaba i pewnie 
dość ma rozmów z tymi, którzy mogą się z nim równać. O cóż więc miałby mnie 
wypytywać? Czy to takie konieczne, by wiedzieć, gdzie mieszkam, gdzie pracuję, 
z kim się spotykam? Czy naprawdę ma to związek z tym, co jest między nami? 
A jeśli chodzi o moje myśli i uczucia... Może nie chce, bym do niego należała, 
bo i on nie chce należeć do mnie. Nie chce, byśmy się zatracili całkowicie, bez 
reszty, jedno w drugim, gubiąc przy tym samych siebie. Chce, by nasza miłość 
była spotkaniem wolnego mężczyzny i wolnej kobiety...”

Spotykali się, zmęczeni samotnością i wypatrywaniem siebie. Pytali się w ser-
cu: „Czy to ona? Czy to on? Czy to jest szczęście?”. Dziwili się własnej tęsknocie, 
ale wiedzieli, że jutro będą znowu tęsknić.

*

Musiał jednak odnaleźć drogę do jej mieszkanka, do jej codziennego życia. 
Przestraszyła się, gdy przyszedł, ponieważ nie było żadnego istotnego powodu 
wizyty. Zadomowił się tam od razu, czuł się swojsko, jakby wyczuwał, że każdy 
kącik tylko na niego czekał, jak gdyby jakaś część jego samego od dawna już 
tu mieszkała.
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Nastały białe, piękne styczniowe dni. Przepływały tuż za szybami mansardo-
wego okienka Estery i zostawiały na nim biały, puchowy śnieg niczym gołębie. 
Lekki mróz iskrzył na szkle mieniącymi się brylantami, a długie, zwisające z da-
chu sople lodu odbijały światło słoneczne niczym frędzle kryształowej zasłony. 
W pokoju nastało święto. Był w nim Hersz. 

To już nie był ten sam człowiek. Świat wokół skuł lód, lecz lód w jego sercu 
zaczął topnieć. Estera delektowała się ciepłem, które nieśmiało i po kryjo-
mu kruszyło pancerz oschłego pragmatyzmu, jakim odgradzał się od świata. 
Ona również zapominała o „powstrzymywaniu się”. Długo i z wielkim trudem 
wypracowywana „samodyscyplina” rozpadła się jak domek z kart. Ich mi-
łość nie była żadną prawdziwie proletariacką miłością. Nie była też drobno-
mieszczańska i słodka, ani taka, jaką znała z książek nauczyciela Szafrana. 
W ich przypadku była to równocześnie choroba i ozdrowienie. Namiętność 
jedyna w swoim rodzaju. Miłość, jakiej nikt jeszcze nie przeżył. Miłość Estery  
i Hersza.

W te styczniowe dni przestali się dziwić i przestali zadawać pytania. Nic 
między nimi nie zostało wyjaśnione, a jednak wszystko było jasne – jasne 
jak śnieżna zasłona, która oddzielała ich od świata. W sercach ich obojga 
zapanował spokój. Czuli się jak wspinacze osiągający szczyt góry, z które-
go wyżej nie prowadzi już żadna droga. Tam, wysoko, modlili się usilnie, by 
dane im było pozostać na tym miejscu i by nie spadła na nich kara, jaką 
jest konieczność ruszenia w drogę powrotną, w dół. Chcieli, by czas się za- 
trzymał.

Nie zatrzymał się. Śnieg, który nagromadził się za oknem Estery, był z dnia 
na dzień ciemniejszy. Błotnisty i wilgotny, odrywał się od parapetu i spadał na 
ulicę. Poprzez nagie szyby wdzierała się rzeczywistość... Niepokój ulicy wspinał 
się aż na czwarte piętro – do izdebki na poddaszu i ściągał ją w dół, na ziemię. 
Zbyt trudne dni nastały dla świata, dla miasta, dla miłości. W czułych dłoniach 
Hersza tętnić zaczął gorączkowy puls strasznych czasów. Z jego spojrzenia 
zniknął spokój. Zagnieździły się w nim poczucie winy i niepewność. Każdy ich 
pocałunek był grzeszny niczym prawdziwe przestępstwo. Chłopak zamienił się 
w kłębek nerwów. 

Coraz rzadziej trzymał ją w ramionach. Nie powiedział tego, lecz było to 
oczywiste: nie ma już więcej czasu na „słabości”. Trzeba było znów naciągnąć 
na siebie pancerz. Twardy, oschły pragmatyzm, chłodna siła stały się znów 
nakazem godzin. Jednak już więcej nie milczał. Całymi godzinami chodził po 
ciasnym pokoju jak lew uwięziony w klatce i wyrzucał z siebie gorączkowe sło-
wa: – Pochłonęli Austrię! – Stawiał przy tym wielkie kroki i gestykulował długimi 
rękami, jakby chciał porozsuwać ściany facjatki. – Zagarnęli czeskie Sudety!… 
Hácha już obejmował stanowisko, podczas gdy u nas grały orkiestry i łopotały 
biało-czerwone flagi. Cóż za radość i zaszczyt nas spotkał! Polska stała się  
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potęgą! Długo zniewolone miasto Cieszyn powróciło do macierzy!19 Hycel zwiódł 
psa małą kosteczką. Pamiętasz, jak gazety wychwalały sprawną polską dyplomację? 
Jakie były ochy i achy? Niestety! Ileż to czasu minęło, jak Göring pojechał na polo-
wanie do naszej Puszczy Białowieskiej? W międzyczasie pan Hácha oddał naród 
czeski w ręce hycla... Teraz kolej na nas. Trzeba w końcu położyć kres cierpieniu 
niemieckiego narodu w Prusach Wschodnich, tak nieszczęśliwie oderwanych 
od ojczyzny. Gdańsk razem z „korytarzem” zostanie oddany! – Czasami z takiej 
desperacji wpadał w pełen entuzjazmu optymizm. Mówił o Związku Sowieckim. 
Wyzwolenie ludów nigdy jeszcze nie wydawało mu się tak bliskie. – Zobaczysz – 
chwytał Esterę za ramiona, ściskając je mocno wszystkimi palcami. – Zobaczysz, 
pewnego pięknego, jasnego dnia Armia Czerwona będzie maszerowała przez nasze 
miasto. Rozpocznie się wielki marsz wyzwalający świat... Dokładnie tak, jak śpiewa 
się w naszych pieśniach. Bastion rewolucji jest w pełnej gotowości. Nie bój się. To 
dlatego nie słychać żadnych nowin stamtąd. To cisza przed burzą... Wyobraź sobie, 
Estero – potrząsał nią rozentuzjazmowany. – Będą maszerowali i maszerowali, jak 
czerwona lawina, jak potężna fala, i porwą ze sobą międzynarodowy proletariat. 
A im dalej będą szli, tym większa będzie ich siła. We wszystkich krajach powstaną 
armie wyzwoleńcze. Nawet naród niemiecki, tak, właśnie naród niemiecki nabierze 
odwagi i sam obali Hitlera...

Estera jednak nie chciała teraz rozmawiać. Bała się też jego słów. Czasami, 
gdy tak chodził tam i z powrotem, po czym zaczynał mówić, przypadała do niego 
i pocałunkami zamykała mu usta. Chciała ochronić ich miłość. Tuliła się do nie-
go, a jej pieszczoty były tak śmiałe, jak nigdy dotąd. Gdy zauważała, że myślami 
jest gdzie indziej, próbowała żartem lub śmiechem przywołać go z powrotem 
do siebie. Mniemała, że on zapewne uważa ją za głupią, sądząc, że niczego nie 
rozumie i nie widzi, co się dookoła dzieje. Uparła się jednak i nie chciała roz-
mawiać z nim o sprawach, które nie dotyczyły ich obojga. I tak bardzo chciała, 
by to wszystko, o czym mówił, rzeczywiście ich nie dotyczyło. W końcu dopięła 
swego: znów zapadło między nimi milczenie. Nie było jednak takie jak dawniej. 
Dawniej wypełnione było bliskością. Tym razem było puste jak przepaść, która 
chce ich rozdzielić.

Przyszła wiosna. W powietrzu wyczuwało się zapowiedź dłuższych, jaśniej-
szych dni i ciepłych nocy, kwitnących drzew i świeżej trawy. Miasto wyzwoliło się 
ze swej nieprzystępności i stało się bardziej przyjazne, swojskie. I choć gazety, 
niczym czarne kruki, przefruwały z ręki do ręki, zapominano zaraz o ich ostrze-
żeniach. Nastała wiosna i niemożliwe było łączenie słonecznej ekspansji natury 

19 Aluzja do aneksji Zaolzia. 2 października 1938 r., korzystając z dogodnej sytuacji międzynarodo-
wej, Polska zażądała od Czechów oddania Zaolzia (zachodniej części Śląska Cieszyńskiego). Rząd 
czechosłowacki zgodził się spełnić polskie warunki i przekazał sporne tereny, ale polskie ultima-
tum zostało źle przyjęte przez opinię światową.
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ze strasznymi wieściami. Natura uspokajała nastroje, lżejszym czyniła leżący na 
sercach ciężar. Nie chciano wierzyć i nie wierzono. Błękitne, promienne niebo 
było jedyną, niepodważalną prawdą – której chętnie dawano się omamić.

Wraz z nadejściem pierwszych letnich miesięcy życie miasta przeniosło się 
na zewnątrz budynków. Ulice były zatłoczone i gwarne. Ciągnęły nimi wozy zała-
dowane meblami i pościelą tych szczęśliwych mieszkańców, którzy mogli sobie 
pozwolić na luksus wyjazdu na letnisko, opuszczając miasto z jego zadymionym 
niebem i uciekając daleko od gazet. Szkoły stały zamknięte, lokale partyjne 
i kluby – opustoszałe. 

Estera nosiła w sobie tajemnicę i nie miała kiedy opowiedzieć o niej Herszo-
wi. Rzadko go widywała. Nie należał już do niej. Jeśli był w mieście, wpadał do 
niej tylko na parę minut, niespokojny i rozkojarzony. Cieszył się nią przez chwilę 
i zaraz uciekał. Czasami, gdy wyczekiwała niecierpliwie, aż stanie w drzwiach, 
przychodziła tylko kartka z paroma słowami i adresem, na który można było do 
niego pisać.

Czekała na jakiś spokojny moment, lecz takich już pomiędzy nimi nie było. 
Tajemnica ciążyła jej i często czuła się niespokojna. Wracała z pracy, kiedy trwał 
jeszcze dzień, a słońce widoczne nad domami lśniło wciąż w oknach najwyższych 
pięter. Myła się, przebierała, brała książkę i wychodziła na „alejki”. Nie czytała 
jednak. Coś męczyło ją w środku, uwierało i przerażało. Im dłużej nosiła sama ten 
sekret, tym bardziej coś powstrzymywało ją od podzielenia się nim z Herszem. 
Zaczęła bać się tego, czego mógłby od niej zażądać. Wiedziała, że nie byłaby 
w stanie go posłuchać. W żadnym razie. Jej wzrok wędrował po niebie, wzdłuż alei, 
aż po horyzont. Błękit ponad nią przechodził w ciemny granat. Zaczęły pojawiać 
się pierwsze gwiazdy. Estera przysłuchiwała się rozmowom spacerujących, sły-
szała szelest jasnych, lekkich ubrań, oddech wiatru w gałęziach smukłych drzew 
i ten nastrój zwiewności, lekkości wokół sprawiał, że jeszcze bardziej odczuwała 
ciężar, który w sobie nosiła.

W końcu nie mogła sobie dać z tym rady i powiedziała mu. Chwila ta nie 
była tak piękna, jak marzyła, lecz nie aż tak zła, jak się obawiała. Hersz siedział 
przy stole milcząc i długo bębnił palcami po obrusie, po czym nie patrząc na 
nią powiedział: 

– Powodzenia. – Podniósł się i wyszedł z izby.
Wciąż pozostawał nieobecny, lecz przychodził teraz częściej: przyglądał się 

jej, wyrzucał z siebie nerwowo parę frazesów i znowu uciekał. Złościł się na nią 
z byle powodu, żądał, by przestała pracować w fabryce, krzyczał, że nie zaczekała 
na niego z przyniesieniem wody. Tracił cierpliwość z byle powodu, a Estera była 
dobra w ich dostarczaniu. Wygładzała jego ściągnięte czoło, całowała pełne, 
szerokie usta. Jej spokój rozstrajał go jeszcze bardziej. Odpędzał ją od siebie 
i unikał jej czułości. Zdarzało się, że wybiegał z mieszkania bez pożegnania. 

Letnie dni szybko lecą. Esterze też tak mijały – jeden po drugim – i każdego 
dnia odsuwała się od życia na zewnątrz, od życia ulicy. Postawiła mur między sobą 
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a światem. Przestało ją interesować wszystko, co działo się wokół. O wszystkim 
słyszała i wiedziała, nie dopuszczała tego jednak do siebie. Nie, nie potrafiła tak 
jak Hersz przyoblec się teraz w dawną twardość. Mimo to czuła się silna, tyle że 
w inny sposób. Miała swój sekret i miała Hersza. Czuła go wszędzie – mężczyznę, 
którego dziecko nosiła w sobie. Rytm ulicy był rytmem jego serca. Każdy poranny 
promień światła w oknie był pozdrowieniem od niego, każdy napotkany uśmiech 
– jego uśmiechem. Była całkowicie nim wypełniona. Nie obchodziło jej, że jest 
nieobecny i wciąż rozdrażniony. W jej sercu wszystko obracało się ku dobremu. 
Myślała, że gdyby potrafiła z nim rozmawiać, prawdziwie rozmawiać – szczerze 
i ufnie – pomogłaby mu. Rozmawiać z nim jednak nie potrafiła.

Pewnego dnia wprowadził się do niej. Przyniósł swoje książki, trochę ubrań, 
walizkę z ważnymi dokumentami i pismami. Estera promieniała. Mogła teraz, 
otwierając drzwiczki szafy, widzieć jego marynarkę. Na półkach stały jego książ-
ki, na ścianach wisiało parę jego obrazków, a w komórce na strychu leżał jego 
skarb – walizka z ważnymi pismami. Nie żądała niczego więcej. Wieczorami 
przychodził niespokojny i zły – ale był jej.

Zaczął ją przekonywać, że powinna wyjechać na wieś. 
– Zrób to nie dla siebie – powiedział surowym, lekko zachrypniętym głosem. 
Estera wyczuła troskę pod tą surowością i była oczarowana. Posłuchała go. 

Spakowała do torby swoje rzeczy i pojechała na kolonię pracowniczą.
Wieś jakby na nią czekała, by mogła się całkiem otworzyć. Śmiała się i tańczyła. 

Gdzieś daleko, niczym za siedmioma górami, była Łódź ze swoimi koszmarami. 
Tutaj – pomiędzy przepastnym niebem a soczystą ziemią – było prawdziwe ży-
cie. Siedziało się tu półnago, przy zestawionych ze sobą drewnianych stołach, 
celebrując wspólne posiłki. Pod błękitnym niebem, w przezroczystym powietrzu 
rozbrzmiewały pieśni dziewcząt z fabryk i robotników. Naczynia i talerze, pobrzę-
kując wesoło, dołączały do tego wspólnego rozgardiaszu. Wyglądało to wszystko 
tak, jakby odprawiano tu jakieś pogańskie orgie.

Estera polubiła swój głos. Całymi dniami wyśpiewywała trele i dziwiła się 
czystości dźwięków, które wydobywały się z jej gardła. Spacerowała boso po 
rozległej, zielonej łące i tańczyła, spoglądając na lasy w oddali, na żółte łany 
zbóż, na otwartą przestrzeń nieba w górze. „Tajemnica” rządziła się w niej z ra-
dością zwycięzcy. Dopiero teraz wydawało się jej, że zakosztowała smaku bycia 
matką. Dopiero teraz wiedziała, że kończy się na dobre jej samotność. Gdy leżała 
z twarzą zanurzoną głęboko w trawie, wdychając tajemny zapach ziemi, czuła, 
że wdycha w siebie coś nieznanego, ukrytego, a jednak najbliższego. I Hersz 
był obok… Kiedy słońce przysmażyło już jej ramiona i opaliło plecy, czuła jego 
bliskość. Leżał na łące. Musiała tylko wyciągnąć rękę ponad trawą, by wyczuć 
jego zwichrzoną czuprynę. Gdyby otworzyła oczy, napotkałaby jego spojrzenie. 
Las szumiący za strumykiem opowiadał jej, jak bardzo za nią tęskni. Musiała tylko 
nadstawić uszu, a dosłyszałaby słowa. Ale czyż potrzebowała słów? – wiedziała 
już przecież wszystko.
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W jasne, rozgwieżdżone noce, gdy wszyscy – objęci, para za parą – ruszali na 
spacer, kiedy spokój i tęsknota przyciągały jedną pieśń po drugiej, czuła Hersza 
najlepiej. Nie myślała, jak dobrze byłoby, gdyby znajdował się z nią tutaj, a jednak 
czuła go obok siebie. Wróciwszy z takiego spaceru, kładła się na miękkim sianie 
w stodole, gdzie sypiała razem z innymi swoimi towarzyszkami, i patrząc długo 
w sufit, wsłuchiwała się w oddech życia, które poruszało się w niej.

Cztery tygodnie minęły szybko jak sen. Spacery, śpiewy, rozmowy, posiłki – 
wszystko to przechodziło jedno w drugie z zawrotną prędkością. Dni zdawały się 
trwać chwilę tylko, a im bardziej było ich szkoda, tym szybciej mijały. Pośpiesznie 
i beztrosko noce przemieniały się w dni, a dni w noce – aż pewnego poranka 
trzeba było to wszystko zostawić i powrócić do miasta. Miasto zaś, dyszące 
i spocone, drżało w gorączce tego dziwnego, nieprawdopodobnego sierpnia.

Duszne, gorączkowe ulice przypominały o dawnym życiu. Teraz nie było ono 
jednak zupełnie takie samo jak wcześniej. Miasto wiło się w skwarze jak chory 
w malignie. Wisiało nad nim złe przeczucie. Jeszcze na kolonii docierały do uszu 
Estery strzępy wiadomości, lecz tam wszystko to wydawało się jej obce i dalekie 
– odsunięte od niej na odległość wielu kilometrów. Teraz poczuła się tak, jakby 
rzeczywistość uderzyła ją w twarz.

Na wszystkich rogach ulic wisiały białe plakaty. Niespokojny, spocony tłum 
tłoczył się wokół nich. Jednak Estera nie zatrzymała się. Śpieszyła do domu. 
Z niecierpliwością wchodziła po schodach prowadzących do jej facjatki. Ciało 
wydawało się jej nieznośnie ciężkie, miała wrażenie, że podtrzymuje je swym 
rozdygotanym sercem. 

W pokoju panował nieporządek. Łóżko było rozgrzebane, a stosy wymiętych 
gazet walały się na poduszkach, kołdrach i na podłodze. Drzwiczki szaf były 
pouchylane, szuflady powysuwane, a stół zastawiony szklankami i kubkami 
z niedopitą herbatą. Coś ścisnęło ją za gardło, poczuła zawrót głowy. Przemogła 
się jednak, by przygotować się na przyjęcie Hersza.

Wkrótce na stole leżał czysty obrus, a pośrodku niego stała szklanka z polnymi 
kwiatami, które przywiozła ze wsi. Drzwiczki i szuflady zostały zamknięte, łóżko 
pościelone, a gazety uprzątnięte. Znów wszystko wyglądało jak dawniej. Tyle że 
razem z tym porządkiem nie powrócił do pokoju spokój. Estera nie mogła poradzić 
sobie z prawdą, z którą stanęła twarzą w twarz, a która wstrząsnęła nią całą. Pod 
powiekami spoczywała jeszcze jasność wiejskiego nieba, w nozdrzach czuła wciąż 
zapach pól, a na plecach – żar spalonej słońcem skóry. Mimo to odczuwała grozę.

Położyła się na łóżku, zamknęła oczy i wsłuchała się w siebie. Coś poruszyło się 
w niej. Odpowiedziała uśmiechem. Uczucie słodkiej czułości rozlało się po całym 
jej ciele. Świat odsunął się znów na dalszy plan. Estera zapadła w krótką drzemkę. 

Przeciąg targnął zasłonami i zakołysał oknem. Otworzyła oczy i ujrzała Hersza. 
W mgnieniu oka wiedziała, że wydarzyło się coś niezwykłego.

Nie było po nim widać śladu minionego lata. Spod rozpiętego kołnierza ko-
szuli przeświecała jesienną żółcią spocona, mocna szyja i owłosiony tors. Jego 
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brązowe oczy pociemniały i stały się prawie czarne. Zwiotczała skóra pod nimi 
była błękitnawa, niemal przezroczysta. Estera skuliła się na łóżku, jak gdyby 
chciała się osłonić przed jego słowami, przed tym, jak wyglądał. 

Podszedł do niej dużymi krokami, przysiadł na krawędzi łóżka i ująwszy 
w dłonie jej głowę, położył sobie na kolanach. 

– Jak się masz? – Zanurzył w jej włosach swą dużą rękę z szeroko rozsta-
wionymi palcami. Jego obecność tuż obok napawała ją szczęściem. Czuła, że 
ten gest przytulenia wyciąga ją z bagna grozy, w którym tonęła, jak się jej przed 
chwilą zdawało. Zasypał ją pytaniami. Pierwszy raz, odkąd byli razem, chciał 
wiedzieć o wszystkim, znać każdy szczegół. – Dobrze tam było? Co robiłaś? Czy 
jest tam pięknie?

Jego pytania odurzyły ją, więc odpowiadała jak w upojeniu: 
– Pięknie to za mało...
– Blisko do lasu? Do rzeki?
– Bardzo blisko do lasu i rzeki. Każdego wieczora o zachodzie słońca szłam 

razem z innymi i patrzyłam, jak się kąpią. Miałam tam nawet swój kącik – miej-
sce, gdzie rzeka znika w zaroślach i woda ledwo co płynie. – Ujęła jego dużą 
dłoń i powoli splotła swoje palce z jego palcami. – Kładłam się tam na samym 
brzegu z twarzą zwróconą do nieba. Rozkładałam ramiona i wydawało mi się, 
że pływam... i... – Chciała coś jeszcze powiedzieć, lecz nagle dosłyszała odgłos 
lecących samolotów. Musiało ich być dużo, bo kiedy się zbliżyły, szyby rozdzwo-
niły się echem ich warkotu, a ściany domu zadrżały. Estera uprzytomniła sobie, 
jak niemądre jest mówienie o tym wszystkim. Hersz jednak wyciągnął rękę, 
by przymknąć okno, i poprosił, aby opowiadała dalej. W jego głosie pojawił się 
nowy, proszący ton, który tak ją ujął, że wtuliła się jeszcze bardziej w niego 
i ciągnęła dalej: – Wstawałam, gdy wszyscy jeszcze spali, wychodziłam na dwór 
i wędrowałam. Po obu stronach łany zbóż, pośrodku ścieżka, a na niej ja. Kłosy 
były jeszcze wilgotne od rosy i miałam mokre stopy i ręce. Szłam sobie tak... od 
żyta do kartofli, później pośród pszenicy, potem znowu pośród żyta, aż słońce 
wschodziło wysoko nad horyzont. Widziałam wtedy na własne oczy, jak wysycha 
rosa. To było takie piękne. Robiło się cieplej i moje stopy obsychały. Żyto stało 
sztywne i wyprostowane – z kłosami wyciągniętymi do słońca. Wchodziłam w nie 
głęboko. Sięgało ponad moją głowę. Rozsiadałam się na ziemi i zamykałam oczy. 
Słyszałam, jak nade mną, w górze, szumią kłosy. Falowały wokół mnie jak morze. 
Nie widziałam ani nieba, ani w ogóle niczego. Wydawało mi się, że życie uchodzi 
ze mnie. Wołałam nasze dziecko, a ono odpowiadało mi rączkami i nóżkami, 
szturchając i kopiąc w ściany mojego brzucha, jakby chciało mi przypomnieć: 
Mamo, przybędę wkrótce!... Później zaniechałam tych spacerów... Zaczęły się 
żniwa... – Jej głos załamał się, a z oczu zaczęły płynąć łzy. Skuliła się, jak gdyby 
chciała wtulić się cała w Hersza. Jej płacz przeszedł w szloch. Ramiona trzęsły 
się, a z nimi całe jej ciało i kolana Hersza. – Co to będzie, Hersz? – zapytała 
stłumionym głosem.
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Podniósł ją ze swoich kolan, posadził obok i spojrzał w twarz: 
– Przyszła dyrektywa. Jadę na wschód. Jutro, z samego rana. Powinienem 

był już wczoraj wyjechać, ale czekałem na ciebie. 
Poczuła, że łóżko razem z nią zapada się i zsuwa się w otchłań. 
– A ja?! – próbowała się ratować i uwiesiła się na jego szyi.
– Ty zostajesz. – Powoli uwolnił się z jej ramion i spojrzał na nią surowo. – 

Gdzie się podziała twoja samodyscyplina? – Jednak jego usta drżały, gdy mówił 
do niej, odwróciwszy wzrok.

Upadła na łóżko i zamknęła oczy. Poczuła, jak opuszczają ją nagle wszystkie 
siły. Lecz w tej słabości czuła też, że bijące w niej serce pobudza ją, dodaje od-
wagi. Nie, nie może pozostać taka w jego pamięci. Musi odnaleźć w sobie siłę, 
by być odważną w tym właśnie momencie.

– Nie jestem takim słabeuszem – wyszeptała, pozwalając łzom spływać po 
twarzy. – Zdenerwowałam się tylko... Daj mi rękę. – Ujęła jego dłoń i położyła na 
swoim brzuchu. Pochylił głowę i pocałował krągłość, wznoszącą się pod sukienką.

– Jak nazwiemy nasze dziecko? – zapytał.
Otarła zapłakaną twarz: 
– Myślałam o tym – wyszeptała. – Dużo o tym myślałam. Oboje nie mamy 

rodziców. Po cóż zresztą wybierać imię jednego z nich, pomijając innych. Myśla-
łam o imionach bohaterów rewolucji i znów to samo – dlaczego to, a nie inne? 
Przyszło mi więc do głowy zwyczajne imię. Brzmi ładnie i trochę inaczej. Emanuel... 
na przykład... Jak ci się podoba – Emanuel? Zgadzasz się?… Bo wiesz, w sercu 
nazywam go tak już od dawna. Co o tym sądzisz?

– Niezłe. W twoich ustach brzmi dobrze, mocno, pasuje do naszego syna. – 
W jego oczach po raz pierwszy pojawiła się duma i uradowało ją to. Widziała już 
to spojrzenie, jakim będzie kiedyś patrzył na ich dziecko. 

– Dobrze, a jeśli to będzie dziewczynka? – spróbował zażartować.
– Wtedy osłodzimy, pocukrzymy trochę to imię, ale zostanie to samo. – Nie 

ociągała się dłużej – zwlekła się z łóżka, podeszła do swojej torby i wyciągnąwszy 
z niej małe koszulki i kaftaniki, zaczęła rozkładać je na łóżku. – Nie próżnowałam 
tam. – Wygładzała fałdki i zgniecenia na ubrankach. – Urocze, prawda?

 

*

Wczesnym rankiem oboje chcieli podtrzymać pogodny nastrój, lecz przychodziło 
im to z trudem. Każde słowo otuchy wychodzące z ich ściśniętych gardeł zamieniało 
się mimowolnie w jęk. Śpieszyli się. Hersz powinien był iść na pociąg, a choć nie miał 
wiele do spakowania, nie mógł uporać się ze swoją tajną walizką stojącą w komórce 
na strychu. Przekładał i kartkował papiery, nie potrafiąc się zdecydować – co można 
spalić, a co trzeba koniecznie zostawić. Estera stała przy piecyku, czekając, aż poda 
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jej wycinki z gazet, broszury, paczuszki z pismami i dokumentami, które postanowił 
zniszczyć. Pomagała mu, jak potrafiła, aż została tylko mała paczka pism na dnie walizki. 

– Widzisz – powiedział, śpiesząc się – tego powinnaś strzec, póki będziesz 
mogła. – W milczeniu pokiwała głową. – Póki będziesz mogła, ale nie dłużej.

Wciągnęła na siebie odświętną sukienkę. Była już na nią za ciasna, ale 
w jego oczach chciała pięknie wyglądać. Narzuciła na siebie żakiecik i wzięła go 
pod ramię. Wyszli na ulicę. Estera oparła głowę na ramieniu Hersza i od czasu 
do czasu czuła, jak całuje jej włosy. Chciała powiedzieć coś, co dodałoby siły 
zarówno jemu, jak i jej. Podniosła na niego oczy: 

– Zobaczysz, Hersz, twoja dzisiejsza podróż może okazać się krótsza niż 
wszystkie dotychczasowe..

– Dlaczego? – uśmiechnął się blado.
– Związek Sowiecki...
Zatrzymał się i spojrzał na nią zimno: 
– Związek Sowiecki ma ważniejsze sprawy niż zwrócenie ci twojego kochanka.
– Nie chodzi o to – wyjąkała. – Mówię o wyzwoleniu ludów...
– Wyzwolenie wymaga ofiar. Nie przychodzi tak łatwo, jakbyś chciała. W świecie 

obłudy i dyplomacji nie wystarczy rewolucyjny zapał i chęć wyzwolenia ludów. 
Trzeba uderzyć wroga jego własną bronią. Rozumiesz? – Niczego nie rozumiała 
i przygryzła wargi. Plątały się jej nogi, oparła się więc ciężko na jego ramieniu 
i pozwalała prowadzić naprzód. – Polityka, Estero – ciągnął obcym, nieprzyjem-
nym tonem – polityka stała się częścią naszej rewolucyjnej taktyki. Czasy tego 
wymagają. Pójście kawałek tą samą drogą co wróg nie jest już kwestią etyki. 
Nie można czystymi etycznymi zasadami pokonać świata oszustwa i zbrodni.

Ściągnęła brwi i usiłowała pojąć, co chce przez to powiedzieć. 
– O czym ty mówisz, Herszu?
Stało się dla niego jasne, że nie wie o niczym. 
– W Moskwie podpisano pakt o nieagresji pomiędzy Sowietami a Niemcami20.

Byli już na dworcu. Ze wszystkich stron napływał tłum zmobilizowanych żoł-
nierzy i ich bliskich. Na peronie było gwarnie i tłoczno. Ruszał pociąg wypełniony 
żołnierzami, a następny przygotowywał się do odjazdu. Pociąg Hersza, który miał 
go zawieźć w odwrotnym kierunku – na wschód – był prawie pusty. Stanęli na 
stopniach wagonu i nie wiedzieli, co ze sobą począć. Estera nie mogła pojąć, co 
on właściwie chciał jej powiedzieć chwilę wcześniej, ale szkoda było marnować 
ostatnie minuty na dopytywanie. Gwar wokół nich nasilił się, gdy ruszył pociąg 

20 23 sierpnia 1939 r. rząd III Rzeszy i rząd sowiecki podpisały pakt o nieagresji, znany jako układ 
Ribbentrop-Mołotow, o czym poinformowano opinię publiczną. Nie ujawniono jednak, że pakt  
zwierał tajne klauzule, według których Hitler i Stalin już wtedy dokonali podziału terytoriów Europy 
Środkowej i Wschodniej, w tym Polski.
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wypełniony żołnierzami. Ze wszystkich stron biegli ludzie, krzycząc i płacząc. 
Chusteczki powiewały w powietrzu. Setki par oczu, rozbieganych i zapłakanych, 
czepiały się okien znikających wagonów. Lokomotywa pociągu Hersza zaczęła 
sapać. Nadszedł czas, by się pożegnać. Hersz objął Esterę i scałowywał łzy 
spływające po jej policzkach. Ledwo trzymała się na nogach.

– Będzie się nazywał Emanuel. – Pomógł jej zejść ze schodków wagonu i za-
nurzył twarz w jej włosach. – Tak będę go nazywać. – Zanim zdołała wydobyć 
z siebie słowo, puścił ją, wskoczył z powrotem na schodki i zniknął w przedziale. 

Pociąg ruszył i zaczął przesuwać się przed jej oczami. Próbowała wypatrzyć 
Hersza w którymś z okien, ale w żadnym nie mogła go dojrzeć. Potem zostały 
już tylko puste szyny. Zaczęła iść wzdłuż rampy, mrużąc oczy od metalicznego 
blasku szyn. Potrącano ją ze wszystkich stron. Spóźniony młody żołnierz szedł 
prosto na nią. Prowadził pod ramię schorowaną, starą matkę. Nie widziała ich, 
a oni jej nie zauważyli. Ktoś ją popchnął. I już leżała na bruku, połową ciała zwi-
sając z peronu na położone niżej szyny. Chwyciły ją czyjeś ręce. Nie wiedziała, 
jak znalazła się z powrotem na ulicy.

Tego samego dnia po południu zaczęły się bóle. Było cztery tygodnie przed 
czasem. Wydawało się jej, że tak powinno być. Była spokojna, a nawet zadowolona. 
Poszła do kliniki miejskiej. Zaczął padać drobny, nieprzyjemny deszcz. Wiatr dął 
ulicami, miotając wcześnie zeschniętymi liśćmi i kłującym pyłem. Estera ledwo 
posuwała się naprzód, nie przestając przywoływać w myślach ciotki Rywki. Było 
jej coraz trudniej iść. Co jakiś czas jej ciało chwytały bóle i musiała wciskać się 
w jakąś bramę. W końcu zatrzymała dorożkę. Z trudem wspięła się do środka. 
Była zadowolona, że nie musi niczego mówić dorożkarzowi, który spojrzawszy 
na nią z boku, zaraz popędził konia.

W klinice trzeba było długo czekać na zarejestrowanie. Wskazano jej krzesło, 
na którym mogła usiąść. Nie myślała o Herszu. Nie myślała o sobie. Była całko-
wicie skoncentrowana na swoim wzniesionym brzuchu i bólu, który się odzywał 
od czasu do czasu. Kiedy łapała oddech, widziała tylko zapracowane położne 
i pielęgniarki, które przebiegały w pośpiechu korytarzem. Stąpały drobnymi, mięk-
kimi krokami, otwierając i zamykając białe drzwi. Przelatywały przed jej oczami 
z poważnymi, ale dodającymi otuchy twarzami, wypowiadały jakieś oderwane 
słowa i znowu znikały. Pochwyciła uchem brzmienie przepełnionego ciepłem 
śmiechu. Za drzwiami płakał maleńki noworodek, kwiląc cicho. Skądś dobiegały 
słowa świeżo upieczonej matki. Małe kółka wózków z przyrządami medycznymi 
skrzypiały swojsko na lśniącej podłodze. W oddali dzwonił dyskretnie telefon. 
Gdzieś daleko, daleko, przeszył powietrze ostry krzyk rodzącej. To było wszystko. 
To był świat. Poza nim, w tym momencie, nie istniało nic więcej.

Lekarz w białym fartuchu przeszedł obok Estery, a ich spojrzenia spotkały się. 
Oboje zwrócili na siebie uwagę. Był to młody mężczyzna o bladej, szczerej twarzy 
i poważnych oczach. Przechylił się przez barierkę, za którą siedziała rejestrująca 
pacjentów pielęgniarka, zamienił z nią parę słów, po czym zwrócił się do Estery: 
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– Jestem doktor Lewin – przedstawił się i ujął ją pod ramię, pomagając 
wstać. – Będę odbierał pani poród.

Później, kiedy leżała już na łóżku, a bóle na moment zelżały, myślała o młodym 
lekarzu – jak dobrze musi się czuć, gdy słyszy pierwszy krzyk nowo narodzone-
go dziecka. Zewnętrzny świat wydaje mu się na pewno dziwaczny – pomyślała. 
– Świat z jego małostkami, wrogością, konfliktami, z jego nastrojami, które 
zmieniają się jak pory roku. Tutaj, w miejscu pracy doktora, znajdowało się 
wieczne życie. Uśmiechnęła się w myślach do młodego, bladego mężczyzny, 
który pomoże przyjść na świat jej dziecku. Była w nim zakochana. Zdawało się 
jej, że – w pewnym sensie – stał się ojcem jej dziecka. Była z nim połączona 
świętym związkiem. – Nagle przyszedł jej na myśl wers, który Hersz pamiętał 
ze swoich lat gimnazjalnych, a który recytował w związku z innymi, jałowymi 
sprawami. Był to wers o Prometeuszu: „Siedzę tu oto i lepię ludzi podług mojego 
obrazu, ród, który będzie do mnie podobny”21. – Czy dobrze to zapamiętała? 
Czy były to właściwe słowa? Nie wiedziała, ale tak wspaniale pasowały do mło-
dego doktora Lewina. Jakby na jego cześć zostały napisane. Był dla niej niczym  
bóg.

Nagle jednak zniknął wers, doktor i cała klinika. Dzień ogarnęła ciemność, 
którą rozświetlały tylko iskry odbierającego oddech bólu. Chwyciły ją bolesne 
skurcze i już nie chciały puścić.

Gdy otworzyła oczy, było po wszystkim. Nastał poranek, ale Estera nie 
miała pewności, jakiego dnia. Czuła jeszcze pustkę w swym rozerwanym ciele, 
lecz ból był już innego rodzaju niż ten, który odczuwała, gdy na długo zapadła 
w ciemność. Jej myśli były pogodne, chociaż czuła, że ich jasność jest dziwna, 
nieprawdziwa. Wiedziała, że drzewo, które zagląda do niej przez okno, nie jest 
białe ani zielone w deszczu – tylko szare i nagie, i że nie ma tam wielu drzew 
– tylko to jedno. A przecież w jej oczach było ono kiedyś zielonym lasem opró-
szonym białym śniegiem. I sen, który wciąż krążył w jej krwi, miał kiedyś zapach 
pól i powietrza z jej facjatki na poddaszu. Przerażony, ogromny zegar tykał w jej 
sercu, we wszystkich żyłach, w całym ciele. Nie wiedziała, czy stoi u kresu życia, 
czy na początku nowego.

Czuła oddech Hersza na swych nabrzmiałych piersiach. Zbliżał swe szero-
kie, złaknione usta do jej sutków, z których miała już wkrótce wytrysnąć struga 
mlecznego światła. Jej palce zaczęły drżeć. Drapały po kołdrze. Wydawało się 
jej, że cały ból pustego ciała leży w opuszkach jej palców, które szukają i nic nie 
znajdują. Wsadzała je pod prześcieradło, również i tam szukając ciepła obietnicy 
– małego ciałka, które było jej, oddechu, który oddzielił się od niej. Powiększone 
piersi oferowały mleczny strumień... 

– Emanuelu! – Zawołała w stronę stojącego za oknem lasu.

21 Johann Wolfgang Goethe, Prometeusz, tłum. Jarosław Iwaszkiewicz.
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Teraz tęskniła też twarz, policzki, usta, czoło i wyczekująca skóra na całym 
ciele. Wszystko wyciągało się, by dotknąć, by poczuć, wziąć w ramiona i przycis- 
nąć do siebie... Było jej coraz ciaśniej pośród pustki dużego łóżka.

Na moment wróciła jej świadomość. Zobaczyła inne łóżka stojące w sali, 
a wokół nich wielu ludzi. Ktoś pochylał się nad położnicą leżącą obok i gładził 
jej wymizerowaną twarz. 

– Dlaczego ona płacze? – dziwiła się Estera. 
Ktoś stojący po przeciwnej stronie melancholijnie machał gazetą jak wachla-

rzem: – Mobilizują już mój rocznik...
Niczego nie pojmowała. Niczego nie rozumiała. Nie przestawała szukać rękami 

wokół siebie. Gorączkowała. Całe pomieszczenie wydawało się jej oprószone 
śniegiem. Nagle nastało święto. Wyglądała tej wielkości, która wyrosła z jej 
ciała. Zdawało się jej, że pełne, mądre usta wołają do niej: „mamo”. Widziała 
duże, piękne ciało Hersza, które nagle zmieniało się, przeobrażając się w małe 
rączki, nóżki oraz małą, krągłą główkę, która stała się znowu głową Hersza, 
a rączki – jego ramionami. I znów usłyszała: „mamo”...

Kiedy zupełnie wybudziła się z narkozy, był już wieczór. Okna były przesłonięte 
ciemnymi płachtami nieba. Przed nią stał doktor Lewin. Jego twarz wydawała się 
jej teraz dużo starsza niż poprzedniego dnia, jakby w ciągu jednej doby przybyło 
mu wiele lat. Widać było wyraźnie, że jest smutny. Przysiadł na łóżku i ujął jej  
dłoń. 

– Proszę wziąć się w garść – powiedział, a jej wydawało się, że nie tak dawno 
temu już ktoś do niej mówił w ten sposób… Nie mogła sobie tylko przypomnieć, 
kto. Zebrała wszystkie siły i wytężyła pamięć, by odszukać w niej, kto jej to już 
raz powiedział. Zimny pot pojawił się na jej czole. 

– Nie jestem takim słabeuszem – wyszeptała. – Zdenerwowałam się tylko.
– Poczekałbym jeszcze dzień, dwa... – pogładził jej twarz. – Tylko że w obecnej 

sytuacji... Potrzebujemy łóżek.
– Moje dziecko?! – wykrzyknęła zduszonym głosem Estera. Popatrzył jej prosto 

w oczy. Jego łagodne spojrzenie było teraz ostrym sztyletem, który przeniknął 
aż do szpiku kości. – Mamo! – wyrwał się jej krzyk wprost z trzewi. Tym razem 
w tym wołaniu był jej krzyk, krzyk Hersza i krzyk umierającego.

*

Odesłano ją do domu ambulansem i wniesiono na noszach do facjatki. Widząc, 
że nie ma nikogo, kto by się nią zajął, poczciwy dyżurny ambulansu przyniósł jej 
parę jabłek w papierowej torbie. Zostawił je razem z garnkiem wody i szklanką 
obok łóżka. Zapytał o męża, o krewnych, i w końcu – nie doczekawszy się żadnej 
odpowiedzi – wyszedł, zamykając za sobą drzwi.
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Mijały puste dni i noce, podczas których Estera nie liczyła godzin, nie mierzyła 
czasu. Wiedziała, że umiera i nie przejmowała się tym. Pękły wszystkie więzy 
łączące ją z życiem. Była zmęczona dwudziestoma dwoma latami życia i pragnęła 
spokoju. Pewnego razu jednak, gdy wpatrywała się bezmyślnie i obojętnie przed 
siebie, ujrzała jak drzwi jej pokoju przybierają formę znajomej, istotnej rzeczy, 
a w myślach pojawił się obraz walizki z pismami Hersza. Od tego momentu problem 
walizki nie opuszczał jej. Pamiętała o swojej obietnicy. Musiała dotrzymać słowa. 
Teraz godziny wypełnione były planami – jak zabezpieczyć ten skarb. Wszystkie 
zmysły były pobudzone, a gdy tylko jej czujność słabła, myśli plątały się i wpadały 
w wirujące przed oczami czarne koła – pokrzepiała się kęsem jabłka i łykiem 
wody. „Nie jestem takim słabeuszem” – szeptała, by dodać sobie siły, i wzywała 
na pomoc cały swój dawny upór. Aż z wszystkich planów pozostał tylko jeden, 
a ze wszystkich twarzy – twarz tylko jednej osoby, do której musiała dotrzeć. 

Była to twarz gimnazjalistki Racheli Ejbuszyc. Spotykała ją często w bi-
bliotece, gdy czekała na Hersza, wyglądając go niecierpliwie. Rozmawiały ze 
sobą, opowiadały o książkach, które oddawały, polecały sobie, co wypożyczyć, 
a później – gdy okazało się, że Rachela jest bundystką – dyskutowały. Każda 
z nich uważała, że przekonanie drugiej byłoby wielką korzyścią dla jej własnego 
ugrupowania. Unikały więc ostrych słów i kłótni. Przeciwnie – dzięki tym dysku-
sjom stały się sobie bliskie jak siostry: jedna miała na uwadze dobro drugiej. 
Zapisały sobie nawet adresy i obiecały, że będą się odwiedzać. Nigdy jednak do 
tego nie doszło. Biblioteka była jedynym miejscem, w którym dla siebie nawzajem  
istniały. 

Estera winszowała sobie wspaniałego pomysłu. Myślała, że jej towarzysze 
mogliby wzbudzać podejrzenia, gdyż byli komunistami, ale u młodej bundystki 
nie będzie nigdy żadnej rewizji. Partia Racheli nie była narażona na żadne nie-
bezpieczeństwo i dlatego jej dom był najbezpieczniejszym miejscem. Poza tym 
dziewczyna z pietyzmem traktowała literaturę, słowo pisane. Któż inny mógłby 
tak dobrze jak ona strzec pism obcej osoby? 

Estera zwlekła się z łóżka, napisała parę słów na kawałku papieru, po czym 
wyszła na korytarz i zastukała do drzwi sąsiadów. Znalazła tam dziecko, które 
mogło spełnić misję – dostarczyć wiadomość Racheli.

Gdy tylko uporała się z tym zadaniem, powlekła się z powrotem do łóżka. 
Wydawało się jej teraz, że spadł z niej wielki ciężar. Wszystko, czego miała doko-
nać, w końcu zrealizowała. Mijał szósty dzień, odkąd leżała sama w pokoju. Nie 
czuła głodu, a jej myśli błądziły po dalekich, zamglonych światach. Nie zdawała 
sobie już sprawy z tego, co się wokół niej dzieje, nie istniały dla niej dni i noce. 
Nie była całkiem przytomna, ale też nie spała – nie zaznawała spokoju, ale też 
nie dręczył jej niepokój…

Kiedy Rachela Ejbuszyc otworzyła drzwi pokoiku na poddaszu, Estera le-
żała nieprzytomna na łóżku, ledwo oddychając. Dziewczyna zatrzymała się na 
środku pomieszczenia, w którym znalazła się po raz pierwszy, jakby zaduch 
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i ciężkie powietrze odebrały jej oddech. Stanęła zaraz obok Estery, wołała ją po 
imieniu, potrząsała, a widząc, że to nic nie daje i że ciało osuwa się z powrotem 
na pościel jak ciężka kłoda, całkiem straciła głowę i wpadła w panikę. Chciała 
krzyknąć, ale z ogromnego strachu głos uwiązł jej w gardle. Estera i cały pokój 
zawirowały przed jej oczami. Nagle coś pchnęło ją w kierunku okna. Otworzyła 
je trzęsącymi się rękami. Zimne powietrze, które wdarło się do pokoju, orzeźwiło 
ją i przywróciło jasność umysłu. Podbiegła do wiadra i znalazłszy na dnie trochę 
wody, zamoczyła w niej ręcznik i zaczęła obcierać nim twarz Estery, aż chora  
poruszyła się.

Rachela wybiegła z pokoju i zaczęła pukać do drzwi sąsiadów – jednak nikt jej 
nie otworzył. Wypadała na ulicę szukać lekarza. Ciągnęła za dzwonki i słyszała, jak 
ktoś krząta się za drzwiami, widziała poruszające się zasłony w oknach – ale nikt 
nie otwierał. Na jednej z dalszych ulic napotkała felczera, który obiecał przyjść.

Czekała na niego długie godziny. W końcu pojawił się. Był to niski, grubawy męż-
czyzna z binoklami na nosie. Gdy postękując i sapiąc wspiął się na czwarte piętro, 
musiał najpierw przysiąść i złapać oddech, zanim mógł zbadać Esterę. Badanie 
zajęło mu dobrą chwilę. Zsunął okulary na czoło i zwrócił się do Racheli z pretensją: 

– Ona jest przecież po porodzie. Dlaczego mi wcześniej nie powiedziałaś? 
– Dziewczyna poczuła na twarzy uderzenie gorąca. Patrzyła na niego szeroko 
rozwartymi oczami, otwierając ze zdumienia usta. – Kim ona jest dla ciebie? – 
zniecierpliwił się felczer. 

– Nikim… Znajomą. – wyjąkała speszona dziewczyna.
– I co, nie mogłaś od razu powiedzieć? Taka duża panienka, jak ty... Czego 

się wstydziłaś? – Kazał jej zamknąć okno i usiadł przy stole, by odsapnąć. – Po-
winna dobrze jeść i dużo odpoczywać. – Popatrzył pytająco na Rachelę, sapiąc 
i bębniąc palcami po stole, jakby na coś czekał. Nagle wybuchnął: – A co będzie 
z zapłatą, ha?

Rachela znów otworzyła usta. O tym w ogóle nie pomyślała. Przygryzła wargi 
i odwróciła głowę w poczuciu winy. 

– Nie wiem – wyszeptała. – Nie mam pieniędzy.
– A ona? Jej mąż – gdzie jest?
– Nie wiem...
– Nie wiem i nie wiem! – rozgniewany felczer poderwał się z miejsca. – To 

co ty wiesz, głupia kozo? – Złapał swoją torbę, poprawił okulary na nosie i mru-
cząc coś ze złością ruszył w stronę drzwi. Rachela słyszała jeszcze dobiegające 
z zewnątrz jego gniewne słowa i ciężkie stękanie na schodach. 

Odwróciła się w stronę chorej. 
– Przyszedł Hersz? – Usłyszała słaby głos Estery, lecz nie zrozumiała, co 

miała na myśli. Przyskoczyła do niej żywo.
– Wyszedł doktor. Powiedział, że powinnaś dobrze jeść, a wyzdrowiejesz. 

Powiedz, Estero – nalegała – masz krewnych? Zawezwałabym tu kogoś.
Odpowiedział jej słaby, jakby z daleka dobiegający głos:
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– Nie mam żadnych krewnych.
Rachela rozpaliła ogień w piecyku i zaczęła szukać w szafce czegoś do jedze-

nia. Ugotowała trochę zupy i podawała ją Esterze, która połykała chciwie jedną 
łyżkę ciepłej strawy po drugiej. Nie odrywała oczu od karmiącej ją dziewczyny. 
Nie mogła sobie przypomnieć, kto to jest.

Gdy talerz był już pusty, Rachela napełniła go ponownie i postawiła obok 
łóżka. Zapięła swój gimnazjalny płaszcz: 

– Przyjdę jutro rano. Teraz muszę już iść. W domu będą się martwić.
Gdy przyszła następnego dnia rano, chora już ją rozpoznała. Nim Rachela 

zdążyła zdjąć płaszcz, Estera odezwała się: 
– Posłałam po ciebie... – urwała i nie mogła sobie przypomnieć, dlaczego 

właściwie posłała po Rachelę.
– I dobrze zrobiłaś – Rachela zabrała się za rozpalanie ognia. – Przyniosłam 

ci pół litra mleka, a moja mama posyła ci omlet. Mieliśmy dzisiaj szczęście – 
kupiliśmy tuzin jajek od chłopa.

Rachela przyglądała się ze zdziwieniem zachłanności, z jaką jadła Estera. 
Jeszcze nigdy w życiu nie widziała człowieka pochłaniającego jedzenie tak 
łapczywie. Pół litra mleka wypiła za jednym razem. Dziwne były też wpatrzone 
w biel mleka oczy Estery. Czaił się w nich ból i wydawało się, że choć połyka tak 
łapczywie, boli ją każdy łyk.

Widok mleka przywrócił Esterze jasność umysłu. Nagle znów była całkiem 
świadoma. Odczuwała wszystkimi zmysłami, jak przyjemne ciepło rozchodzi się 
po jej ciele, jak zabarwia policzki i wzmacnia serce. Chciała jeść i pić, jeść i pić – 
i nienawidziła się za to. Daleki głos, który niczym demon siedział w jej wnętrzu, 
rozkazywał: „Nie jedz i nie pij! Nie jedz i nie pij!” Wszystkie jej członki sprzeciwiały 
się: „Chcę żyć!”, lecz głos z jej wnętrza zaprzeczał: „Nie chcesz! Chcesz tylko 
jednego! Chcesz tylko jednej rzeczy!” – i przypomniała sobie o walizce z pismami 
Hersza. Podniosła oczy na Rachelę:

– Posłałam po ciebie, bo... mam... walizkę, którą chciałabym u ciebie prze-
chować. – Rachela pomyślała, że chora mówi w malignie. – Chciałabym, żebyś 
zabrała do siebie tę walizkę – ciągnęła dalej Estera i wskazała ręką pod stół. 
Dziewczyna spojrzała na nią pytającym wzrokiem. – Towarzysz, komunista... 
Ważne pisma... – każde słowo wydawało się więznąć jej w zbolałym gardle, tak 
że ledwo je z siebie wydobywała. – Możesz to dla mnie zrobić? Proszę cię... Ty... 
Ty wiesz kto to jest. W bibliotece. Pamiętasz? Przychodził... do mnie. Rozpoznasz 
go, odnajdziesz... Później, gdy będzie po wszystkim.

Na twarzy Racheli pojawiło się napięcie. Chciała pojąć, o czym mówi Estera, 
lecz zupełnie nie potrafiła. 

– Nie rozumiem, kim jest ten towarzysz? I dlaczego dajesz to coś akurat mnie?
– On wyjechał... Musiał wyjechać... – Nagle Estera usiadła i chwyciła Rachelę 

za rękę. – Co się dzieje?... Co robi Armia Czerwona? – widząc, że twarz Racheli 
skrzywiła się, zaczęła znów prosić: – Czy… weźmiesz… walizkę?



Rachela wyprostowała się: 
– Nie rozumiem całej tej sprawy. Dlaczego nie może zostać u ciebie? – Teraz 

dopiero dziewczyna pojęła, o co chodzi: – Masz zamiar już umierać? Dlatego?... 
– Chora zamknęła oczy. Pod jej rzęsami zalśniły zbierające się łzy. Rachela ziry- 
towała się: – Widzę, że wszystko już postanowione! – wykrzyknęła. – Majątek 
rozdzielony i żegnaj, piękny świecie! Tego cię uczono przez wszystkie te lata, 
rewolucjonistko moja?

– Nie mam więcej siły – wyszeptała Estera.
– Bo jesteś chora, wyczerpana.
– To nie to. Innych sił też mi brakuje.
– A co z życiem dla twoich ideałów?
Estera zaczęła kręcić głową na poduszce – w obie strony, tam i z powrotem. 
– Nie rozumiesz... Nie chcesz wziąć... Boisz się o siebie. Nie chcesz ryzyko-

wać... Idź. Bądź zdrowa...
Rachela założyła płaszcz i zbliżyła się do łóżka Estery. 
– Idę – powiedziała sucho. – Ale później wrócę. Nie zostawię cię samej.
– To prawda, co? – chora pozwoliła łzom swobodnie spływać po twarzy. – 

Nie weźmiesz?
– Oczywiście, że nie wezmę! – Rozgniewana Rachela pochyliła się nad nią. 

– Tak, boję się o własne życie. O rodziców. O mojego brata. Nie wiesz, co dzieje 
się w mieście. Zmobilizowano już wszystkie roczniki. Lada dzień mogą wezwać 
mojego ojca. Rozumiesz? A my... palimy cały dzień w domu książki. Wszystko 
idzie z dymem. Całe miasto trzęsie się ze strachu, a ty każesz mi strzec swojej 
walizki... Nikt jej dziś od ciebie nie weźmie. Wliczając w to twoich towarzyszy. 
To znaczy, jeśli w ogóle jeszcze tu są. – Gniew zniknął z twarzy Racheli. Zapięła 
płaszcz i ściągnęła go paskiem. Wyciągnęła do Estery rękę i uśmiechnęła się 
z lekka dojrzałym i mądrym uśmiechem. – Jeśli te papiery są ci tak drogie, musisz 
dla nich żyć i sama je ochraniać.

Estera ujęła jej dłoń. Łzy nie przestawały spływać po jej twarzy. 
– A co... Co z paktem między Sowietami a Niemcami?
Uśmiech Racheli jeszcze bardziej spoważniał: 
– Porozmawiamy o tym następnym razem. Przyjdę później...
Estera przyciągnęła ją do siebie: 
– Wiesz – wyjęczała – spodziewałam się chłopczyka. Miał się nazywać 

Emanuel...
– Emanuel?
– Tak miał się nazywać.
– Wiesz, co to znaczy? Jeśli nie zwodzi mnie mój hebrajski, to Emanuel 

znaczy – Bóg jest z nami.



Rozdział dziewiąty



Rozdział dziewiąty
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(Zeszyt Dawida)

Kiedyś uważałem, że pisanie pamiętnika to zajęcie dla dziewczyn, jednak 
odkąd wróciłem, odczuwam potrzebę zapisywania swoich przeżyć. Dawniej nie 
lubiłem pisać (choć zawsze byłem dobry w układaniu wypracowań), za to teraz nie 
mogę odłożyć pióra, dopóki nie opiszę każdego szczegółu, nie utrwalę każdego 
momentu na świadectwo dni, które tak mnie zmieniły.

Moi przyjaciele śmialiby się ze mnie, gdyby się dowiedzieli, że piszę pamięt-
nik, chociaż wszyscy chętnie czytują wspomnienia wybitnych ludzi, podróżników 
i odkrywców. Jednak czy ktoś, kto nie jest wybitną osobistością, a staje się 
świadkiem ważnych wydarzeń, nie ma prawa ich opisywać?

Całe to usprawiedliwianie się nie ma sensu. Muszę pisać i już. Nie zamierzam 
tego zeszytu nikomu pokazywać (nawet Racheli), dzięki czemu mogę pozostać 
szczery wobec siebie.

Od czego mam zacząć? Za dwa miesiące skończę siedemnaście lat. Obecne 
dni są dla mnie przełomowe – sam widzę, jak się zmieniłem i jak zmieniam się 
nadal. Nowy rozdział mojego życia rozpoczął się szóstego września, zacznę więc 
od tego dnia.

W piątek, pierwszego września, o szóstej rano Niemcy przekroczyli granicę 
z Polską. Od piątku do środy cały świat stanął na głowie. Niemcy maszerowali, zaj-
mując jedno miasto po drugim. Polskie wojsko stawiało słaby opór lub nie walczyło 
wcale. Naprzeciw siedemdziesięciu niemieckim dywizjom piechoty i piętnastu 
dywizjom pancernym stanęła nasza nędzna armia bez wojsk pancernych, bez 
oddziałów zmotoryzowanych, z marnym lotnictwem. Taka armia nie była w stanie 
obronić granicy o długości ponad dwóch tysięcy kilometrów. Tak więc niebawem 
tłumy naszych żołnierzy z pokonanych oddziałów rozpoczęły powrotny marsz 
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przez nasze miasto. Wozy z rannymi powoli przejeżdżały ulicami, a gromadzący 
się wokół nich ludzie podążali za nimi jak w kondukcie pogrzebowym. Podawali 
zmęczonym żołnierzom wodę, chleb i słodycze, wypytując o walkę na froncie. Na 
setki pytań dostawali jedną odpowiedź, a i ta była wymuszona. Kobiety płakały, 
mężczyźni potrząsali głowami i wzdychali. W domach odprawiano żałobę po 
tych, którzy wyjechali walczyć, i gromadzono zapasy żywności na ciężkie dni.

Ulice były pełne ludzi, mało kto szedł do pracy. To, co się działo, wyganiało 
wszystkich z domów, każdy chciał porozmawiać ze znajomymi, poradzić się czy 
po prostu podyskutować o obecnej sytuacji. Dzieci pozostawione same sobie 
ganiały, plącząc się między nogami. Wyglądało to, jakby obchodzono jakieś 
święto – dziwne, ale fascynujące.

Nagle, jak piorun z jasnego nieba, spadła na miasto wiadomość: Niemcy idą 
na Łódź. Ludzie jak szaleni zaczęli biegać tam i z powrotem. Nikt nie wiedział, 
co robić, wszyscy kręcili się w kółko, wybiegając z domu na ulicę i z ulicy z po-
wrotem do domu.

Paliłem książki wraz z moją siostrą Haliną. Zajęcie to zdawało się nie mieć 
końca i choć uwijaliśmy się jak w ukropie, tego pierwszego wieczoru zdołaliśmy 
spalić tylko połowę księgozbioru ojca. Okładki były przeważnie grube i tliły się 
długo, zajmując całe palenisko. W międzyczasie przeglądaliśmy kolejne książ-
ki, które czekały na swoją kolej ułożone w sterty koło pieca. Wielu z nich nie 
przeczytaliśmy, a nawet nie mieliśmy pojęcia, że są w naszym domu. Dawniej 
powtarzaliśmy sobie: „Och, z czytaniem tych książek nie musimy się śpieszyć. 
Należą przecież do nas...” i pożyczaliśmy inne z biblioteki i od przyjaciół. A teraz 
okazuje się, że już nigdy ich nie przeczytamy. Skarb ojca, świat ludzkiej mądrości, 
ginie w ogniu, niszczony naszymi rękami – tak myśleliśmy oboje, stojąc obok 
pieca. Było już ciemno, gdy nagle usłyszeliśmy, że otwierają się drzwi. Wchodzą 
rodzice, po czym zdenerwowani zaczynają się kręcić tam i z powrotem po miesz-
kaniu. W końcu ojciec przystaje obok nas: – Ludzie uciekają z miasta – mówi, 
jakby oczekiwał od nas rady, co robić. Wiemy, że ojciec nie może wpaść w ręce 
Niemców. Byłoby to dla niego – działacza związkowego i radnego miejskiego – 
bardzo niebezpieczne.

Mama jest przygnębiona. Skarży się, że nie udało się jej nic załatwić z ciotką 
Cyporą, jej siostrą. Ciotka nie chciała pożyczyć dwustu złotych, których ojciec 
potrzebuje na wyjazd. Stwierdziła, że nie ma, ale my wiemy, że to nieprawda. 
Wujostwo mają sklep i opływają w dostatki, więc bardzo się dziwimy ciotce Cy-
porze. Ludzkie serca już stwardniały, każdy myśli tylko o sobie.

Mój mały braciszek Abramek wraca z ulicy z garściami pełnymi zabawek. 
Patrz – mówi do mnie – znalazłem to w pustym mieszkaniu naprzeciwko. Leży 
tam mnóstwo rzeczy, można brać, co się chce.

Siadamy do kolacji. Nikt się nie odzywa z wyjątkiem Abramka, który opo-
wiada cuda o tym, co dzieje się na ulicach. Z ostatnim kęsem w ustach ojciec 
podnosi się, nakłada płaszcz i wychodzi. Również Halina wstaje, chwyta okrycie 



335

i biegnie za ojcem. Abramek, napchawszy sobie buzię jedzeniem, ledwo dopija 
herbatę i też znika. Mama siedzi ze mną przy stole jeszcze przez moment. Patrzy 
na mnie, nic nie mówiąc, po czym również ona wstaje i nie sprzątając ze stołu, 
wychodzi do sąsiadek. Zostaję sam i nie wiem, co ze sobą począć. Mam ochotę 
poprzeglądać książki, które musimy jeszcze jutro spalić. Przypominam sobie 
o ojcu i zaczynam się niecierpliwić – mnie też ciągnie na ulicę.

W całym mieście ludzie powychodzili z domów. Stoją w małych grupkach na 
chodnikach po obu stronach ulicy. Wszyscy mówią cicho, lecz nerwowo i szyb-
ko. Ci, którzy nie stoją i nie rozmawiają, śpieszą się, nikt nie idzie spokojnie. 
Przechodzący potrącają mnie ze wszystkich stron, ponieważ ani nie idę, ani nie 
stoję – to stawiam krok, to zatrzymuję się. Docierają do mnie fragmenty rozmów. 
Wszyscy mówią o tym samym: Niemcy idą na nasze miasto. Troska o ojca nie 
daje mi spokoju.

Lampy gazowe nie świecą, a okna domów pozasłaniane są ciemnym pa-
pierem. Panują egipskie ciemności. Trudno odróżnić kontury ludzi, widać tylko 
jedną, czarną masę i tylko twarze świecą w ciemności niczym księżyce. Niektóre, 
zbliżając się, pobłyskują oczami, po czym szybko znikają, inne znów pozostają 
w jednym miejscu, jakby wrosły w ciemność. Chociaż widzę wokół tak wielu 
ludzi i słyszę tyle rozmów, mam wrażenie, że miasto zastygło w przerażeniu, 
wstrzymując oddech.

W bramie spotykam ojca i Halinę. Mówią mi, że Leon, narzeczony Haliny, 
udał się na naradę z przywódcami PPS-u. Gdy przyniesie dokładne informacje, 
jak wygląda sytuacja, wtedy zdecydujemy, co robić. Wchodzimy do domu, gdzie 
mama kładzie Abramka spać. Spogląda na nas pytającym wzrokiem.

Tak zaczęła się ta noc. Nikt z nas nie położył się spać z wyjątkiem Abramka, 
który szybko zasnął. Ja również się nie położyłem, zapadłem jednak w drzemkę 
i do dziś nie mogę sobie tego wybaczyć. Ze wszystkich sił starałem się przezwy-
ciężyć senność, ale nie udało mi się. Jestem śpiochem, przyznaję. Być może 
dlatego, że moje ciało rośnie, rozwija się i potrzebny mu odpoczynek (mama 
zawsze miała trudności z budzeniem mnie do szkoły), ale tej nocy powinienem 
był czuwać wszystkimi zmysłami.

Udało mi się wytrzymać może do północy. Potem oczy zaczęły mi się kleić, 
a głowa kiwała się jak pijakowi. Wyciągnąłem ręce na stole, wtuliłem twarz w rękaw 
i zasnąłem. Nie był to jednak prawdziwy sen ani nawet drzemka, bo przypominam 
sobie wszystko, co się wtedy wydarzyło – z małymi przerwami, kiedy jednak 
najwyraźniej przysypiałem. Wszystko, co sobie przypominam, wyryło się jasno 
i wyraźnie w mej pamięci, chociaż widziałem to, prawdę mówiąc, jak przez mgłę.

Przy oknie stoi ojciec. Patrzy na zewnątrz, w mrok. Miasto śpi, ale jednocześnie 
czuwa – zupełnie jak ja. Łódź śni koszmarny sen. Słyszę, jak gdzieś otwierają się 
drzwi, a potem zapada cisza. Z ulicy dochodzą dziwne dźwięki. Kroki... Mnóstwo 
kroków na chodniku. Ktoś biegnie... Ktoś woła... Przejeżdża z łoskotem auto... 
Cisza. Znów otwierają się jakieś drzwi...
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Deski podłogi skrzypią irytująco. Ojciec siada przy stole naprzeciw mnie. 
Co robi? Dziwi się na pewno, jak mogę teraz spać. „Nie śpię” – mówię do niego 
w myślach, ale nie podnoszę głowy. Czuję, że książka, na której wspieram ramię, 
wyślizguje się powoli. Wiem, że to ojciec ją wyciąga, myśląc, że mi przeszkadza. 
To mój Horacy. Słyszę, jak szeleszczą kartki przewracane przez ojca. Nagle pyta 
szeptem: – Halino, co to znaczy? – Z daleka dochodzą mnie jakieś dziwne słowa 
– to ojciec czyta, przekręcając zabawnie każdy wyraz. W moich uszach brzmi to 
tak, jakby czytał po turecku. Innym razem krztusiłbym się już ze śmiechu, ale 
teraz trudno mi się nawet uśmiechnąć. 

– To jest łacińska poezja, którą należy recytować – słyszę odpowiedź Haliny.
Ojciec chodzi po pokoju. Czasem przystaje na chwilę i zaczyna nasłuchiwać, 

po czym spaceruje dalej. 
– A cóż Horacy miał tu na myśli? – słyszę znów jego głos. Mówi to tylko po to, 

aby coś powiedzieć. Halina milczy. Ojciec bębni palcami w szybę. – No, Halinko, 
powiedz coś...

– Daj mi spokój, tato! – jej głos drży.
Nagle słyszę głos mamy: 
– Popatrz tylko, Icchaku, pluskwa łazi pod obrazkiem... – Nie podnoszę głowy, 

jednak widzę, jak pluskwa wędruje po ścianie. Ostatnio nie było u nas pluskiew. 
Wiosną mama wybieliła wapnem wszystkie ściany i od tego czasu był z nimi spokój.

Śni mi się lato. Biegniemy boso, spoceni. Widzę Halinę i Leona podczas ich 
długich, romantycznych spacerów. Towarzyszy im Lord – pies ze wsi. Często 
wracają bez niego, więc później ja i Abramek biegniemy do lasu, aby go szukać. 
Nocą śpiewamy, siedząc na ławce pod oknem. Czasami tarmosimy się z Leonem 
dla żartów, a mały Abramek tarza się po ziemi, przetaczając się po nas obu. Cza-
sami gramy w „puszczanie oczka”, a wówczas mama gra razem z nami. Werandę 
porastają zielone pnącza. Słońce przekrada się przez gałęzie i liście, zarzucając 
na nasz drewniany stół sieć utkaną ze światła i cienia. Jemy obiad. Pochłaniam 
pełen talerz klusek. Mama nakłada jeszcze jeden i następny. Halina z Leonem 
zmywają naczynia, rozbijając codziennie a to talerz, a to szklankę. Rozlega się 
wówczas głośne „Mazl tow”! Oni zbierają potłuczone skorupki, a my, stojąc wokół, 
żartujemy na temat ich wspólnej przyszłości... 

Siedzę przy stole z głową opartą na ramieniu i widzę to wszystko. Wiem, że to 
należy już do odległej, bezpowrotnie utraconej przeszłości, a jednak wydaje się 
prawdziwsze od tego, co dzieje się teraz wokół mnie. Obecne wydarzenia zdają 
się tylko złym, pogmatwanym snem. Za rok znów pojedziemy na wieś – marzę 
dalej. Będziemy jadali na werandzie. Przez całą noc za oknem będzie szumiał 
las. Mama wstanie o świcie, założy swój fartuch i zasiądzie do obierania karto-
fli. Wschodzące ponad lasem słońce oświetli jej włosy – taką ją zobaczę, kiedy 
otworzę oczy. Później zamknę je znowu aż do chwili, gdy mama przyjdzie, aby nas 
obudzić. Połaskocze mnie w czarne stopy wystające spod kołdry. Podniesie jedną 
z nich wysoko, tak jak robi zawsze, gdy chce wszystkim pokazać moje brudne 
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pięty, które poprzedniego wieczora udało mi się przemycić do łóżka. Wszyscy 
będą się ze mnie śmiali i poprowadzą mnie uroczyście do studni...

Znów się przebudziłem. Czy to możliwe, by wciąż rozmawiali o pluskwach? 
– pytam sam siebie. Rozumiem, że mój piękny sen trwał tyle, co mgnienie oka.

– Przecież nie ma już ich w naszym domu. – Słyszę głos ojca. – Na pewno 
ci się zdawało. 

Głos mamy brzmi chrapliwie: 
– To ja już nie wiem nawet, jak wygląda pluskwa? 
Przez dłuższą chwilę panuje cisza.
 Co oni robią? – zastanawiam się, ale nie chce mi się podnosić głowy. Wiem, 

że nie o pluskwach myślą teraz oboje. Po chwili słychać skrzypienie kozetki – to 
wstaje Halina i idzie po podłodze w samych skarpetkach. Nagle na podwórzu 
rozlegają się kroki – ciężkie, dudniące na kamieniach. – Widzisz! – słyszę krzyk 
Haliny. – To gospodarz z żoną. Wyjeżdża cała rodzina!!

Drzwiczki samochodu zatrzaskują się, po czym słychać warkot silnika.
Podnoszę głowę. Gdzieś zegar wybija godzinę – chyba trzecią. Jak przez mgłę 

widzę ojca stojącego przy oknie i Halinę, która podchodzi do szafy i wyciąga z niej 
płaszcz. – Wyjdę mu naprzeciw – mówi.

Ojciec wyjmuje jej płaszcz z ręki. Jego głos jest surowy: 
– Idź, zrób herbatę i coś do jedzenia. Wróci głodny.
Wchodzą oboje do kuchni. Maszynka spirytusowa szumi głośno, zagłusza-

jąc ich słowa oraz ciszę, która panowała w mieszkaniu. Ten szum usypia mnie. 
Ponownie zapadam w sen, nie wiem na jak długo. Naraz słyszę nad głową głos 
ojca: – Exegi monumentum aere...1 Może mnie oświecisz, Halino. – Jego głos 
wydaje się nieco bardziej ożywiony. – Monumentum, widzisz, rozumiem. To 
znaczy po prostu monument, ale reszta jest dla mnie zupełnie niezrozumiała.

– Co ci jest, tato? Dlaczego mnie dzisiaj tak męczysz? – Słyszę, jak Halina 
zbliża się do stołu, niechcący potrącając moje ramię. Podnoszę głowę. Ojciec 
patrzy na nią z zaciekawieniem. Co mu się stało? Dlaczego teraz musi się tego 
dowiedzieć? Ktoś obcy siedzi w nim i nie daje mu spokoju. Biedny ojciec. Halina 
patrzy na niego zdziwiona i zła. – To oznacza – wybucha – to znaczy: „Stawiłem 
sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu. Od królewskich piramid sięgający wyżej; Ani 
go deszcz trawiący, ani Akwilony nie pożyją bezsilne, ni lat niezliczony szereg, ni 
czas lecący w wieczności otchłanie. Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie 
poza grobem...”2 Gówno! – wykrzykuje i rzuca książkę na stertę innych, które 
przygotowaliśmy na jutro do spalenia. – Rozumiesz już, tato?

Ojciec podnosi książkę, kartkuje ją i niespodziewanie uśmiecha się do Hali-
ny: – Dlaczego złościsz się tak na książkę? Słuszne słowa... Dobrze dziś do nas 

1 Exegi monumentum… (Wybudowałem pomnik…) –  pieśń Horacego.

2 Horacy, Exegi monumentum, tłum. Lucjan Rydel.



338

pasują. – Przyglądając mu się, myślę sobie, że przemawia przez niego ktoś obcy. 
Nagle podskakujemy wszyscy, słysząc, że ktoś biegnie na dole. Skrzypią schody.

– To on! – wołamy jednym głosem.
Mama zsuwa się z kozetki jednym skokiem, szuka stopami pantofli. Podbie-

gamy do drzwi. Leon wpada na nas spocony i rozczochrany, jego wzrok skacze 
po naszych twarzach. – Musimy natychmiast iść! – Wchodzi do pokoju, stawiając 
duże kroki i pośpiesznie wyrzucając z siebie słowa: – Administracja już wyjechała. 
Policja też... Pakujcie się, szybciej! – Wysuwa krzesło, jakby chciał usiąść, ale 
zostawia je i idzie dalej. – Wojsko się wycofuje. Jutro, pojutrze Niemcy będą w Ło-
dzi... – Spod jego ramienia wyślizguje się mała paczka przewiązana sznurkiem. 
Schyla się, by ją podnieść. I wtedy Halina chwyta jego rękę, ich palce splatają 
się nad podłogą. Leon mówi do niej, patrząc w moją stronę: – Nie ma chwili do 
stracenia. Wszyscy mężczyźni muszą uciekać. Ruszamy do Warszawy. – Może 
ma na myśli również mnie? Zastanawiam się, patrząc, jak mama z Haliną uwijają 
się, niespokojnie biegając tam i z powrotem po pokoju. Szafy są pootwierane, 
szuflady powyciągane. Z kuchni dochodzi szum maszynki spirytusowej, słyszę, 
jak podskakuje pokrywka czajnika, w którym gotuje się woda. Zmuszam się, by 
wstać i idę zgasić maszynkę. Z pokoju wciąż dobiegają polecenia Leona: – Nie 
można zbyt dużo brać ze sobą, bo będzie trudno uciekać. Całe miasto rusza 
w drogę! Nie zazdroszczę mężczyznom, których tu zastaną (serce o mało nie 
wyskakuje mi z piersi). Warszawa broni się jeszcze i każdy mężczyzna się tam 
przyda... – Jestem z powrotem w pokoju. Widzę Halinę, która stoi z paczką Le-
ona w ręce. Czarne, aksamitne kokardy jej bluzki rozwiązały się i wyglądają jak 
smugi atramentu. Podchodzi do Leona, lecz on odsuwa ją, mówiąc: – Zapakuj 
chleb, Halino. Robi się późno!

Wszystko jest gotowe. Szafy już nie skrzypią. Mama podaje ojcu spakowaną 
teczkę. Na podłodze leżą dwa podłużne, zrośnięte ze sobą cienie – to Halina 
i Leon żegnają się w kuchni.

– Dawidzie – słyszę głos ojca. Siedzę na kozetce i boję się poruszyć. Serce mi 
mocno wali. Czuję usta ojca na swojej głowie, jego ciepły oddech dociera aż do 
skóry czaszki. Potem ujmuje w dłonie moją twarz, a ja czuję ciepły dotyk warg na 
policzku. I już jest przy śpiącym Abramku, całuje jego rękę wystającą spod kołdry. 
Podrywam się z miejsca i przystaję na progu kuchni. Ojciec żegna się z mamą. 
Już otwierają się drzwi, już zamykają za nimi. Jest cicho... Całe mieszkanie wsłu-
chuje się w odgłos kroków ojca na schodach. Nie potrafię dłużej powstrzymać łez. 
Siadam znowu na swoim miejscu przy stole, opieram głowę na rękach i płaczę.

Płaczę, towarzysząc w myślach ojcu i Leonowi. Idę najpierw wzdłuż Piotrkow-
skiej, później przez Bałuty. Śpieszę wraz z nimi przez kręte uliczki, przechodzę 
obok cmentarza, aż w końcu wychodzę poza miasto. Tam zatrzymuję się, bo 
nie znam dalszej drogi. Widzę tylko niekończącą się szosę wśród rozległych pól, 
a na niej ojca i Leona. Biegnę z nimi w dal. Biegnę tak i biegnę, biegnę i płaczę, 
aż w końcu zasypiam. Jednak i w tym śnie biegnę dalej, płacząc...
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Budzę się co rusz, zmęczony koszmarami i niewygodną pozycją przy stole. 
Boli mnie kark, muszę rozprostować plecy. I wtedy słyszę głos mamy: – Co robić, 
Halino? Czy mam sama oddać swoje dziecko w ich ręce? – Nie rozumiem, kogo 
ma na myśli. Z na wpół przymkniętymi oczami wstaję i wlokę się do łóżka, gdzie 
śpi Abramek, po czym kładę się obok niego. Teraz zasypiam naprawdę. Nagle 
czuję, że ktoś mną potrząsa: – Dawidzie! Dawidzie, wstań! – Pozwalam sobą 
tarmosić. Mama krzyczy raz jeszcze: – Dawidzie! – Podnoszę głowę. – Musisz iść 
– nie przestaje mną potrząsać. – Wszyscy mężczyźni uciekają z miasta. – Słyszę, 
lecz niczego nie rozumiem. Ziewam... Drapię się po głowie i próbuję rozprosto-
wać obolałe kości. Mama nie daje mi spokoju. – Dawidzie! – krzyczy, tracąc już 
cierpliwość. – Dawidzie! Nie słyszysz? Nie rozumiesz? – Słyszę w końcu i zaczy-
nam pojmować. Spostrzegam, że leżę na łóżku w ubraniu. Widzę twarz mamy. 
Oczy Haliny. Mama podaje mi paczkę zawiniętą w gazetę i wciska do ręki pięć 
złotych. Wpycha mnie do kuchni, gdzie Halina słodzi mi herbatę. Mama wyrywa 
szklankę z jej rąk i podaje, abym wypił. Obie stoją tuż obok i obserwują każdy 
mój łyk. Patrzę w oczy matki – mają kolor herbaty. Wydaje mi się, że połykam 
jej spojrzenie, które parzy mnie w środku, rozgrzewając serce.

Nagle mam wrażenie, że w jej oczach rozsuwa się jakaś zasłona, spoza 
której dostrzegam parę innych oczu – brązowych, ciepłych, łagodnych i pełnych 
oddania. Widzę Rachelę i nie mogę już więcej wypić. 

– Szybciej, Dawidzie. Robi się późno! – Mama ujmuje mnie jedną ręką za 
szyję, a drugą przykłada mi szklankę do ust, tak jak podaje się napój małemu 
dziecku. – Wypij i idź! Wypij i idź! – powtarza jak w transie. Uwalniam się z jej 
rąk, odpychając szklankę.

– Muszę się pożegnać z Rachelą! – wołam i nim zdołają coś powiedzieć, 
jestem już za drzwiami.

Na podwórzu panuje gorączkowa atmosfera. Ludzie obładowani tobołkami 
i walizkami schodzą się ze wszystkich stron. Widzę, jak w pośpiechu obracają 
jeszcze głowy w stronę swoich okien, chłonąc oczami blask szyb, po czym wybie-
gają na ulicę. A tutaj wrze. Wszyscy wyglądają jak chorzy, jak zahipnotyzowani, 
jak lunatycy. W ich spojrzeniach tańczą niespokojne ogniki. Są obwieszeni 
pakunkami i torbami, a do tego poubierani w najlepszą odzież, jakby jechali na 
wesele i obawiali się, że nie zdążą na pociąg. Kobiety – przyodziane kolorowo,  
ale potargane, dzieci – pozostające w tyle, prowadzone za wyciągnięte ręce, 
wczepione w matczyne palce czy zwisające z ramion ojców jak ciężki, bezwładny 
bagaż.

Biegnę bez tchu i myślę o tym, co powiem Racheli. Tym razem nie znajdzie 
wymówki i będziemy musieli się pocałować. Chociaż na pożegnanie. Kto wie, czy 
jeszcze kiedyś się zobaczymy? „Uciekam” – myślę. I nagle nie czuję się ani jak 
mężczyzna, ani jak bohater, tylko jak tchórz: – Co się z nimi stanie? Z mamą? 
Z Haliną i Abramkiem? Niemcy wkroczą do miasta, w którym nie będzie ani 
jednego mężczyzny...
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Od czasu do czasu ludzie zastępują mi drogę. Zbiegam z chodnika. Auta 
śmigają mi przed oczami. – Co powie Rachela? – wciąż zadaję sobie to pytanie. 
Widzę już, jak ciepło na mnie patrzy. Jej oczy zasnuwa mgiełka smutku – ciemna 
jak deszczowe chmury. Jej dolna warga drży, więc przygryza ją zębami. „Czy się 
rozpłacze?” – myślę, sam ledwo powstrzymując łzy. Złoszczę się na siebie za 
taką dziecinadę. Przypominam sobie, ile mam lat. Opuszczam miasto razem 
z wszystkimi mężczyznami i idę walczyć z wrogiem. Gdzieś we wnętrzu odzywa 
się błazen, drwiąc ze mnie: „Wielki bohater!” – szepcze mi do ucha. „Walczyć 
idzie! A trzymać pistolet w ręce potrafisz?” – Nie poddaję mu się: „Nauczę się!” 
– I wypędzam z siebie tego błazna: – „Będę lepszy od innych!...”

Widzę już dom, w którym mieszka Rachela. Mam zamiar zagwizdać nasz 
umówiony sygnał (pierwsze takty Avanti popolo3), lecz gwizdanie wydaje mi się 
teraz niepoważne, więc wbiegam po schodach. 

Na drzwiach wisi duża kłódka, Racheli nie ma. Pewnie wieczorem wyruszyła 
już razem ze swoją rodziną. Postanawiam ją dogonić. Chcę iść razem z nią, nieść 
jej bagaż... Podtrzymywać ją, aby nie upadła ze zmęczenia....

Biegnę teraz jeszcze szybciej niż wcześniej. Lecę. Pogrążony w myślach nie 
zauważam idącego naprzeciw człowieka i wpadam na niego z całym impetem. 
Czuję uderzenie pięści i już leżę jak długi na chodniku. – Niech cię cholera 
weźmie, ty kundlu parchaty! – słyszę „błogosławieństwo”. Po raz pierwszy takie 
słowa nie robią na mnie żadnego wrażenia.

Jestem z powrotem na naszym podwórku, wielkimi krokami pokonuję scho-
dy. Słyszę, że ktoś woła mnie po imieniu. Czy to możliwe? To Rachela wybiega 
z naszego mieszkania. Jest ubrana w niebieski, odświętny kostium i nowe buty. 
Jej brązowe, krótkie włosy podrygują przy każdym  kroku. Przypada do mnie: 
  – Musisz się pośpieszyć!...

Przyglądam się jej z bliska. Tak, ta mgiełka smutku przesłania jej oczy.  
 – A ty? – pytam, oddychając ciężko.

– My zostajemy... – Mam ochotę przysiąść z nią na schodach, złapać od-
dech. Chcę położyć dłoń na jej ramieniu. Powiedzieć coś takiego, co doda sił 
nam obojgu. Lecz ona ciągnie mnie za rękę: – Chodź na dół... Pożegnasz się na 
dole... – Nie ruszam się z miejsca. – Dawidzie! – krzyczy, a jej oczy nabierają 
surowego wyrazu, wilgotniejąc jednocześnie uroczo. – Wszyscy mężczyźni są już 
w drodze. Czy nie rozumiesz?

Chcę jej powiedzieć, że rzeczywiście nie rozumiem, że chcę zostać tutaj razem 
z nią, z mamą, z Haliną i Abramkiem, i niech będzie, co ma być. Ale nie mówię 

 

3 Avanti o popolo, alla riscossa – pierwsze słowa pieśni Bandiera rossa (Czerwony sztandar), jedna 
z najbardziej znanych pieśni rewolucyjnych, napisana w 1908 r. przez Carlo Tuzziego do melodii 
lombardzkiej pieśni ludowej.
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nic. Pozwalam się jej ciągnąć. Czuję, że teraz nie będę się już więcej śpieszył. 
Jeśli pójdę, to pójdę spokojnie i obojętnie.

Na dole w przedsionku przyciągam ją do siebie. „Teraz ją pocałuję” – posta-
nawiam. Wtedy słyszę, że ktoś zbiega po schodach. Zbliżają się mama z Hali-
ną. W tej samej chwili wpada z podwórka mały Abramek. Z jego niedopiętych 
spodni wystaje koszula. Jedna szelka zsunęła mu się z ramienia. Poprawia ją, 
lecz ona zaraz znowu opada. Zabawnie wygląda ten mój braciszek. Uśmiecha 
się do mnie wesołymi, czarnymi oczami i naśladując dorosłych, mówi: – No, idź 
już, Dawidzie, idź już...

Mama podaje mi pakunek, który dla mnie przygotowała. Obejmuje mnie 
obiema rękami. Z drugiej strony przytula się Halina, całując mnie w policzek. 
A Abramek kręci się wokół nas, szukając szpary między mamą a Haliną, przez 
którą mógłby się do mnie dopchać. Odnajduje moją rękę, wyciąga ją, po czym 
potrząsa mocno i szybko: – No, serwus, Dawidzie. Serwus...

Rachela stoi o krok od nas i patrzy na mnie. „Teraz ją pocałuję” – postana-
wiam. Uwalniam się od tych wszystkich ramion i rąk, po czym podchodzę do 
niej. Podaje mi dłoń.

– Do widzenia – szepcze, jakbyśmy jutro mieli się znowu spotkać. Jej twarz 
jest wilgotna od łez, a ja nie znajduję w sobie siły, aby ją objąć. Odwracam się 
pośpiesznie i zaczynam biec.

*

Ulica przypomina wzburzoną rzekę. Tłumy ludzi kołyszą się jak fale pomiędzy 
groblami domów, zalewając granicę między chodnikiem a jezdnią. Co chwilę 
rzeka ta rozstępuje się, aby przepuścić skrzypiący wóz lub warkoczący samo-
chód. Z bocznych uliczek napływają wciąż nowe strumienie ludzi. Im dalej, tym 
wszędzie robi się ciaśniej. Gdy gęste kłębowisko ciał zbliża się do wąskich ba-
łuckich uliczek i zaczyna się przez nie przepychać, wszystkim zaczyna brakować 
powietrza. Ludzie, ściśnięci i splątani ze sobą, z trudem posuwają się naprzód.

Najcięższą pracę wykonują ręce. Każdy palec zaciska się kurczowo na tym, 
co zabrało się ze sobą najdroższego: na walizce, na torbie, na dziecku. Dłonie są 
czerwone i nabrzmiałe, a kurczowo zaciśnięte palce świadczą o strachu przed 
utratą dobytku.

Jakiś mężczyzna obok mnie prowadzi wózek dziecięcy. Nad rozłożoną budką 
pochyla się kobieca postać, rozpościerając ręce niczym skrzydła. Kobieta przepy-
cha się do przodu bokiem, krzycząc zachrypniętym głosem: „Moje dziecko, moja 
ptaszyna!...” Zahacza przy tym o czyjąś torbę, która zawisa na krawędzi wózka. 
Torba nie daje się ruszyć z miejsca, bo nie ma jak. Ludzie złoszczą się na kobietę 
i przedrzeźniają ją, gdy woła: „Moje dziecko, moja ptaszyna! Moje dziecko, moja 
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ptaszyna!” Grożą, że połamią jej wózek, bo wstrzymuje wszystkich w marszu. 
Kobieta zaczyna płakać i błaga o litość. Im bardziej prosi i rozpacza, tym więcej 
przekleństw słyszy w odpowiedzi. Po chwili prąd porywa mnie dalej. Przede mną 
idą dwaj mężczyźni obładowani ciężkimi torbami i walizkami, których twarde 
brzegi uderzają wciąż o moje nogi. Wydaje mi się, że mam już w nich dziury…

Całkiem nie do wytrzymania robi się, gdy trzeba przepuścić wóz ciągnięty 
przez konia. Koński ogon chłoszcze po twarzach, wóz obija plecy, uderza w ra-
miona i głowy, a koła zgniatają tobołki to jednemu, to drugiemu. Wóz nie jest 
bynajmniej pusty – wznosi się na nim ogromna sterta bagaży i ludzi. Ci, którzy 
idą pieszo, zazdroszczą jadącym. Łatwa rzecz – jechać wozem. Ludzie krzyczą 
do szczęśliwców w górze, targują się o cenę za kawałek miejsca, którego nie ma. 
Niektórzy, nie pytając o nic, wrzucają swoje pakunki na wóz i próbują zaczepić się 
choć jedną nogą. Jednak po krótkiej chwili zarówno oni, jak i ich bagaż staczają 
się z powrotem w dół – prosto na głowy idących. 

Nagle wóz zatrzymuje się. Oszołomiony i przestraszony koń staje dęba, rzuca 
łbem, uderza kopytami i smaga ogonem po twarzach. Rzeka ludzi nieruchomieje, 
a ulica zaczyna się dusić. Z pomocą przychodzą bramy – są niczym śluzy ratun-
kowe. Ściśnięte ciała napierają na nie siłą i wyłamują je, po czym wlewają się na 
podwórza – aby złapać oddech i przeczekać. Zanim ludzie zdołają się wcisnąć 
z powrotem na ulicę, nadjeżdża drugi wóz i przepychanie zaczyna się od nowa.

Wokół mnie rozlegają się pokrzykiwania, przekleństwa, zawodzenia i płacz. 
Na początku aż bolały mnie uszy, lecz teraz już się do tego wszystkiego przy-
zwyczaiłem. Więcej – mam wrażenie, że jest bardzo cicho. Zapominam nawet, 
że ze wszystkich stron napierają na mnie ludzie. Pozwalam się nieść tłumowi 
i mam wrażenie, że wszystko mi się tylko śni. Wciąż śpię sobie w domu, zbyt 
zmęczony, aby się obudzić... – Jednak moje oczy widzą wszystko, co dzieje się 
wokół. Widzę kolor nieba – czysty i głęboki. Przychodzą mi do głowy (gdy tak śnię 
na jawie) poetyckie opisy wschodu słońca i zaczynam układać w głowie własną 
kompozycję. Wybieram piękne, literackie wyrażenia, jak np.: „Słońce zakończy-
ło poranną toaletę i oglądało swoje złote warkocze w pobłyskujących szybach 
najwyższych pięter”. Stawiam kropkę, po czym „piszę” dalej: „W otwartym oknie 
wisiała na pręcie sukienka. Jej puste rękawy powiewały na wietrze, machając 
z przyjaznym pozdrowieniem w stronę nieba”. Podoba mi się, więc rozochocony 
daję się ponieść fantazji: „Na balkonach piętrzyły się stosy pościeli, wchłaniając 
w siebie rześki chłód wrześniowego powietrza. Puchowe pierzyny wystawały 
spomiędzy tralek niczym czerwone języki wyciągnięte w stronę biegnącej dołem 
ulicy. Białe, porozciągane nitki babiego lata unosiły się w powietrzu, aż palce 
lekkiego wiatru owinęły je wokół elektrycznych drutów. W oknie facjatki stała 
doniczka z płomiennym pękiem czerwonych azalii...” Nie wiem, czy te kwiaty 
to rzeczywiście azalie, ale niech będzie – brzmi ładnie. Aby dopełnić obrazu, 
dodaję szczyptę realizmu: „Na blaszanym parapecie siedziała rodzina wron. 
Zadowolone, wykręcały się niczym baletnice, czyszcząc dziobami skrzydła, po 
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czym odwróciły się tyłem do maszerujących ulicą tłumów i nastroszywszy pióra, 
spuściły coś na dół”.

Kusi mnie, aby opisać to, co w dole – ulicę, ale nie przychodzą mi do głowy 
żadne poetyckie sformułowania. Jak opisać pięknymi słowami taką brzydotę? 
Myślę sobie, że moje słownictwo jest na to zbyt ubogie i dochodzę do wniosku, 
że tylko prawdziwie wielki pisarz potrafi znaleźć właściwe słowa, by opisać nie 
tylko niebo, lecz także ziemię. Ziemia potrafi być równie piękna jak niebo, lecz 
gdy taka nie jest – wtedy jest tysiąc razy brzydsza. I tak oto pod tym poetyckim 
niebem po raz pierwszy uświadamiam sobie, jak pełna brzydoty jest ziemia.

Na moim ramieniu leży torba człowieka, który idzie obok mnie. Jeszcze gorzej 
wygląda sprawa z moimi plecami. Za mną podąża kobieta, która w jednej ręce 
niesie wyżymaczkę, a drugą trzyma małą dziewczynkę. Dziewczynka sięga mi do 
łokcia i niechcący co chwilę ją nim uderzam. Im bardziej staram się uważać, tym 
częściej to robię. Twarde drewno wyżymaczki wciąż napiera na moje plecy, jak 
gdyby chciało mnie przeciąć dokładnie na pół. Jakkolwiek się obrócę, cały czas 
mam kobietę z dziewczynką za sobą. Przychodzi mi do głowy, aby zawrzeć z nimi 
znajomość. Nawiązanie bliższej relacji nie jest przecież niczym przykrym. „Ta 
biedna kobieta jest pewnie praczką” – myślę. „To proletariuszka. Jakże przycis- 
ka do siebie tę wyżymaczkę – narzędzie swojej pracy! Jeśli jestem prawdziwym 
socjalistą, powinienem jej pomóc i nieść za nią ten ciężki przedmiot. W końcu 
poza tą małą paczuszką nie mam nic więcej do dźwigania!” Odwracam parę razy 
głowę, by przyjrzeć się kobiecie. Ma dziobatą twarz. Głębokimi zmarszczkami na 
jej czole i policzkach spływa pot. Pod podwójnym podbródkiem i obwisłą szyją 
kiwa się wielki krzyż zawieszony na czarnej tasiemce. Jest tak długi, że jego 
koniec znika za dekoltem. – Jeśli pani chce – mówię, przybierając sympatyczny 
wyraz twarzy – pomogę trochę.

Wzdryga się, zaskoczona moimi słowami. Jej czoło marszczy się jak tara do 
prania, a zniszczone, przeżarte sodą ręce jeszcze bardziej przyciskają wyżymaczkę 
do piersi: – Nie trzeba. 

Rodzi się we mnie ochota, aby jej pomóc, więc się nie poddaję: – To proszę 
pozwolić, że poniosę dziecko.

W jednej chwili jej twarz wykrzywia zły grymas, a z jej ust spływa na mnie potok 
słów: – A może się tak odczepisz, Żydku jeden smarkaty? Niech was wszystkich 
licho porwie... Gdyby nie ty i twoi, nie doszłoby do tego wszystkiego. Banda zło-
dziei – oto czym jesteście! Żeby was ziemia pochłonęła, Jezus Maria!... – Jakby 
tego było mało, to jeszcze przez długą chwilę sapie, prycha i pluje, przepychając 
się naprzód. – Wszędzie tu są te gudłaje, parchy!

Każde słowo, które pada z jej ust, jest jak piekące uderzenie biczem. Mam 
ochotę rzucić się na nią, lecz nagle ktoś idący przede mną odwraca się, a ja 
widzę twarz z parą żydowskich oczu. – Przełknij ślinę i trzymaj język za zębami.

Ucieszyłem się, że są tu inni Żydzi. Przysuwam się do żydowskiego młodzieńca. 
– Ma pan słuszność – mówię do niego poufałym tonem, chcąc nawiązać rozmowę. 
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Jednak on już odwrócił głowę i idzie między dwoma innymi mężczyznami. – Pro-
szę pana, czy wie pan może, która jest godzina? – próbuję go zaczepić, lecz on  
nie odwraca się. Dotykam jego ramienia: – Proszę pana, czy jeszcze daleko do 
szosy?

Twarz o żydowskich oczach odwraca się znów w moją stronę: – A może tak 
zdejmiesz ze mnie swoje łapy, co? – Przyczepił się jak jaka zaraza! – dodaje, 
zwracając się do swoich dwóch towarzyszy.

Zdaję sobie nagle sprawę, że jestem skazany na samotne pokonywanie 
długiej drogi.

Tymczasem widać już małe, krzywe chatki, a pomiędzy nimi płoty, sponad 
których wystają suche gałęzie. Czuję, jak wokół mnie rozluźnia się. Zdejmuję ma-
rynarkę. Powietrze jest rześkie. Ulica skończyła się i jesteśmy już poza miastem. 
Strumień ludzi wylewa się na szosę i ciągnące się po obu jej stronach puste pola. 
Z bocznej drogi nadjeżdżają – jeden po drugim – wozy, wypełniając powietrze 
stukotem kół. Siedzą na nich żołnierze. Poły ich zielonych, porozpinanych szyneli 
zwisają, guziki są poobrywane. Ręce i twarze są czarne, nieogolone, pokryte 
kurzem i błotem dalekich dróg. Wyglądają jak zastygłe kukły – obco, strasznie. 
Patrząc na nich, wyobrażam sobie przegrane bitwy. Słyszę huk dział, świst grana-
tów, warkot samolotów. Ci żołnierze przybywają stamtąd, oni to wszystko przeżyli. 

Idący w pobliżu cywile rzucają się na wozy, wieszają się na nich. Nikt ich 
nie odpędza. Żołnierze nie ruszają się. Ludzie biją się między sobą, walcząc 
o miejsce, aby uwiesić się na wozach. Żołnierze patrzą, a niektórzy nawet się 
uśmiechają – obojętni na panikę, obojętni na wszystko...

Więc i ja próbuję uczepić się wozu. Chcę być bliżej żołnierzy. Chwytam się 
deski, która wystaje spod spodu. Już na niej wiszę, gdy nagle ktoś ściąga mnie 
z powrotem.

O mało nie wpadam pod koła nadjeżdżającego pojazdu. Tymczasem na mo-
jej desce siedzi już ktoś inny. Próbuję szczęścia z kolejnym wozem, lecz zaraz 
zeskakuję, czując uderzenie w palce.

Jestem przy grupce dzieci otaczających żołnierza z głową obandażowaną aż 
po uszy, który rozdaje im coś z papierka. Przysuwam się, aby zobaczyć, co to 
takiego. Gojka, która idzie za mną, najwidoczniej matka jednego z dzieciaków, 
ciągnie mnie za rękaw: – Fe, taki duży kawaler i pcha się po cukierka?

Chcę jej powiedzieć, że nawet mi to do głowy nie przyszło, ale w końcu nic 
nie mówię i idę dalej. Widzę przed sobą innego żołnierza, który kuśtyka. Nikt 
z nim nie rozmawia. Żołnierz ćmi papierosa, powłócząc obandażowaną nogą.  
Mam ochotę poprosić go, aby opowiedział mi coś o froncie. Powstrzymuję się 
jednak.

Słońce przygrzewa coraz mocniej. Większość ludzi idzie teraz polami wzdłuż 
szosy. Bagaże tłuką się po zeschniętych grudach ziemi, wzbijając tumany kurzu. 
Właśnie mam zamiar wskoczyć do rowu, który odgradza mnie od pola, gdy moje 
nogi potykają się o jakiś twardy przedmiot. To walizka. Myślę sobie, że pewnie 
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ktoś ją zgubił i zatrzymuję się na chwilę. Starszy goj o posturze i twarzy stróża 
zbliża się i pochyla nad „skarbem”. Wyszczerza zęby w drapieżnym uśmiechu. 
Obmacuje zamek, po czym pokrywa walizy odskakuje. Mężczyzna wkłada swoje 
złodziejskie ręce między poukładane ubrania i robi z nich kłębowisko. Po chwili 
wyciąga zawiązaną w supeł parę pończoch. Wkłada węzeł między wyszczerzone 
zęby i już z długiej pończochy wysypują się srebrne łyżki, widelce i noże – naj-
pierw na jego rękę, a z niej – prosto do kieszeni. Tłum ludzi stoi wokół walizki. 
Dziesiątki rąk wyciągają się w stronę jej wnętrza. Goj wierzga nogami w ciężkich 
butach jak koń kopytami: – Precz! To moje! 

Lecz są tu i inni równie silni jak on, więc nikt go nie słucha. Ktoś daje mu 
kuksańca w bok, po czym wywiązuje się bójka. Tymczasem kopnięta walizka 
wpada do rowu, gdzie leży niczym otwarte usta, wymiotując kolorowymi swetrami, 
koszulami, sukienkami. Niektórzy z obecnych nie próżnują i zbierają, co się da. 

Idę przez pole w tumanach kurzu i wdycham zapach ziemi. To uświadamia 
mi, jak daleko już jestem od domu. Z początku nieustannie oglądałem się za 
siebie, patrząc na znikające domy. Teraz jednak nie mam odwagi się obejrzeć. 
Wiem, że już niczego nie zobaczę. 

W oddali, na skraju horyzontu, czernieje plama lasu. Przed nim rozciągają 
się zielono-czarne kwadraty niczym kawałki chłopskiego chodniczka (moja 
żyłka literacka!). Pośrodku pola kilka drzewek (jak malowniczo!). Tak, wszystko 
to wydaje mi się czystym szaleństwem. Jasne niebo wygląda, jakby się dziwiło, 
zdeptane pole zdaje się nie rozumieć, a słońce – chyba się z nas naśmiewa… 
– Ponownie przypomina mi się ostatnie lato. Domek, w którym mieszkaliśmy, 
mała rzeczka i kudłaty pies Lord. Pamiętam te dwa dni, kiedy odwiedziła mnie 
Rachela. Poszliśmy po mleko. Chłopka doiła krowę, a my patrzyliśmy, jak mleko 
pieni się w skopku. Rachela stanęła na przewróconej bańce, aby przyjrzeć się 
ptakom w gnieździe uwitym pod dachem obory. Kilka dni później na wieś przy-
jechał ojciec, polecił wszystko spakować – i to był koniec…

Idę przez zaorane pole i pytam sam siebie, czy już nigdy nie będzie tak, 
jak było, a tymczasem drugi głos we mnie zadaje inne pytanie: „Czy naprawdę 
wszystko było takie dobre?” Ile razy sam się modliłem, aby rzeczywistość się 
odmieniła, ile razy miałem na to nadzieję, szykowałem się, aby o tę zmianę 
walczyć. No bo jakiego to szczęścia doświadczyli w życiu moi rodzice? Wieczne 
troski o pieniądze. Mama – zawsze przy maszynie do szycia, ojciec – nigdy nie 
miał czasu, aby z nami pobyć. Przypominam sobie ich twarze pochylone nad 
moimi butami, gdy zastanawiali się dłuższy czas, czy już należy je oddać do 
szewca, czy można z tym jeszcze poczekać. Pamiętam, jak całą zimę zbierano 
grosz do grosza, aby w czasie ferii wynająć domek na wsi! A nauka? Które z nas 
poszłoby do gimnazjum, gdybyśmy – ja i Halina – nie mieli takich dobrych głów? 
Od piątej klasy szkoły ludowej utrzymywaliśmy się z prywatnych lekcji, nawet na 
kino udało się nam czasami zarobić. A w domu – nieustanne długie konferencje 
rodzinne na temat czynszu… – W tym czasie na uniwersytecie bito żydowskich 
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studentów. Ulicami maszerowała „Falanga”4 z „Wiśniowcami”5, którzy zapożyczyli 
swój program od Hitlera. „I do takiego życia chce ci się wracać?” – pytam sam 
siebie. „Czy nie marzyłeś o nowej epoce? Z jaką tęsknotą wymawiałeś słowo 
«rewolucja»? Czytywałeś opisy wydarzeń w Hiszpanii, przeżywałeś wszystko, co 
się tam dzieje, modląc się skrycie, aby ten ogień zapłonął i tutaj…”

W czasach pokoju każda rewolucja jest skazana na przegraną – myślę dalej. 
– Dzisiaj odpowiedzią na entuzjazm i barykady są bomby i czołgi, a te znajdują 
się w rękach władzy. Rewolucja może zwyciężyć jedynie w takim momencie jak 
dziś – w czasie wojny, gdy masy są uzbrojone i mogą skierować broń przeciw 
tym, którzy dali im ją do ręki. Naród niemiecki zapewne cierpliwie czekał na ten 
moment. Kto wie, co tam się teraz dzieje? Niemcy mogą powstać lada dzień, 
aby obalić tyrana i ustanowić socjalistyczną republikę. Wówczas wojna między 
państwami skończy się, a świat uczyni „ostatni, decydujący krok” ku lepszemu 
jutru. Naród polski przegoni złą władzę sanacyjną i ogłosi narodziny nowej Polski. 
Żydzi i Polacy będą walczyć ramię w ramię, wspólnie budując nowe życie. Ludzie 
będą tańczyć i radować się na ulicach. Międzynarodówka stanie się hymnem 
państwowym. Na wszystkich budynkach zawisną czerwone flagi. Ja rozpocznę 
studia, Rachela również. W czasie ferii będziemy jeździć na wycieczki – czasami 
w góry, a czasami nad morze. Może kupimy sobie rowery, dzięki czemu będziemy 
się wypuszczać na długie, wesołe wyprawy jak Maria i Piotr Curie. Mama nie 
będzie już musiała pracować, zajmie się tylko domem, a tata będzie miał dla 
nas dużo wolnego czasu. Halina wyjdzie za Leona. Każdego lata wyjedziemy 
razem z nimi na wakacje…

Upajam się tymi myślami. Zapominam, gdzie jestem. Nie czuję zmęczenia, ani 
samotności. Gdy otrząsam się z tych marzeń i widzę rzeczywistość wokół siebie, 
a także ogromny tłum ludzi, którego jestem częścią, nie tracę dobrego nastroju. 
Nie, nie trzeba postrzegać rzeczy w tak tragicznym świetle. Wszystko obróci się 
ku dobremu. Ludzie wokół mnie nie wyglądają już tak obco i nieprzyjaźnie. To 
przecież ci, z którymi lada dzień będę się radował i tańczył na ulicach…

A tu nagle… drży powietrze. Przerażający szum świdruje uszy, jakby spadały 
na nas całe góry. Szosa rzuca się niczym w konwulsji i zastyga. Czarny las sa-
molotów przesłania niebo i leci wprost na nas. Cienie ich skrzydeł gaszą światło 
słońca, które do tej pory rozjaśniało szosę. I nagle… Huk… jeden i jeszcze jeden. 
Skamieniali ludzie upadają, jakby siekiera podcięła ich zesztywniałe nogi. Padają 
i podnoszą się, uciekają z szosy w kierunku pól, a potem ponownie na drogę. Jeden 

4 Falanga – radykalna organizacja polskich nacjonalistów. Ruch Narodowo-Radykalny Falanga 
(pot. ONR-Falanga) powstał w 1935 r., głosił hasła antysemickie, organizował bojówki demolu-
jące żydowskie sklepy, domagał się ograniczenia liczby studentów pochodzenia żydowskiego na 
wyższych uczelniach itp.

5 Zob. przypis 14 na str. 174.
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przewraca się na drugiego, jeden leży na drugim. Wokół plątanina, spiętrzone 
stosy ludzkich ciał. Usta otwarte w niemym krzyku przerażenia niczym grymas 
aktorów niemego filmu. Wycie samolotów zagłusza wszystko. Szosa wygląda 
już jak pole bitwy usiane trupami. Przepłoszone konie przeskakują je, ciągnąc 
za sobą wozy. Biegną w kierunku pól, przelatując kopytami tuż ponad tłumem. 
Wszędzie leżą porozrzucane stosy ludzkich ciał. Pole wygląda jak po żniwach  
– pełne żywych snopów. Bomby wciąż lecą, gwiżdżąc ponad głowami – a samo-
loty śmieją się szalonym cha-cha-cha z biednych istot na dole, które czepiają się 
ziemi, szukając na niej schronienia, gdy tak naprawdę stają się w świetle słońca 
wyraźnymi, kolorowymi punktami na ekranie lotniczego celownika. 

Jeszcze nigdy nie widziałem samolotów przelatujących tak nisko. Leżę wy-
ciągnięty na ziemi, a gdy podnoszę na chwilę głowę, widzę każdy znak na ich 
skrzydłach, każde ramię swastyki. Padam z przerażenia i wydaje mi się, że to 
ziemia tak drży. Ząb dzwoni o ząb, chciałbym, aby ten straszliwy hałas już się 
skończył. Mam wrażenie, że cały ten strach jest spowodowany ogromnym szumem. 
Zasłaniam uszy rękami i nagle widzę, że jeden z samolotów z całym impetem 
leci wprost na mnie. Chwytam marynarkę i nakrywam nią głowę. Wstrzymuję 
oddech. Huk podrywa mnie na nogi. Biegnę w ciemnościach – w kłębach dymu. 
W twarz uderzają mnie grudy ziemi. W głowie mi się kręci, dookoła latają kamie-
nie… ludzkie członki… paczki i worki. Biegnę, a ziemia podskakuje pod moimi 
nogami. Wciąga do głębokich rozpadlin. Wyrzuca w górę na nagle wyrastających 
nasypach. Wszędzie płonące wozy. Niektóre z nich, całe w ogniu, ciągnięte są 
przez wciąż żywe konie. Płonący piasek kłuje w oczy. Nic nie widzę. Zdaje mi 
się, że to koniec. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, co robię. Znowu ogromnie 
skrzydło pojawia się nad moją głową. Padam i chowam twarz w ziemi. 

Nagle zapada cisza. Delikatnie próbuję się poruszyć. Podnoszę głowę. Ostatnie 
samoloty nikną za lasem. Na polu panuje absolutny spokój. Świat dookoła znieru-
chomiał, jakby wciąż jeszcze wsłuchiwał się w burzę, która właśnie minęła. Powoli 
tu i tam podnoszą się pojedyncze głowy. Z grupek rozsianych po polu odrywa się 
żywa część i zaczyna ruszać ponad wyrosłymi pagórkami i lejami – pomiędzy 
truchłami koni i ciałami ludzi. Ktoś tańczy na szosie, podnosząc w kierunku  
lasu zaciśnięte pięści. Wariat? – Jeszcze będziecie mieli za swoje, przeklęci 
Niemcy! 

Wkrótce inni przychodzą mu w sukurs: 
– Bóg wam odpłaci, psie syny!
– Uciekniecie stąd jak zatrute myszy, mordercy!
Las na horyzoncie jest czarny i obojętny. Dobrze tym, którzy mają ochotę 

się z nim zmagać, krzyczeć do niego. Tak naprawdę jest to krzyk radości, że 
pozostało się przy życiu – że nie straciło się najbliższych. Ci, którym bomba ko-
goś zabrała – nie krzyczą. Wciąż jeszcze leżą przy rozerwanych ciałach i dziwią 
się tym złym urokom, które dokonały się tu, w tej właśnie chwili. Jakieś dziecko 
zanosi się płaczem…
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I znowu zaczyna się marsz. Ale ludzie idą już inaczej. Nie można zrobić kroku 
bez natykania się na przeszkody. Poza trupami i rozrytą ziemią wszędzie leżą 
paczki z porzuconymi rzeczami, walizki, wózki dziecięce, stosy pościeli. Nikt już 
się na to nie ogląda, teraz to tylko zawada pod nogami. Poza tym w strumieniu 
idących wyodrębnił się teraz cienki strumyk tych, którzy idą z powrotem, do Łodzi.

Nie przychodzi mi na myśl, aby wracać. Myślę o tacie i o Leonie, którzy muszą 
być gdzieś na tej samej szosie. Co się z nimi stało? Gdzie złapało ich bombardo-
wanie? Myśl o nich nie daje mi spokoju. Chciałbym ich odnaleźć, dogonić. Może 
nie są tak daleko? Tata nie jest najlepszym piechurem. Wytężam siły, przepy-
cham się pomiędzy opieszałymi wędrowcami, torując sobie drogę pięściami. 
Od czasu do czasu moja stopa zahacza o ubranie jakiegoś trupa, który leży na 
skraju szosy (teraz łatwiej nią iść, nie jest tak rozryta jak pole). Wyplątuję się 
z zimną krwią i idę dalej. Myślę przy tym, że po raz pierwszy w życiu spotykam 
się twarzą w twarz ze śmiercią. Do tej pory jeszcze nigdy nie widziałem trupa. 
Za to teraz widzę ich tak wiele, że wystarczyłoby na całe życie. I nic. Nie robi to 
na mnie wrażenia. Może dlatego, że sam byłem tak blisko śmierci? Jedno jest 
jasne – coś we mnie zgasło na zawsze. Wciąż jeszcze boję się samego umie-
rania, ale na dzieło śmierci mogę już patrzeć obojętnie. Czy to nie jest znak  
dorosłości?

Zbliżam się do Brzezin. Niebo nad miasteczkiem jest czarne i smoliste. Brze-
ziny płoną! – wśród idących roznosi się wieść. Strumień wracających wzrasta 
z każdą chwilą. 

Po wejściu do Brzezin widzimy, że płonie ratusz i okoliczne domy. Wszystkie 
pozostałe ulice są puste, wymarłe. Dziwnie tak oglądać opustoszałe miasto 
w samym środku dnia. Na ganku stoi jakaś staruszka, załamując ręce niczym 
Matka Boska. 

– Kochanieńcy, co oni z nami zrobili? – Mówiąc to, kreśli na piersiach znak 
krzyża. 

*

I oto miasto już poza mną. Ponownie szosa, znowu pola. Słońce opuszcza 
się już ku zachodowi. Powietrze szarzeje. W szarym świetle trudno odróżnić 
martwych od żywych. W tajemniczym półmroku rozlega się przeraźliwy płacz 
dzieci, które zgubiły rodziców… wołanie matek, które straciły z oczu swoje po-
ciechy… Słychać też inne odgłosy – zmęczenia, rozpaczy. Długie cienie kładą się 
na polach. Robi się chłodno. Powoli zapada zmrok. Dopiero teraz widać, jakie 
są skutki bombardowania. Czerwone światło na horyzoncie, które podziwiałem 
jako piękny zachód słońca, wciąż widnieje na ciemnym niebie, obejmując je jak 
obręcz. Gdzieś w oddali płoną wioski i miasteczka…
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Odczuwam tępy ciężar we wszystkich członkach. Same nogi mnie nie bolą, 
w ogóle ich nie czuję. Ale głowa opada ku ziemi. Puchną mi usta, ziarna piasku 
zgrzytają między zębami, dręczy mnie pragnienie. W ciemności tuż obok mnie 
ktoś popija z butelki. Mokre krople lśnią na jego brodzie. Otwieram usta i poły-
kam chłodne powietrze. Idę dalej. Teraz już nic nie widzę i trudno mi wyplątywać 
się ze szmat i trupów na ziemi. Co chwilę natykam się na puste wózki dziecięce, 
które przy każdym poruszeniu jęczą żałośnie jak kociaki. Zatrzymuję się przy 
kranach z wodą i pompach, ale nigdzie nie ma śladu po jakimkolwiek domostwie. 
Aż nagle widzę, że na otwartym polu (znowu idę polem) – coś rośnie. Pochylam 
się i dotykam zmiętego liścia. Macając wzdłuż łodygi, dokopuję się do twardego 
korzenia. To burak. Szybko zdejmuję marynarkę i wrzucam do niej, ile się da. 
Potem wgryzam się w buraka. Ziemia strzela mi między zębami. Wysysam sok. 
Czuję w ustach cierpkość. Zastanawiam się, gdzie by tu przenocować, odpocząć. 
Jestem bardzo daleko od swojego domu, daleko od niegdysiejszych nocy, kiedy 
spałem w łóżku na poduszce, z kawałkiem nieba za oknem, na którym czasem 
zamigotała gwiazda albo dwie. Teraz niebo jest ogromne i nie ma gdzie się przed 
nim skryć. 

Czuję na sobie czyjeś spojrzenie. W moją stronę patrzy jakiś chłopak o okrąg- 
łej twarzy i śmiesznym wyglądzie. Ma na sobie wielką, luźną kurtkę z futrzanym 
kołnierzem – prawdopodobnie jest to ubranie, które dopiero co znalazł na dro-
dze. – Daj jednego – mówi do mnie i już trzyma rękę na mojej marynarce. Podaję 
mu buraka. Nasze ramiona dotykają się. Jest mojego wzrostu, wydaje się też, 
że ma tyle lat co ja. Odwraca głowę w moim kierunku: 

– Czemu idziesz jakiś taki goły? – zaczyna kopać szmaty, które poniewierają 
się na ziemi, i ja też to robię. Rozgrzewamy się i robi się z tego zabawa, aż on 
krzyczy: – Jak pragnę Boga, popatrz! – I podnosi futrzany płaszcz. Otrzepuje go 
i rozkłada przede mną: – Wsadzaj swoje szlachetne rączki! – Robię, co każe, 
i otulam się płaszczem. Chłopak klepie mnie po ramieniu: – Jak pragnę Boga, 
teraz to już nie zmarzniesz! – Przepychamy się ramionami. Postanawiam, że 
będziemy się trzymać razem. Chcę mu to zaproponować i obracam się w jego 
kierunku. Widząc, że ma czerwone wąsy (od buraków), wybucham śmiechem. 
Spogląda na mnie i również zaczyna się śmiać: – Z buraczaną szminką na ustach 
i w futrze wyglądasz jak Greta Garbo – mówi. 

– A ty w swoim generalskim szynelu, z czerwonymi wąsami – jak hetman 
kozacki – nie pozostaję mu dłużny.

Potok ludzi przepycha się pomiędzy nami. Rozglądam się dookoła – jest ciemno 
choć oko wykol. Chłopaka już nie ma. Szukam go. Zaglądam w twarze. Mylę się. 
Nie pamiętam dokładnie, jak wyglądał. Zawołałbym go, ale nie wiem, jak ma na 
imię. Idę dalej, cały czas się rozglądając, gdy nagle ktoś szturcha mnie w bok. 

– Jak pragnę Boga! – krzyczy mi do ucha, jakbym był głuchy. – Gdyby nie to 
futro, zgubiłbym cię. – Z wielkiego zadowolenia bierze marynarkę, którą trzymam 
w ręku, i wpycha do swojej torby. – O, tak! – Śmieje się. – Wsuń jedną rękę do 
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kieszeni, a drugą pod moje ramię i idźmy jak panna z kawalerem. Wtedy się nie 
rozdzielimy… – Więc dalej idziemy objęci. Znów mijamy jakieś miasteczko czy 
raczej wioskę. Pustka. Martwe domy z ciemnymi plamami w okiennych ramach. 
Opuszczonymi, piaszczystymi uliczkami suną tysiące czarnych cieni – tłumy na-
szych. Cienie cieni prześlizgują się po bielonych wapnem ścianach, po płotach, 
odbijają się w czarnych szybach. Duchy. Mistyczna dekoracja do pełnej tajemnic 
sztuki teatralnej. Sam czuję się jak nie ja – lecz kto inny, zagubiony we śnie. Nie 
słyszę ani swoich kroków, ani kroków towarzysza. Biorę go mocniej pod ramię, 
aby się przekonać, że nie śpię. Jego trupioblada, okrągła twarz jest maską, która 
straszy. Nie mogę wydobyć z siebie żadnego dźwięku… 

– Wypadałoby się tutaj czegoś napić – słyszę jego głos dobiegający jakby 
z pustej studni. 

Przeciskamy się przez milczący tłum i biegniemy do najbliższego domu. 
Przed nami dwoje drzwi. Jedne – zamknięte i drugie – uchylone. Te uchylone 
przerażają, więc otwieramy te drugie. Już jesteśmy w środku. Stoimy na progu, 
aby przyzwyczaić się do ciemności. Chłopak posuwa się wzdłuż ścian, a ja za 
nim. Natrafiam na pojedyncze meble: łóżka, naczynia, szafy. Coś majaczy w głębi 
ciemnego pomieszczenia. To wiejski kredens z półkami, na których stoi biała 
zastawa. Kubek. 

Stoimy nad wiadrem. Zanurzam kubek i piję. Na początku czuję jedynie chłód 
wody, która przyjemnie wypełnia całe moje ciało. Lecz nagle zimny strumień 
wylewa się z moich ust, spływa po brodzie i szyi, aż pod koszulę. Przejmuje 
mnie dreszcz. Mam dość, więc podaję naczynie towarzyszowi. Słyszę, jak głośno 
przełyka, aż mam wrażenie, że w ciszy pokoju rozlegają się grzmoty. Wyglądamy 
jak dwa demony nad zaczarowanym wiadrem gdzieś na końcu świata. 

– Chodź już! – ciągnę go za rękaw. 
Odstawiam kubek na miejsce, z którego go wziąłem, i już na zewnątrz śmieję 

się sam z siebie. Co za sens ma takie precyzyjne odstawianie naczynia na miej-
sce? Takie troskliwe zamykanie drzwi za sobą? – Przyzwyczajenie ze starego 
życia, które minęło. 

– Może gdzieś tu wejdziemy i wyciągniemy się na łóżkach? – słyszę głos 
mojego towarzysza. 

– Nie wolno – odpowiadam i szukam argumentu, którym mógłbym przesłonić 
melancholię: – Gdyby można było nocować w tych domach, ludzie nie uciekaliby 
stąd. Niemcy bombardują zwłaszcza domy. 

Wychodzimy na pole. Staje przy dziurze pomiędzy dwoma pagórkami rozoranej 
ziemi i spoglądamy na siebie. 

– Tu? – pytam.
– Tu – odpowiada. – Widzisz, wykopane jakby specjalnie dla nas. Grób – 

dodaje szeptem.
– Łóżko – odpowiadam mu po cichu i schodzę w dół, a on za mną. Nie mamy 

odwagi wyciągnąć nóg i zamknąć oczu, więc siedzimy tak z kolanami podciągnię-
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tymi pod brodę i w ciemności patrzymy w kierunku płonącego na horyzoncie pasa. 
Cienie przesuwają się obok nas w milczeniu. Niektórzy potykają się i przewracają 
na nas, kopiąc nas w nogi i ręce. Tymczasem głowa zaczyna mi ciążyć, spadając 
raz na jedno ramię, raz na drugie. Marzę, aby się wyciągnąć. 

– A może pójdziemy dalej? – pytam i w tym momencie moje nogi same się 
prostują, a plecy szukają oparcia na kopczyku ziemi. Zamykam oczy. Tylko na 
chwilę. Przez futro czuję wilgoć zimnej ziemi. – Chodź, przysuń się – proponuję 
koledze. – Przytul swoje plecy do moich, to będzie cieplej. 

I faktycznie jest lepiej. Stawiam wilgotny kołnierz i chowam w nim głowę. 
Para z mojego oddechu powoduje, że futro robi się wilgotne, przyklejając się 
przyjemnie do policzków. To taki rodzaj własnego grzejnika. Oczy mnie pieką jak 
po długim płaczu. Zamykam je z przyjemnością i nie myślę o niczym. 

Drzemię. Nagle przez sen słyszę język żydowski. Znajomy głos dziecka. Bu-
dzę się, ale nie chce mi się otwierać oczu. Myślę, że głos wydał mi się znajomy, 
bo znajomy i bliski jest język, w jakim głos przemawia. Ale w końcu ciekawość 
zwycięża. Spoglądam przez na wpół uchylone powieki i widzę, że obok naszej 
dziury przechodzą dwie postacie. Jedna duża, a druga malutka. Przelatuje mi 
przez głowę myśl, że to Josele, przyjaciel mojego brata Abramka! I już nie mogę 
się powstrzymać. 

– Josele! – wołam. 
Dziecko, drgnąwszy, zaczyna krzyczeć: 
– Tato, gdzie jesteś? Nie widzę cię! – Zrywam się i podbiegam do niego. – To 

ja, Dawid – obejmuję go. 
Dziecko macha rękami: 
– Gdzie jest tata? Nie widziałeś taty?
Wyższy cień, który towarzyszył chłopcu, oddala się pospiesznym krokiem. 

Dziecko trzyma mnie kurczowo obiema rękami: 
– Oj, Dawidzie – pochlipuje – nie wiem, gdzie jest tata. Zgubiłem go na polu. 

Spadały bomby. Leżeliśmy na ziemi, a później, jak wstałem, to już go nie było…
– Z kim teraz szedłeś? – pytam. 
– Nie wiem – chlipie. – Z jakimś człowiekiem. Zobaczył, że płaczę, to mnie 

wziął. Powiedział, że zabierze mnie do Warszawy, a tam znajdziemy tatę…
– Pójdziesz ze mną – mówię mu i prowadzę do naszej dziury. 
– Kto to? – chłopiec drży na widok mojego towarzysza. 
– To jest… to jest… – nie znam imienia, ale mój kolega przychodzi mi z pomocą. 
– Bronek – mówi i chwyta rękę malucha, aby pomóc mu usadowić się wygodnie 

na ziemi pomiędzy nami. Przykrywamy go naszymi płaszczami. Mały opowiada 
swoją historię płaczliwym głosem. Na polu zaczyna wiać wiatr, niemalże unosząc 
nas w górę. 

– Szalik by mu się przydał – mówi Bronek. 
– Szalik? – mały zapomina o płaczu. – Mam szalik! – wyciąga z kieszeni długi, 

wełniany szal. – Nie chciałem go zabrać, ale mama wepchnęła mi do kieszeni… 
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Chciała iść z nami. „Co się stanie z wami, niech się stanie też ze mną”, powie-
działa do taty. Ale tata na to, że ktoś musi pilnować mieszkania, bo inaczej to 
Niemcy wszystko rozkradną. I tata jeszcze powiedział, że Niemcy zabijają tylko 
mężczyzn, a dziewczynkom nic nie robią… Tata kazał, abym został, ale mama 
krzyczała, abym poszedł z nim…

Owijam mu szalik wokół szyi. Jego długiej opowieści słucham tylko jednym 
uchem, gdyż myślę o mamie. Jestem zadowolony, że jej tu nie ma, jak również 
Racheli, Haliny i Abramka. Przecież tułaczka tysięcy dzieci i kobiet po drogach 
i polach to czysty bezsens! Mężczyźni – to co innego. Oni nie powinni wpaść 
w ręce wroga, muszą iść do Warszawy, gdzie będą stawiać opór…

Leżymy w dziurze wyciągnięci, a mały między nami jak w kołysce. Przez chwilę 
jest przyjemnie, aż znowu zaczyna ciągnąć od ziemi. – Chodźcie, przyniesiemy 
poduszki z jakiegoś domu! – mówię do nich. Wstajemy, bierzemy się za ręce, 
aby się nie rozdzielić, i wracamy do wioski. Wchodzimy do pierwszych otwartych 
drzwi, zaczynamy grzebać w cudzych łóżkach. Tym razem nie czuję się dziwnie. 
Chwytamy, co nam wpadnie w ręce, i tak obładowani wracamy na pole. Odna-
lazłszy wyrwę w ziemi, mościmy ją kołdrami i poduszkami, po czym rzucamy się 
na miękki puch. Teraz już można spać. 

Na polu jest cicho, mało kto idzie dalej. Na horyzoncie wciąż jeszcze widać 
łunę pożarów, niebo gra czerwienią i czernią. Gdzieś odzywa się słowik, świerszcze 
w trawie grają uparcie, a żaby kumkają. Od czasu do czasu rozlega się ujadanie 
psa. Mały, leżąc pomiędzy nami, już nie płacze ani też niczego nie opowiada. Śpi. 
A ja? Myślę o tym, co właśnie zrobiliśmy, wchodząc do obcego domu i wynosząc 
cudzą pościel. Kiedyś nazywało się to kradzieżą, a teraz to takie proste. A gdy 
mieszkańcy tego domu wrócą, znowu powiedzą, że ktoś ich okradł, więc jednak 
staniemy się złodziejami. Czy więc jutro trzeba to wszystko zanieść z powrotem, 
czy też można zostawić tu, na ziemi? Tyle bezpańskich rzeczy poniewiera się 
dookoła, więc i ta pościel do nich dołączy. Śmieję się sam z siebie, z tego całego 
mojego filozofowania, i wiem, że chyba już śpię. A tu nagle słyszę nad uchem 
głos mojego kolegi: 

– Nie powiedziałeś mi, jak ci na imię…
Na siłę otwieram jedno oko: 
– Mam na imię Dawid… Dlaczego nie śpisz? 
– Nie wiem… Moja matka została w mieście sama.
– Moja też, a także siostra i brat.
– Co robiłeś przed… przed wojną?
Oczy mi się zamykają. Ale odpowiadam mu: 
– Chodziłem do gimnazjum. – Na wpół zaspany zaczynam żałować, że to po-

wiedziałem, bo wygląda to tak, jakbym się chwalił. Bronek może sobie pomyśleć, 
że jestem burżujem… – Mój ojciec jest proletariuszem. – dodaję. 

– Kim?
– Proletariuszem, robotnikiem. 
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– A mój ojciec umarł dwa lata temu. Był inwalidą – stracił nogę u bolszewików, 
w czasie wojny. Mama prowadziła kiosk. Nieźle tam zarabiałem. Ale wczoraj… 
przedwczoraj… Kiedy to było? – stracił rachubę, a ja tymczasem zapadłem 
w drzemkę aż do momentu, gdy ponownie wystrzelił: – To było trzy dni temu. 
Mama pojechała do Andrzejowa, do jednego z naszych wujków. Pojechała po 
trochę ziemniaków… Nazajutrz rano wstaję i widzę, że całe miasteczko ucieka, 
a mamy dalej nie ma. Czekałem na nią i czekałem, aż okazało się, że jestem 
ostatnim mężczyzną w okolicy. Więc uciekłem. Jestem jej jedynym dzieckiem… 
– niemal nie słyszę jego głosu. Mam oczy zamknięte, a w wyobraźni przenoszę 
się do domu. Mama pewnie teraz nie śpi. Wyobrażam sobie, co wszyscy teraz 
robią. Wiatr, który ponownie się zerwał, rozwiewa moje myśli. Przychodzi mi do 
głowy, że wszyscy ludzie, którzy tu leżą na polu, myślą teraz o swoich domach, 
matkach… – jak ja i Bronek. Muszą czuć się jak bezradne, samotne dzieci. – Ona 
jest już stara – znów słyszę słowa Bronka. – Drżą jej ręce i głowa trochę też… Jak 
pragnę Boga… Muszę wracać. Jutro, jak tylko zrobi się jasno, idę z powrotem. 
Jak pragnę Boga… Jestem świnią…

– Ja też jestem świnią – przyznaję mu rację. – Jestem najstarszym synem 
w rodzinie. 

Mówi dalej, a ja wciąż mu odpowiadam. Już nie wiem – czy naprawdę, czy 
tylko w myślach. Jestem w domu, mam trzynaście-czternaście lat. Oto jeden 
z tych nielicznych wieczorów, kiedy ojciec jest z nami. Wróciłem właśnie z kore-
petycji, których udzielam. Jesteśmy wszyscy razem. Słyszę głos każdego z nich, 
widzę ich twarze. Ojciec gra ze mną w szachy. Pobijam go bez trudu, na co on 
promienieje – zamiast czuć się przegrany. Rozgrywamy jeszcze jedną partyjkę. 
Daję mu szybkiego mata, który powinien go zaboleć. Ale wcale się tak nie dzieje 
– jest ze mnie dumny. Leon, narzeczony Haliny, najpierw nam kibicuje, a potem 
zajmuje moje miejsce. Mama siedzi przy stole i ceruje skarpety. Obok stoi lampa 
z żółtym abażurem. Odrabiam lekcje, a w tym czasie Abramek stawia gryzmoły 
w swoim pogniecionym zeszycie. Spieramy się o lampkę biurową – kto z nas po-
winien mieć ją bliżej siebie. Halina leży na kozetce i powtarza szeptem łacińską 
gramatykę. Złości się przy tym na nas, że przesuwamy lampkę w tę i z powrotem, 
przez co kręci się jej w głowie. Drażnienie Haliny staje się dla nas dobrą zabawą 
(jakim dzieckiem wtedy byłem!). Po odrobieniu lekcji gram z Abramkiem w klisze. 
Czekając na Rachelę, która powinna zaraz wrócić z korepetycji, próbuję zabić 
czas. Abramek robi się śpiący, więc mama kładzie go do łóżka. Zdejmuję z półki 
encyklopedię Meyersa6, z której uczę się niemieckiego. Siedzę nad nią chwilę, 
aż zaczyna mi brakować cierpliwości. Chwytam czapkę… „O!” – słyszę śmiech 
Haliny. – „A dokąd to o tak późnej, wieczornej godzinie?” Pokazuję jej język,  

6 Encyklopedia Meyersa – kompendium wiedzy z początków XX w., obejmujące 21 tomów i 2 tomy 
suplementu, pięknie wydana, drukowana gotykiem z kolorowymi ilustracjami i mapami.
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widząc, jak mruga do Leona. Oczy rodziców rozjaśniają się ciepłym uśmiechem. 
Nie przeszkadza mi to (na pewno nie teraz). Niech się śmieją. Biegnę na spotkanie 
Racheli, po drodze postanawiając, że wypomnę jej niepunktualność. Dostrze-
głszy ją z daleka, zapominam, że jestem na nią zły. Próbuję pokonać rumieniec 
na twarzy, aby go nie zauważyła, gdy się spotkamy. Kiedy jest już obok mnie, 
podaję jej rękę, udając obojętność: „Serwus”. – Idziemy „alejkami”, trzymając 
się za ręce. Żartujemy, troszkę sobie dokuczamy, opowiadamy sobie wszystkie 
wydarzenia z całego dnia. Czasami, tak w środku zdania, nasze spojrzenia spo-
tykają się, a wówczas wzdłuż kręgosłupa przechodzi mnie taki gorący prąd, że 
zatyka mi dech, a język zaczyna się plątać…

Przykro myśleć o Racheli tu, na tym dalekim, zimnym polu. Aż serce mnie boli 
w niemal fizyczny sposób. Nie mogę sobie darować, że nie pocałowałem jej na 
pożegnanie. Wydaje mi się, że lepiej bym się teraz czuł, gdybym pamiętał o jej 
pocałunku. Ogarnia mnie wielkie pragnienie, aby ją zobaczyć, chciałbym patrzeć 
na nią i całować ją, całować… Po policzkach płyną mi łzy, płaczę naprawdę. „Ra-
chelo!” – wołam. – „Rachelo, bardzo cię kocham!” Raz po raz szepczę jej imię, 
jakbym je całował, a im więcej ją przywołuję, tym bliższa mi się wydaje. Robię 
to tak długo, aż znowu mam ją przy sobie. Uśmiecha się łagodnymi oczyma. Je-
steśmy w wielkim parku. Nad naszymi głowami szumią drzewa. Kwiaty pachną 
upajająco, świerszcze grają, żaby kumkają, gdzieś ujadają psy. Jesteśmy w krainie  
snu. 

I nagle… coś strasznego! Jestem głuchy… ślepy… oszalałem? Coś podrywa 
mnie na nogi. Biegnę przez pole. Niebo rozbłyska ogniem, ogromny wybuch roznosi 
świat. Czarne skrzydła wydają nieznośny warkot. Ziemia drży, plując kawałkami 
czerni i strzelając kłębami dymu. Ludzkie krzyki docierają do mnie jakby z moich 
wnętrzności. Bomby spadają jedna po drugiej. Lecę, jakbym nic nie ważył, niczym 
kawałek papieru miotany przez wiatr. Padam i zaraz się podnoszę. Nie wiem, gdzie 
jestem, nie wiem, dokąd lecę. Przede mną, i za mną, i ze wszystkich stron rozbły-
skujące źródła ognia wczepiają się jeden w drugi. Wydaje mi się, że pole zakwitło 
w ciemności niezwykłymi, ognistymi roślinami, które mnie oplatają, otaczają ze 
wszystkich stron, uniemożliwiając ucieczkę. Moje nogi nieustannie zaczepiają o coś 
miękkiego i śliskiego. Upadam i widzę w czerwonawym świetle wytrzeszczone oczy. 
Truchła koni i ludzkie ciała patrzą na mnie, szczerzą do mnie zęby. Krzyczę, lecz 
nie słyszę swojego głosu. Nogi plączą mi się jak nieswoje. Do kogo należą te ręce 
rozpostarte w powietrzu? Dlaczego tak migają przed moimi oczyma? Oszalałe, 
obce serce wali w moim ciele, jakby chciało rozwalić mnie na kawałki. „Oto twój 
koniec!” – dudni we mnie. „Teraz już wszystko skończone!” – tłucze się. 

Dostrzegam kilka drzewek, które czerwienieją w blasku ognia, ale nie płoną. 
Kieruję się w ich stronę. Promieniste rakiety ślizgają się z wdziękiem po niebie, 
oświetlając mi drogę. Wspaniałe te rakiety, wyglądają jak kolorowe choinki 
bożonarodzeniowe. Na widok ich piękna tężeje we mnie krew. Całym ciałem 
przypadam do jednego z drzewek, obejmując je, jakbym odnalazł drogiego 
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przyjaciela. Przykładam głowę do pnia i nagle wokół siebie, pomiędzy drzew-
kami, dostrzegam ocean oczu. Setki twarzy jaśnieją w czerwonej ciemności. 
Puszczam drzewo i wciskam się w ludzkie ciała. Przyjemnie znaleźć się między 
tyloma żywymi ludźmi. To daje poczucie bezpieczeństwa, poprawia nastrój. Ale 
nie mogę się ruszyć, i gdy tylko ogłuszenie mija, zaczynam powątpiewać o swoim 
bezpieczeństwie. Czy takie liche drzewka mogą nam zapewnić dobrą ochronę? 
Wkrótce słyszę suchy szum wprost nad naszymi głowami, a potem zaraz tak 
głośny grzechot, aż coś pęka mi w uszach. Znowu mam wrażenie, że ogłuchłem. 
A jednak nie, gdyż dociera do mnie okrzyk: 

– Broń maszynowa! Broń ma-szy-no-wa!
– Broń ma-szy-no-wa! Broń ma-szy-no-wa! – powraca echem w ściśniętym 

brzuchu. 
Tak-tak-tak-tak-tak! – zegar śmierci odlicza sekundy. Wokół mnie ludzie zaczy-

nają padać: jeden na drugiego, jeden na drugiego. Kłębowisko ciał, nóg i rąk…
– Jezus Maria! – słyszę z bardzo daleka i czuję skurcze w brzuchu. 
– Szma Isroel!7

– Mamo! Mamo! – słychać krzyki ze wszystkich stron. Przyzywam ją z wnętrza 
moich trzewi. Nie czuję ciężaru ciał, które na mnie spadają. Wiem, że zostałem 
przygnieciony do ziemi, gdyż nie mogę ruszyć ręką ani nogą. Czuję jedynie 
skurcze w brzuchu. 

– Uciekajcie, uciekajcie! Kule lecą wprost na nas! – ryczy ktoś nade mną. 
– Nie uciekać, nie ruszać się z miejsca! – ryczy ktoś z drugiej strony.
Ludzi ogarnia panika, mnie również dopadają coraz potężniejsze skurcze 

brzucha. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w tej chwili jest uwolnić się od 
nich, a potem niech się dzieje, co chce. Nie mogę się jednak ruszyć. Jestem 
sparaliżowany, więc zaczynam płakać, po czym załatwiam się pod siebie. Jed-
nocześnie żegnam się z życiem i ze wszystkimi najbliższymi…

Chwilę później czuję się lekki, więc przychodzi mi do głowy, że najgorszy ze 
wszystkich strachów to strach osoby, która jest częścią spanikowanego tłumu. 
Gdy biegłem przez pole sam jeden, również się bałem, ale ten strach dodawał 
mi sił, pchał mnie do przodu. Moje zmysły czuwały, a ja szukałem sposobu, by 
ocalić życie. Teraz stałem się bezsilny jak robak, który wie, że będzie rozdepta-
ny, ale nic nie może zrobić. Rzecz jasna, refleksje te nie pojawiają się w moim 
umyśle w postaci słów. To nawet nie jest myślenie, lecz taki impuls od wewnątrz. 
Zaczynam wierzgać nogami: 

– Wypuście mnie! Wypuście mnie! – ryczę. 
Rozpycham się rękami, szczypię, szturcham łokciami, strząsam z siebie 

ciała jedno po drugim, aż wreszcie jestem nieco wyżej. Gryzę i walę, po czym, 
zmęczony, wspinam się wyżej, wyżej. Już klęczę, już wstaję na nogi. Depczę po 

7 Początek jednej z najważniejszych modlitw żydowskich; zob. przypis 26 na str. 257.
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miękkich ciałach, po rękach, brzuchach i plecach – aż jestem wolny, stawiam 
pierwszy krok, uciekam. 

Biegnąc, nie czuję już strachu. Wręcz przeciwnie. Staję, zadzieram głowę. 
Z zimną obojętnością obserwuję niebo. Samoloty, niczym małe, srebrne chmurki, 
rozsiewają ocean wielkich gwiazd. „To moja ostatnia noc” – mówię do siebie. 
„Wszystko się skończyło”. Sam się dziwię swojej nagłej obojętności po tym, co 
przeżyłem ledwie chwilę temu, gdy tak gwałtownie wyrywałem się spomiędzy 
ludzkich ciał, aby tam nie umrzeć. „I tak wszystko jedno” – myślę sobie i wyciągam 
się na ziemi. „Oto mnie macie, wy – potężni!” – mówię do srebrnych skrzydeł 
w powietrzu. „Chodźcie i nacieszcie się swoją ofiarą, wy – nieustraszeni!” Wydaje 
mi się, że już umarłem. Wszystko przeminęło. Niebawem zamienię się w proch. 
Moja krew użyźni i nawiezie pole, a gdy znowu nastanie pokój, pojawi się rolnik 
z pługiem i przeorze je… Na moim ciele wzejdzie żyto lub pszenica. Będą szu-
mieć dojrzałe kłosy, a życie potoczy się dalej. Czyż to nie wspaniały cel mojego 
istnienia, czy nie po to właśnie urodziła mnie matka?

W tym momencie jednak coś się na nowo we mnie rozpala, roznosi mnie gniew: 
„Oby was ogień pochłonął!” – wznoszę pięści w kierunku ciemnego samolotu, 
który pędzi w moim kierunku. Za nim leci drugi i trzeci. Odwracam się twarzą ku 
ziemi i zasłaniam rękami pękające z bólu uszy. Ale hałas przedziera się przez 
moje dłonie, dziurawiąc mózg. Dookoła mojej głowy snuje się gęsty i ciężki dym. 
Obejmuje całe moje ciało, wchłania mnie w siebie. Czuję, że jestem zaplątany 
w sieć tysiąca cienkich sznurków, które ciągną się od jednego ucha do drugiego, 
poprzez oczy i nozdrza, aż do rąk i nóg. Chcę się wyrwać z tych pęt, i nie mogę. 
Czuję, jak ten sznurkowy kłąb wciska się do środka mojego ciała, przesuwa przez 
brzuch, przeciska przez klatkę piersiową, oplata serce i wkręca się do mózgu. 
„Mamo, pomóż mi!” – wołam. „Mamo, umieram!” – krzyczę. I nagle widzę ją, jak 
biegnie ze szklanką herbaty w ręku. Spieszy do mnie, ale samoloty zagradzają 
jej drogę, nie dając przejść. Wchodzi na nie, ale inne od razu podlatują od dołu. 
Wspina się po nich coraz wyżej i wyżej. „Gdzie jesteś, Dawidzie?” – woła i biegnie 
coraz wyżej. „Jestem tutaj, na ziemi!” – krzyczę. „Jestem spętany!” Mama zaczyna 
schodzić na ziemię, ale każdy krok w dół wznosi ją jeszcze wyżej. Widzę, jak znika 
z tą herbatą w ręku. „Wszystko skończone” – mówię ponownie do siebie i nagle 
czuję, że już nic mnie nie ogranicza. Dookoła cisza. Nie słyszę i nie widzę, a po 
moim ciele rozlewa się spokój… „Już jestem martwy” – przychodzi mi do głowy. 
A wtedy znowu dostrzegam mamę. Obejmuje mnie jedną ręką, drugą wlewa 
we mnie gorącą herbatę. Napój ma ciemnoczerwony kolor, jest bardzo mocny. 
„Wstań, Dawidzie!” – mówi do mnie. „Wypij i uciekaj!” – Szklanka wysuwa się 
jej z ręki i rozlewa na moją twarz. Jednak herbata nie parzy. Na policzku czuję 
przyjemne ciepło, które spływa na całe moje ciało. „Dziękuję, mamo” – mówię. 
„Teraz pozwól mi pospać. Wiesz przecież, że jestem wielkim śpiochem…” Kiwa 
głową. „Dzisiaj możesz pospać. Nie ma szkoły…” – to mówiąc, odchodzi na czub-
kach palców, zostawiając mnie wtulonego w ramiona słodkiego snu. 
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*

Gdy się budzę, jest już dzień. Słońce grzeje mnie w policzek, a futrzany płaszcz 
jest mokry od potu. Ubranie klei się do mojego ciała. Rozglądam się w poszuki-
waniu Bronka i małego Josele, ale nie ma po nich ani śladu. Leżę sam pośrodku 
pola. Zaczynam rozumować, oddzielać to, co przeżyłem w rzeczywistości, od tego, 
co śniłem. Tak, w środku nocy było drugie bombardowanie. A Bronek i Josele? 
Co się z nimi stało? Jak mogłem o nich zapomnieć? Przypominam sobie lasek, 
oto on. Pomiędzy drzewami wznosi się stos ludzkich ciał. Rozglądam się po 
polu, które wygląda jak wielkie, rozkopane łóżko. Na grudach ziemi, niczym na 
czarnych poduszkach, śpią trupy. Od szosy, która jest nieco oddalona, dobiegają 
dobrze znane dźwięki – mieszanina krzyków. Wielki tłum płynie spiesznie, dziwnie 
ożywiony. – Skąd się wzięło tylu żywych? – dziwię się i wstaję. Boli mnie każda 
część ciała. Nogi mi spuchły i zdrętwiały. Czuję, jak brudna bielizna przykleja 
się do mojej skóry, wydzielając przykry zapach. „Jednak żyję” – mówię do sie-
bie. „To znaczy, że jeszcze nie wszystko skończone”. Myśl ta nie budzi wielkiej 
radości. Wiem, że coś we mnie umarło tej nocy, coś mnie opuściło, by nigdy nie 
wrócić. Ale co? Nie wiem i jestem zbyt zmęczony, żeby się nad tym zastanawiać. 
Poza tym wydaje się, że to nic ważnego. Rozpoczynam marsz. Przyglądam się 
każdemu ciału, szukając Bronka i Joselego. Przypominam sobie o ojcu i Leonie. 
Kto wie, czy nie leżą gdzieś na tym samym polu. Jednak nie myślę o nich zbyt 
długo. Moim celem jest odnalezienie czegoś, w co mógłbym się przebrać. Grzebię 
w stosach zdeptanych ubrań porozrzucanych na polu. Mam szczęście, znajdując 
parę spodni, nawet wyprasowanych i zdaje się, nowych, ale przybrudzonych. 
Włażę do dziury i przebieram się, po czym idę w kierunku szosy. Czy coś się 
stało? Ludzie są zmienieni, panuje wśród nich niemal radosne podniecenie. 
Nie rozumiem, dlaczego idą w drugą stronę. Przyłączam się do maszerujących 
i wówczas słyszę czyjeś słowa: 

– Teraz przynajmniej człowiekowi nie grożą już te bomby…
– One nie – odpowiada ktoś inny. – Tylko czy oni pozwolą nam wrócić do 

domu – oto jest pytanie…
Już wiadomo, że wracają. Ale dlaczego? Co się nagle stało? Zbieram się na 

odwagę i pytam młodego człowieka, który idzie obok mnie: 
– Czy może mi pan powiedzieć, gdzie teraz jesteśmy?
Spluwa spomiędzy zębów i odpowiada: 
– Cholera wie, gdzie. Po takiej nocy zupełnie straciłem głowę. – Rozgląda się, 

jakby chciał się zorientować, gdzie jesteśmy, ale zaraz się poddaje. – Nie przejmuj 
się – pochyla w moim kierunku swoją brudną, zarośniętą twarz. – Jak wydłużymy 
krok, to jeszcze jutro przed nocą będziemy spać w swoich własnych łóżkach. 

Serce we mnie skacze – to prawda. Wracamy do domu. 
– Ale dlaczego? – Zwracam się do obcego z nadzieją, że podzieli się ze mną 

dobrą nowiną, że na przykład Niemcy przegrali i właśnie są w odwrocie. 
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– Dlaczego? – chichocze mój sąsiad. – Bo Germańce, do diabła z nimi, za-
grodzili nam drogę do Warszawy. 

– Całe to uciekanie to była zwykła prowokacja – mówi po mojej drugiej 
stronie mały człowieczek owinięty w wielki wojskowy szynel. Odwracam się ku 
niemu i widzę, że obok niego idzie grupa żołnierzy. Jeden z nich, zdaje się wyższy 
rangą, tłumaczy: 

– Ten chaos zrobili oni sami, Germańce. Cywile mieli się wlec razem z nami, 
abyśmy nie dali rady dotrzeć do Warszawy. Teraz wszystko przepadło, moi bra-
cia. – wzdycha. – Nasza Polska została przegrana z kretesem…

W tym momencie nie przejmuję się losem naszej Polski, raczej cieszę się, 
że wracam do domu. I tak krocząc wesoło i żwawo, słyszę z oddali zduszony, 
tępy szum. Stłumiony warkot. Szosa zaczyna drżeć, a tłum robi się niespokojny. 

– Nadchodzą! – ktoś krzyczy, a tłum drga konwulsyjnie. 
– Germańce! – paniczny krzyk wyrywa się ze wszystkich gardeł. Szosa pu-

stoszeje, robi się wymarła. Wszyscy stają na polu, wstrzymując oddech. Cisza 
oczekiwania. Ktoś przykłada dłoń do czoła, po czym wyciąga ją w kierunku 
horyzontu, gdzie już widać kłęby kurzu. A zaraz za nimi – czarnego węża, który 
w szybkim tempie rozwija się wzdłuż szosy, sunąc w naszym kierunku. Już widać 
koła, niezliczone, żwawe. Kręcą się szybko, migocząc przed oczyma, i jadą wprost 
na nas. Oto już pojawiają się dwa pierwsze motocykle. Zielone mundury, zielone 
hełmy na głowach, a wraz z nimi niezliczona ilość swastyk. Przelatują obok. Roz-
błyskują na nadciągających czołgach, samochodach pancernych, motocyklach, 
mundurach, kaskach, ramionach. Równy las nastawionych luf…

– Niemcy! Niemcy! – rozlega się w rozedrganym tłumie. 
– Niech was piekło pochłonie! – krzyczy we mnie jakiś głos. Czuję, że oczy 

zachodzą mi mgłą. Modlę się o cud, aby nadleciały inne samoloty i inne bomby 
– nasze, aby spaść na zwycięskiego, zielonego węża sunącego tą szosą. Jakiż 
wspaniały byłby to widok, gdyby na naszych oczach zapłonęły ich czołgi, wyleciały 
w powietrze ciała odziane w te sztywne, zielone mundury! 

Ludzie na polu powoli ruszają. Nie odrywając oczu od tego, co dzieje się 
na szosie, posuwają się do przodu (to znaczy: z powrotem). I ja patrzę, myśląc 
jednocześnie o chłopcu, który kiedyś został żydowskim królem – miał na imię 
Dawid, tak jak ja. Jak wspaniale pokonał Goliata za pomocą kamienia wystrze-
lonego z procy, dzięki czemu wygrał całą wojnę! Tak, słabi zawsze tworzą sobie 
takie historyjki, aby się pocieszyć. A co, dajmy na to, zrobiłby ten Dawidek, gdyby 
znalazł się tu – na moim miejscu, i miał w sobie tyle samo nienawiści, ile jest 
w moim sercu? Co by z nią począł? Powiedziałby mi, że wówczas, parę tysięcy 
lat temu, Bóg bardzo mu dopomógł w tym jego bohaterstwie. A czy teraz Bóg 
nie widzi stosu trupów, pośród których są ciała tylu niewinnych i bezbronnych 
ludzi? Gdzie Jego cuda? Dlaczego nie przychodzi z pomocą bezradnym? „Nie, 
kochany Dawidzie” – wołam w sercu do niego, poprzez tysiąclecia, które nas 
oddzielają. „Podoba mi się ta piękna, dziecinna opowiastka, ale w nią nie wierzę. 
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Aby pokonać siłę, trzeba dysponować siłą. Po co mi cała ta moja nienawiść, 
choćby nie wiem jak słuszna? Ledwo stoję na nogach i jedno klapnięcie tej 
zielonej łapy rozłoży mnie na łopatki. A ci wszyscy, którzy tu idą? Co oni razem 
są w stanie zrobić wobec jednej serii z broni maszynowej?” I w tym właśnie 
momencie rodzi się myśl nie o Bogu, lecz o ludziach – o Armii Czerwonej, 
armiach angielskiej, francuskiej i amerykańskiej. Odzyskuję nadzieję, wie-
rząc że przyjdą nam z odsieczą. Nie, nie jesteśmy sami i nie wszystko jeszcze  
stracone. 

Tymczasem ludzie na polu robią się coraz odważniejsi. Niektórzy już wchodzą 
ostrożnie na szosę i idą poboczem. Teraz Niemcy posuwają się w jedną stronę, 
a tłum po ich obu stronach – w przeciwnym kierunku. Wygląda to tak, jakby 
ludzie tworzyli szpaler, który przyjmuje defiladę. Wszystko zaczyna wyglądać 
normalnie, jakby ludzie już zapomnieli, że ci sami Niemcy ostatniej nocy spuścili 
z nieba ognisty potop. Uciekinierzy zaczynają się nawet uśmiechać do zielonych 
mundurów. Niektórzy pozdrawiają ich uniżenie gestami rąk. Z ciężarówek lecą 
cukierki, na które ludzie rzucają się jak psy (wybacz mi, psia raso, gdyż twoja 
pamięć z pewnością nie jest tak krótka jak pamięć ludzka). 

Obserwuję marsz obu narodów. Jeden – zwycięski, drugi – pokonany. Myślę. 
Filozofuję. Widzę Europę jak na szachownicy. Snuję strategiczne plany, dowo-
dzę armiami. Planuję ataki, odnoszę zwycięstwa. Ale moje myśli plączą się. 
Czuję wokół siebie niepokój. Rytm, w jakim idą ludzie dookoła mnie, rozchwiał 
się i zanim udaje mi się zorientować, o co chodzi, dostrzegam, że pojedynczy 
niemieccy żołnierze wdzierają się w tłum idących i zatrzymują ich, pytając 
o coś. I nagle – ręka na moim ramieniu. Moje oczy oślepia ogromny, zielony  
mundur: 

– Żyd? 
– Co? – unoszę głowę, uśmiechając się przyjaźnie jak do kogoś obcego, kto 

szuka drogi w nieznanym mieście. Wytężam pamięć, aby zmobilizować cały swój 
niemiecki, którego się nauczyłem z encyklopedii Meyersa. 

To zbędne. Ręka daje mi mocnego kuksańca od tyłu, a ja robię dwa-trzy fikołki 
w powietrzu, po czym ponownie wstaję na nogi. 

– Proszę, pan pozwoli! – drugi zielony mundur czeka na mnie, pokazując mi 
z szyderczą uprzejmością, dokąd mam iść. 

Stoję na polu z grupą Żydów pod strażą. W naszym kierunku chwiejnym 
krokiem zmierzają od szosy pojedyncze osoby. Niemcy każą im stanąć razem 
z nami. Rozglądam się. Podczas całej drogi aż do tego miejsca rzadko widziałem 
żydowską twarz. A tu Niemcy zdołali zebrać tylu Żydów! Tuż nad uchem słyszę 
śmiech. To jakiś żołnierz naśmiewa się ze mnie, wołając do kolegi: 

– Siehe mal diese hübsche Dame im Pelz!8

8 Popatrz na tę piękną damę w futrze!
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Drugi chwyta mnie za kołnierz i niemal unosi w powietrze. 
– Ab damit, Judensohn! 9 – Zdejmuję płaszcz. 
– Sind das wahre Nerz?10 – żołnierz, śmiejąc się, wyrywa mi ubranie z ręki. 

Zaraz jednak z całej siły odrzuca je od siebie. 
– Das stinkt doch!11

– Wahre Seuchengefahr!12 – wykrzykuje drugi. Obaj krzywią się i wycierają ręce 
chusteczkami. Pada kilka salw. Ktoś biegnie przez pole z szeroko rozstawionymi 
rękoma. 

– Eintreten! Eintreten!13 – pada rozkaz. 
Ustawiają nas po pięciu w jednym rzędzie. Ruszamy przez pole. Ostrożnie 

patrzymy jeden na drugiego. 
– Dokąd nas prowadzą? – pyta ktoś ledwo słyszalnie. 
– Na rozstrzelanie. – Pada krótka odpowiedź z tylnych rzędów. Nogi zaczynają 

nam się plątać. Patrzymy sobie w oczy ze strachem. 
– Głupoty – ktoś próbuje nas pocieszać. – Po co mieliby nas prowadzić na 

rozstrzelanie? Mają czas na takie ceremonie? Jeśli chcieliby nas rozstrzelać, to 
załatwiliby nas na miejscu i mieliby to już z głowy. 

Takie stwierdzenie wydaje mi się logiczne. Zaraz jednak słyszę kolejny cichy 
głos, zaciągający śpiewnie jak przy studiowaniu Gemary: 

– A kto powiedział, że ich logika jest taka sama jak nasza?
– Wydaje mi się – kontynuuje drugi – że zaraz przedefilujemy przed wojskiem, 

aby żołnierze pooglądali sobie, ilu nas złapali. 
– To głupota. Całą Polskę mają w garści, po co więc mieliby paradować 

z kilkuset Żydami?
Dochodzimy do jakiejś wioski. Wkrótce poznajemy cel zebrania nas. 
– Die Scheisse wegbringen!14 – pada z ust zielonego munduru. 
Przemierzamy puste uliczki. Niektóre domy jeszcze się dopalają. Wspinamy 

się po gruzach zburzonego kościoła. Pod białym płotem, jeden na drugim, leży 
dziesięciu polskich żołnierzy w rozchełstanych mundurach, z zabandażowanymi 
ranami, które zadano im na froncie. 

9 Zdejmuj to, żydowski synu!

10 Czy to prawdziwe norki?

11 To przecież śmierdzi!

12 Prawdziwa zaraza!

13 Do szeregu!

14 Sprzątnąć to gówno.



361

– Diese komischen Idioten haben in einer Scheune Widerstand geleistet15  
– pada przyjacielskie wyjaśnienie. – Das lassen wir noch. Das ist zum  
anschauen16… 

Już rozumiemy, jakie „Scheisse”17 mieli na myśli. Jesteśmy na łące, na której 
zgromadzono stosy padłych koni i zabitych ludzi. Dają nam łopaty. Mamy wykopać 
grób i pochować wszystkie trupy razem. Żołnierze, którzy nas strzegą, odsuwają 
się na bok i z oddali kierują ku nam lufy karabinów. Pomiędzy nami ponownie 
zaczyna się szeptana rozmowa. 

– Widzicie – mówi jeden mężczyzna, kopiąc niezdarnie łopatą. – Cofnęli się. 
Sami nie mogą patrzeć na to okropieństwo, jakie jest ich dziełem. 

– Nie bądź głupi – odpowiada inny. – Uciekają przed smrodem. 
– Czy myślicie, że oni wszyscy to takie psy? – szepcze zarośnięty mężczyzna 

obok mnie. 
– Oby wszyscy sczeźli! – pada odpowiedź. 
– A ja nie wrzucałbym ich do jednego worka – szepcze inny. – W każdym na-

rodzie są dobrzy i źli ludzie. Niemcy są znani ze swojej kultury. Czy jeśli garstka 
bandytów przejęła u nich władzę, to mamy przekreślać wszystkich naraz?

– Jeśli po tym wszystkim pan ich jeszcze bronisz, to niewiele jesteś pan dla 
mnie wart! – ktoś wpada w furię. 

– Tak – niektórzy zgadzają się z tą opinią. – Panie, wypchaj się pan tą swoją 
mądrością. Albo jest pan Jezusem, albo zwykłym bydlakiem. Po takiej nocy 
wygłaszać takie opinie, i to jeszcze przy takiej pracy!

Wszyscy biorą udział w dyskusji, złoszcząc się w ciszy, aby zapomnieć, co 
robimy, aby nie dostrzegać tego, co prowokuje wymioty, doprowadza na skraj 
omdlenia – porozrywanych wnętrzności ludzi i zwierząt. 

– Możecie mnie uważać, za co sobie chcecie – nie odpuszcza „obrońca”  
– ale ja jestem przekonany, że zwykły żołnierz nie jest odpowiedzialny za to, co 
się tutaj stało. 

– Masz pan zwykłych żołnierzy! – ktoś pokazuje oczyma. – O, ci strażnicy 
tam, z lufami wycelowanymi w naszym kierunku. Słyszał pan, jak się do nas 
odzywają? Jak na nas patrzą? To też niby na rozkaz?

– Żydzi, spójrzcie tylko! – krzyczy ktoś zduszonym głosem. U stóp kopiącego 
leży mężczyzna o śnieżnobiałej, czystej brodzie. W jego oczach widać same 
białka, jasne jak broda. 

– Kopać osobny grób! – pada czyjeś polecenie. 

15 Ci śmieszni idioci stawiali opór w stodole.

16 Zostawmy to jeszcze. Niech sobie pooglądają.

17 Gówno.
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Kilku z naszej gromady bierze się za kopanie osobnego grobu tuż obok tego 
wielkiego, który kopiemy wszyscy. Pracujemy jeszcze bardziej gorączkowo, spoglą-
dając co chwilę w kierunku strażników, którzy akurat w tym momencie są zajęci 
czymś innym. Patrzą w kierunku uliczki, którą zbliża się kolejna partia Żydów. 

– Kto odmówi kadysz18? – pada pytanie. 
Wysoki, młody człowiek przysuwa się do odrębnej mogiłki i opiera o łopatę. 

Zaczyna, ale nie jest w stanie wydobyć z siebie niczego więcej niż kogucie pianie. 
Pokazuje na swoje gardło i potrząsa głową. Chwyta łopatę i zaczyna zasypywać 
dziurę, w której leży białobrody Żyd. Zbliżają się Niemcy z nową partią schwytanych.

 – Raus! Aber schnell!19 – pada rozkaz. W milczeniu wymieniamy spojrzenia 
z nowo przybyłymi i puszczamy się biegiem. 

Znowu jestem na szosie. Chowam się, jak mogę, za gojskimi plecami. Jestem 
bardzo zmęczony. Opuchnięte nogi nabrzmiały jeszcze bardziej od naciskania 
na tępą łopatę. Wydaje mi się, że już nigdy nie dotrę do domu, ale jak mogę, 
odpędzam od siebie przygnębienie. W tym celu zaczynam sobie wyobrażać, jak 
wbiegam po znajomych schodach, otwieram drzwi i padam na łóżko. Kilka razy 
to samo: otwieram drzwi i padam na łóżko. 

Wieczorem ponownie czuję łapę na swoim ramieniu. Tym razem prowadzą 
mnie do grupki Żydów, którzy idą poboczem równolegle do szosy. Nigdzie się nie 
zatrzymujemy. Nie przynoszą nam żadnych łopat. Pomiędzy nami zaczynają się 
szepty pełne obaw. Od czasu do czasu ktoś próbuje uciekać. Za uciekinierami 
niesie się głośne „Halt!”20 oraz sypią się strzały. Idziemy dalej, idziemy bez końca. 
Niemal zasypiam w ruchu, gdy nagle słyszę żołnierski głos: 

– Chłopcy poniżej siedemnastego roku życia są wolni! – Przepycham się więc 
do zielonego munduru, który daje mi znak oczyma. – Precz! 

Wydaje mi się, że mu podziękowałem. Pełna kultura. Serce bije mi radośnie, 
czuję przypływ sił. Przez całą noc idę bez wytchnienia. Moje oczy muszą być 
czujne. Sama ciemność faktycznie jest całkiem dobrą osłoną, ale niewystarcza-
jącą. Nawet w ciemności słyszę tu i tam: „Jude?... Jude?” Zaczyna już świtać, 
gdy wchodzę do Brzezin. Myję się pod pompą i piję nieco wody. Nie jestem wcale 
głodny, choć od dwóch dni nie miałem nic w ustach. Czuję się podniesiony na 
duchu – obiecuję sobie, że jeszcze dzisiaj będę w domu. 

– Chodź tu, Żydzie, chodź! – jakiś przyjemny głos wytrąca mnie z moich myśli. 
 

18 Kadysz – jedna z najważniejszych i najczęściej odmawianych modlitw w liturgii żydowskiej, wyraża 
wiarę w jedynego Boga i poddanie się Jego woli, od XV w. obowiązkowo odmawiana za zmarłych 
przez pierwszy rok żałoby, a potem w każdą rocznicę śmierci. 

19 Precz, ale szybko!

20 Stać!
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 „Morderca!” – coś się we mnie gotuje i niemalże wykrzykuję te słowa na 
cały głos. Białą rękę, która spoczywa na moim ramieniu, porastają żółte wło-
ski i przyozdabiają krótkie, czyste paznokcie. Mam ochotę wgryźć się w nią  
zębami. 

Niemiec prowadzi mnie do kościoła w miasteczku, po czym daje mi solidnego 
kopniaka w siedzenie, dzięki czemu wpadam z impetem w szeroko otwarte drzwi 
świątyni, które zamykają się zaraz za mną. Zapada kolejna noc. Podnoszę oczy 
ku kolorowym witrażom okiennym, przez które przebłyskują wąskie pasma przy-
kurzonego światła. Świetliste promienie spotykają się na figurze Ukrzyżowanego, 
który zdaje się wisieć w powietrzu, gdzieś bardzo daleko i wysoko. 

Próbuję zrobić jeden krok, jednak zaraz przygniata mnie masa ściśniętych 
ciał. Kościół jest pełen Żydów. Zaczynam rozróżniać kontury głów i ciał – pół-
nagich i splątanych we wzajemnym uścisku. Ze wszystkich stron słychać jęki 
i zduszone szepty, co przywodzi mi na myśl Piekło Dantego. Dookoła wysokie 
ściany i smukłe kolumny wyrastają majestatycznie z tej oto doliny łez, po czym 
pną się ku górze, ku sufitowemu sklepieniu, które zdaje się sięgać nieba. Tam 
właśnie, daleko i wysoko, wisi Ukrzyżowany z rozpostartymi ramionami oraz zwi-
sającymi, przykurczonymi nogami – nagi i umęczony. Wygląda jak jeden z nas. 
I rzeczywiście – myślę sobie – czy kiedykolwiek miał lepszą okazję być wśród 
tak licznej gromady swoich? Co za spotkanie!... Ktoś depcze mi po nogach, aż 
syczę z bólu. Nadepnięto mnie w najbardziej opuchnięte miejsce! Opierając się 
plecami o mur, zaczynam opuszczać się w dół, aż udaje mi się usiąść na ziemi. 
Dotykam rękami opuchlizny wokół kostek. Zwilżam ją śliną, co przynosi odrobinę 
ulgi. Głowa opada mi między kolana, a oczy zamykają się same. 

– Długo pan już tu jest, młody człowieku? – słyszę spokojny głos. – Jaka jest 
teraz pora dnia? Która może być godzina? 

– Nie wiem – wzruszam ramionami. 
– Tak, tak – mówi mój sąsiad jakby do siebie. – Nie modliłem się już prawie 

dwa dni. Dostałem się tutaj wczoraj rano, zaraz po ich wejściu. 
– Wczoraj rano?! – wykrzykuję, podnosząc głowę. Wytężam wzrok w ciem-

nościach i widzę małego, skurczonego staruszka, który opiera głowę o kolana. 
Z jego twarzy sterczy długa, rzadka bródka niczym kępka suchej trawy. Wydaje 
mi się znajomy: – Już tak długo trzymają tu pana? 

– Całą wieczność, młody człowieku, całą wieczność. Najpierw ustawili nas 
przed tym nieczystym miejscem21, twarzą do ściany, i kazali podnieść ręce. Tak 
się z nami bawili. A potem zapędzili nas tutaj i mają sprawę z głowy… Ból jest 

21 W oryginale bohater używa słowa tume; chrześcijańska świątynia może być traktowana przez orto-
doksyjnych Żydów jako miejsce, w którym nie wolno się modlić ze względu na zakaz szituf (poli-
teizmu) i awoda zara (bałwochwalstwa). Z perspektywy religijnego Żyda dogmat o Trójcy Świętej 
może być traktowany jako politeizm, a obecność obrazów i rzeźb w kościele postrzegana jako prze-
jaw bałwochwalstwa.
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tym większy, że nie można tu wypowiedzieć żadnego świętego słowa. A może 
wolno? Może należałoby odmówić psalmy? Zamknąć oczy i modlić się? 

– Jeśli Bóg istnieje i nie chce nam pomóc – mówię do niego – to również 
pańskie odmawianie psalmów niczego nie zmieni. 

– Cicho, młody człowieku, cicho – przerywa mi staruszek. 
– Wygląda pan znajomo – mówię, żeby zmienić temat. 
– Znajomo? – potrząsa brodą. – Wielu mnie zna. Latem sprzedaję lody…  

– ociera ręką usta, oblizuje językiem wargi. – Można uschnąć z pragnienia. 
Wrzucili kilka marchewek, ale kto mógł się do nich dostać? Potem wstawili 
wiadro z wodą, o którą walczono na śmierć i życie. Tak długo wyrywano so-
bie wiadro, aż się całe wylało. Ci, którym udało się złapać choć kilka kropel 
wody, podnieśli larum, że jest w niej pełno robaków. To już lepiej tak siedzieć 
i czekać, i chociaż dusza z człowieka uchodzi, nie traci się przynajmniej tej 
odrobiny sił i ludzkiej godności. Jak myślisz, młody człowieku? – zwraca drobną 
twarz w moją stronę. – A niech to – dziwi się. – Pan jest bardzo młody! I tak 
zupełnie sam wyruszył w drogę? – współczująco kiwa głową i pochyla się ku 
mnie. – Niech mi pan tylko powie – patrzy na mnie z jeszcze większym współ-
czuciem. – Komu udało się zasiać w pańskiej głowie wątpliwości, czy Bóg  
istnieje? 

– Gdybym do dzisiaj nie zwątpił, to zacząłbym wątpić tutaj, w czasie tej drogi 
– odpowiadam mu, i teraz, gdy on sam wrócił do tematu, ciągnę dalej: – Drogi 
panie, niech mi pan powie – patrzę mu prosto w oczy. – Co pan myślał, gdy 
spadały bomby? Nie czuł pan cienia wątpliwości? 

– Niech mnie Bóg broni! Modliłem się do Niego ze wszystkich sił, odmawia-
łem psalmy.

– Chciałbym wiedzieć, co pan myślał, nie zaś – co pan mówił. 
– Wiesz, młodzieńcze, co to znaczy modlić się z całego serca22? – kładzie dłoń 

na moim kolanie. – Człowiek jednoczy się z tym, co wypowiada, i nie oznacza 
to tylko tego, że przy tym nie ma w głowie innych myśli. Człowiek wtedy czuje, 
że ile serca i umysłu włożyłby w modlitwę, to wciąż będzie mało. Rozumiesz? 
Chodziłeś kiedyś do chederu? 

– Uczyłem się w żydowskiej szkole ludowej23. 
– W gojskiej, znaczy się. Istnieją również żydowscy goje. 
– Nie zaliczam się do nich. Jestem dobrym Żydem.

22 W oryginale bohater używa sformułowania zogn thilim mit kawone, co znaczy „odmawiać psalmy 
z kawaną”, przy czym słowo kawone oznacza wewnętrzne nastawienie polegające na świadomym 
i skoncentrowanym podchodzeniu do modlitwy, co jest wymogiem halachy (żydowskiego Prawa) 
i obowiązkiem religijnego Żyda.

23 Łódź jako pierwsza w międzywojennej Polsce w 1919 r. wprowadziła obowiązek szkolny dla dzieci, 
któremu podlegali wszyscy mieszkańcy niezależnie od pochodzenia.
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– Że ho, ho! – wzdycha żałośnie. – Czego ty, biedaku, jesteś winien? Tinok  
szeniszba24 – wiesz, co to znaczy? To jesteś ty. Wzrastałeś, biedaku, wśród  
gojów. 

Już chcę wylać całe moje rozgoryczenie na tego zaślepionego, małego Żyda, 
ale właśnie w tym momencie słychać zgrzytanie żelaza w drzwiach. Milkną 
wszystkie krzyki i jęki. Drzwi się otwierają, a my widzimy nieco dziennego świa-
tła. I dopiero teraz zrywa się wielki krzyk: „Wody! Wody!” W drzwiach pojawia 
się kilku nowo przybyłych. Niemcy wpychają ich do środka, po czym ponownie 
robi się ciemno. Znowu opieram głowę o kolana, już mi się nie chce walczyć 
z sąsiadem. Jestem zmęczony. 

– Niech pan nie zasypia – odzywa się ponownie. – Jak tylko się pan obudzi, 
będzie pan jeszcze bardziej cierpiał z pragnienia. – Staruszek okazuje się wielkim 
gadułą i nie daje mi spokoju. – Wie pan, co? – mówi. – Może faktycznie niech 
się pan trochę zdrzemnie, a ja pana obudzę za kilka minut. 

– Dziękuję – mówię i odczuwam wyrzuty sumienia za swoje lekceważenie dla 
niego. Zaczynam go lubić. Wybaczam mu śmieszny sposób mówienia i naiwność. 
– Chciałbym panu coś powiedzieć – zwracam się do niego, gotów wyprostować 
nasze wcześniejsze spory „teologiczne”. – Myślę o tym, o czym rozmawialiśmy 
przed chwilą…

– Proszę dać sobie z tym spokój, młody człowieku – głaszcze mnie po kola-
nach. – Czy to wszystko jest ważne? Sam nie wiem. Najważniejszą rzeczą jest 
nie poddawać się. Jeśli taka będzie Boża wola, to On przypomni panu o Sobie 
i… jeśli Jego wolą jest zachować pana przy życiu, to musi Mu pan pomóc. Nie 
dać się osłabić… Niech się pan już zdrzemnie odrobinę. 

– A pan? – pytam. 
– Nie jestem śpiący. Stary człowiek nie potrzebuje tak wiele snu. A poza tym 

myślę o rzeczach ważniejszych niż sen. 
– O czym pan myśli? 
– Co ty chcesz, żebym przed tobą tu, w tym miejscu, otworzył całe moje 

serce? Czy jesteś moim przyjacielem albo rówieśnikiem?
– Przepraszam – mówię ze skruchą. 
– Przepraszam szmepraszam25. Nie ma za co. Młodzi ludzie chcą wszystko 

wiedzieć. Wszystko chcą mieć podane jak na dłoni, czarno na białym. A może 
faktycznie masz rację… Wiadomo to, co zaraz może się z nami stać? Może  

24 Tinok szeniszbe – wyrażenie, którym określa się dziecko żydowskie wychowane pomiędzy nie-
-Żydami, nieznające i nieprzestrzegające przykazań i praktyk judaizmu i w ten sposób nieumyśl-
nie grzeszące, co jednak jest mu wybaczone.

25 Jeśli użytkownik języka jidysz chce podważyć lub ośmieszyć to, co mówi jego interlokutor, może 
to uczynić powtarzając dezawuowane słowo wraz z jego zniekształconą wersją poprzez dodanie 
przedrostka szm-. 
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będziemy leżeć razem w jednym grobie, a wówczas staniesz mi się bliższy niż 
żona, brat, ojciec? – Jego spokojne słowa przejmują mnie zimnym dreszczem. 
Staruszek jednak szybko się orientuje: – Widzisz – głaszcze moje kolano – głupcy 
rodzą się w piekle. Naprawdę, mój synu, ufam, że Najwyższy nas ochroni i ocali. 
Ale widzisz, ja sam nie czuję przerażenia. Dlatego mogę mówić z takim spokojem. 
Rozumiesz? Jeśli… tak, cała moja troska dotyczy jedynie tych moich dziewięciu 
piskląt tam, w Łodzi, ale jeśli taka wola Najwyższego… jestem gotów. Miałem 
dość czasu – całą dobę, aby się przygotować. Sądzisz, że tak to wygląda, bo nie 
jestem już młody? Nie, musisz wiedzieć, że nawet siwowłosy starzec chce żyć, 
a ile by nie przeżył, wciąż mu się to wyda za mało. Ale widzisz… chodzi o gotowość 
poddania się wyrokowi, przyjęcia śmierci z ręki Boga, tak jak się przyjmuje od 
Niego życie… Takiej łaski dostąpić może jedynie człowiek bogobojny. Dlatego 
serce mnie boli, gdy myślę o tobie. Gdybym mógł ci przekazać choć odrobinę 
tego, co jest we mnie, byłoby ci o wiele lżej tu siedzieć. Ale już widzę, że jestem 
zbyt słaby i nie mogę ci nic więcej ofiarować niż tę odrobinę współczucia. Bóg jest  
moją tarczą i moją twierdzą. A z ciebie, biedaku, takie niebożę, że aż litość  
bierze… 

– Nie potrzebuję pana litości – odpowiadam mu z dumą i widzę, że z jego 
małych oczu płyną łzy.

– Cicho, cicho, młodzieńcze – potrząsa moim kolanem. – Nic nie mów, zrób 
to dla mnie. 

Spostrzegam, że cały drży i nie mogę pojąć przyczyny jego wzburzenia. On mi 
współczuje, a ja współczuję jemu… Kurczę się, zamykam oczy i w jednej chwili 
zasypiam niespokojnym snem. Co chwila wstrząsają mną dreszcze, budzę się, 
chcę wyprostować nogi, zmienić pozycję, ale nie mogę. Czuję we śnie, że ktoś 
ciągnie mnie za rękaw: 

– Młodzieńcze! – mój sąsiad mną potrząsa. – Szybciej, wstawaj i idź! Idź!
Zrywam się, rozglądam dookoła. Drzwi są otwarte, na zewnątrz jest noc. 

Chłodny wiatr wieje mi w twarz. Wszyscy wokół pchają się do tego chłodu, do 
otwartych drzwi. Z zewnątrz dobiegają odgłosy strzałów. 

– Nur Kinder bis siebzehn Jahre!26 – wyraźnie słyszę niemieckie słowa. 
– Ich! Ich!27 – krzyczę nieswoim głosem i przepycham się w kierunku drzwi. 
Mój sąsiad popycha mnie, pomaga mi torować sobie drogę. 
– Powodzenia! – krzyczy za mną. 
Chcę mu odpowiedzieć, ale myślą jestem już na zewnątrz. Po chwili wpa-

dam w ramiona żołnierza przy drzwiach, który popycha mnie ręką. Oto jestem 
w przykościelnym ogrodzie. W głowie mi się kręci, świeże powietrze wypełnia 
mi nozdrza, otwierając wszystkie pory mojego ciała. Oddycham głęboko i roz-

26 Tylko dzieci do 17 roku życia!

27 Ja! Ja!
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glądam się w ciemności. Przy wyjściu z ogrodu stoi żołnierz z latarką i sprawdza 
dokumenty chłopców, którzy ustawili się w długiej kolejce. Przypominam sobie, 
że moja marynarka jest w torbie Bronka. Wziął ją ode mnie, aby lżej mi się szło. 
W niej znajduje się moja legitymacja szkolna i inne dokumenty. Jestem załamany. 
Nie, nie wrócę do kościoła! Zbliżam się do kolejki, obserwując chłopaków, którzy 
– już wolni – biegną po drugiej stronie płotu. Postanawiam, że wypróbuję swoje 
szczęście. Ustawiam się obok czekających, po czym zaczynam się szykować do 
krótkiej rozmowy z Niemcem. Dobieram słowa, jakimi będę chciał wytłumaczyć 
się z braku legitymacji. Nerwy mam napięte, umysł w gorączce. Nagle widzę, że 
chłopak przede mną trzyma w ręku kilka dokumentów i cały czas je przegląda, 
szukając chyba tego, który najbardziej do niego pasuje. 

– Daj mi jeden! – chwytam jeden z nich. Jestem gotów na wszystko. – Patrzę 
w jego wielkie, przerażone oczy, jakbym chciał go zahipnotyzować: – Musisz mi 
dać – mówię krótko. – Uratujesz mnie. 

Drżąca dłoń chłopca popuszcza jeden dokument. Papier jest już w moich 
rękach. Nawet do niego nie zaglądam, tylko pytam chłopaka, na jakie nazwisko 
jest wystawiony. 

Jesteśmy przy furtce. Chłopak przede mną jest już za ogrodzeniem. Żołnierz 
oświetla latarką mój dokument, a ja wstrzymuję oddech. Niebawem papier wraca 
do moich rąk. Jestem wolny. 

*

Przecinam pole. Lepiej iść dłuższą, za to bezpieczniejszą drogą. Idąc, czuję, 
że poluźnił mi się sandał. Opuchlizna, która przerosła objętość buta, przerwała 
zapięcie. Próbuję iść z odpiętym sandałem. Im dalej idę, tym bardziej bagnista 
i mokra robi się ziemia. Noga zaczyna mnie boleć, but uwiera. Zdejmuję sandał 
z opuchniętej stopy i mam problem z głowy. Przede mną pojawia się ścieżka po-
między bagnami, więc zaczynam nią biec. Jednak szybko się męczę. „Oszczędzaj 
siły, młody człowieku!” – słyszę głos małego staruszka z kościoła i jestem mu 
posłuszny. Zastanawiam się, jak podzielić marszrutę. Jedno jest pewne – noc 
zapewnia mi osłonę i należy to wykorzystać, na ile się da, choć z umiarem. Jest 
mi lekko na duszy. Nie przychodzi mi do głowy, że noc się właśnie kończy. Na 
wschodzie pojawia się wąski pasek światła, a szara, mglista rosa pokrywa pole. 
Widzę jedynie krótki odcinek drogi przed sobą. Idę tak godzinę, może dwie. Szarość 
robi się coraz bardziej świetlista, a mgła znad pola zaczyna się powoli podnosić, 
jakby ściągała ją czyjaś dłoń. Nagle dostrzegam kontury Łodzi. Na moich oczach 
wyrastają domy, ciemne kominy fabryczne strzelają w górę. Kopuła jakiegoś 
kościoła błyszczy w promieniach wschodzącego słońca. Po krótkiej chwili mijam 
pierwsze domy. Nastaje dzień, gdy wchodzę w puste uliczki. Jestem prawie bosy 



368

i kuleję, ale idę równym, pewnym krokiem. Powściągam radość, odsuwając ją na 
później. Jedyne, na co sobie pozwalam, to odmierzanie w wyobraźni drogi z tego 
miejsca do domu… Zastanawiam się, jak tam dojść najkrótszą drogą. 

Z zamyślenia wyrywa mnie piosenka. Słyszę dobiegające skądś odgłosy mar-
szowego kroku na bruku. Zawracam i wchodzę w boczną uliczkę. I tu wpadam 
wprost na grupkę chłopców maszerujących w krótkich spodenkach i brunatnych 
koszulach z czarnymi krawatami. 

Auf der Heide wächst ein Blümelein,
Das heisst Erika! 28

Idą środkiem ulicy, zupełnie jak wojsko. Patrzą bezczelnym, dumnym wzrokiem 
w kierunku okien, szukając jakiejś publiki w tej pustej uliczce. I już zobaczyli mnie 
– swojego jedynego widza. Idą jeszcze śmielej, jeszcze butniej. Zatrzymuję się pod 
murem, patrzę prosto przed siebie, jakbym ich nie dostrzegał, aż do chwili, gdy 
mam tę „armię” za sobą. Oddycham z ulgą. Jednocześnie zauważam, że piosen-
ka za moimi plecami nie rozbrzmiewa już tak jednolicie. Słyszę śmiech i okrzyki. 
Mam ochotę rzucić się biegiem, gdy nagle czuję tępe uderzenie. Ból rozlewa 
się po całym moim mózgu. Ostry kamień odbija się od mojej głowy i wpada do 
rynsztoka. Chwytam się obiema rękami za głowę. Mam mokre palce, pobrudzone 
krwią. Biegnę, a po szyi spływa mi krew – ciepła i kleista. Gdy wybiegam z uliczki, 
oślepia mnie blask torów tramwajowych. Siadam na krawężniku i odrobinę popra-
wiam swoją „aparycję”. Odrywam kawałek koszuli, wycieram śliną krew z karku, 
po czym oderwany skrawek przykładam do rany na głowie. Czekając na tramwaj, 
otrzepuję nieco spodnie z kurzu i wyrzucam również drugi but. Wydaje mi się, że 
całkiem boso wyglądam lepiej niż w jednym bucie. Dopiero teraz czuję, jak bardzo 
jestem zmęczony. Sama rana mnie nie boli aż tak bardzo, chociaż kawałek koszuli 
coraz bardziej nasiąka krwią. Opuchnięte nogi też nie dokuczają przesadnie po 
tym, jak zdjąłem sandały. Zmęczenie jest umiejscowione wewnątrz, wzdłuż całego 
kręgosłupa. Prostuję się z zamiarem rozciągnięcia członków, gdy zauważam, że 
ktoś stoi przede mną. Podnoszę wzrok i widzę chłopca o blond włosach w wieku 
dwunastu-trzynastu lat. Obserwuje mnie jak dorosły, po czym kładzie dłoń na moim 
ramieniu. – Jesteś Jude? – pyta mnie wpół po polsku, wpół po niemiecku. – Komm 
mit!29 Ja jestem Volksdeutsch! – ciągnie mnie za kołnierz koszuli. 

Jest wystrojony w taki sam mundur, jak chłopcy z poprzedniej grupy. Mogę 
uciec bez problemu, ale wstyd mi pokazywać, że się boję. Uderzam go po ręku. 

– Odczep się!

28 Na łące rośnie kwiecie, które ma na imię Erika – niemiecka piosenka marszowa pt. Erika w latach 
30. XX w. wykorzystywana do celów propagandowych.

29 Chodź ze mną!
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Na to on przykłada do ust mały gwizdek, gwiżdże i chwyta mnie obiema rękami. 
Próbuję wstać. Napiera na mnie całym ciężarem swojego ciała. Uwalniam się 
od niego, wstaję, zbieram się do ucieczki. Ale przede mną wyrastają nagle dwaj 
wysocy chłopcy w takich samych brunatnych koszulach i czarnych krawatach. 
Ujmują mnie pod ramiona i ciągną za sobą. 

Jestem na skwerze z rozkopanymi wałami ochronnymi. Półnadzy mężczyźni 
z łopatami w rękach pracują przy zakopywaniu wałów. Chłopcy przekazują mnie 
w ręce jakiegoś cywila. Ten wręcza mi łopatę i popycha w kierunku wykopów: 
– Arbeiten!30.

Próbuję postawić nogę na krawędzi łopaty, ale nie mogę opanować krzyku 
wywołanego bólem. Postanawiam uciec. W tym celu wypatruję chwili, w której 
pilnujący nas Niemiec odwraca się. W stosownym momencie zostawiam łopa-
tę na ziemi i rzucam się do ucieczki. Kieruję się za mur, biegnę przez uliczkę. 
Znowu widzę tory. Tramwaj stoi na przystanku. Wieszam się na nim, a gdy już 
jest w biegu, wsuwam się do środka między ławki i wciskam w kącik przy oknie. 
Kulę się, przytrzymując obiema rękami ranę na głowie. Chciałbym, aby mnie nie 
zauważono. Ale to niemożliwe, bo tramwaj jest niemal pusty, więc ze wszystkich 
stron patrzą na mnie zaciekawione oczy. Jedynym, kto udaje, że mnie nie widzi, 
jest konduktor. Stoi odwrócony plecami, jakby w ogóle nie zauważył, że wszedłem. 

Na jednej ze stacji w drzwiach pojawia się żołnierski hełm. 
– Alle Juden runter!31

Nie ruszam się z miejsca. Tramwaj jedzie dalej. Jestem już w centrum mias- 
ta. Ulice pełne ludzi wyglądają wesoło. Wyskakuję z pojazdu i mieszam się 
z przechodniami. 

Jestem na naszej ulicy. Puszczam się biegiem. Gdy tak biegnę ostatkiem 
sił, coś miga mi przed oczyma – to grupa niemieckich chłopaków na rogu ulicy, 
zaczepiająca każdego przechodzącego mężczyznę. Między chłopakami (czy to 
możliwe?) zauważam tę samą twarz małego folksdojcza, który zatrzymał mnie 
chwilę wcześniej. Nie dowierzam własnym oczom – a tymczasem on już mnie 
zauważył. Nie, nie zdaje mi się, on już biegnie w moim kierunku. 

– Du sollst arbeiten, dich schiessen!32 – krzyczy niepoprawną niemczyzną. 
Odwraca głowę, chcąc zawołać swoich towarzyszy, ale ci akurat kogoś gonią, 
wypełniając przy tym ulicę dźwiękami gwizdków i okrzykami. Tak więc gwizda-
nie „mojego” chłopca pozostaje niezauważone w ogólnym zamieszaniu. Walę 
go w rękę, ale mały nie puszcza. Chwyta mnie z tyłu za koszulę i niemal cały 
uwiesza się na mnie. 

30 Pracować!

31 Wszyscy Żydzi wychodzić!

32 Powinieneś pracować, ciebie zastrzelą! 
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– Du sollst arbeiten, jüdisches Schwein!33 – krzyczy, ciągnięty przeze mnie. 
Czuję, jak resztki koszuli rwą się na moich plecach, ale biegnę dalej, wlokąc 
małego za sobą. A ten nie przestaje wrzeszczeć jak szalony, przywołując jakichś 
Kurtów i Heinrichów – swoich towarzyszy stojących na rogu. Większość przechod-
niów omija nas, tylko niektórzy przystają z daleka, by się przyjrzeć spektaklowi. 
Już widzę mój dom. Ponieważ nie chcę zawlec tam tego małego, wciągam go do 
bramy i zamierzam się na niego. 

Za nami wchodzi wysoki mężczyzna i wyrywa małego z moich rąk. 
– Zostaw go! – mówi ostro i kategorycznie. 
Mały ściąga brwi i chce przyłożyć gwizdek do ust. Mężczyzna wyrywa mu 

zabawkę z ręki. 
– Er soll arbeiten!34 – mówi nagle przestraszony mały Niemiec. Barczysty 

nieznajomy zamierza się na niego. Chłopiec cofa się. – Ty też niedługo pójdziesz 
pracować! – podnosi piąstki w kierunku mojego zbawcy. Po chwili ucieka z bramy. 
Ja i nieznajomy wymieniamy spojrzenia. Zbliża się do nas kilka osób, które obser-
wowały tę scenę z głębi podwórza. Ktoś podaje mi chusteczkę, abym wytarł krew. 

– W nogi! – rzuca nieznajomy. 
Chcę mu podziękować, ale nie mogę wykrztusić z siebie słowa. Jeden z gapiów 

wychodzi przed bramę, aby sprawdzić, czy nic nam nie grozi. Daje znak ręką, 
a my wylatujemy. Nieznajomy biegnie na drugą stronę ulicy i znika w bramie 
przejściowej. Czuję na sobie spojrzenia ludzi, którzy przypatrywali się mojej nie-
poradności. Wstydzę się. Im bardziej zbliżam się do domu, tym jestem słabszy 
i bardziej przybity. 

Oto moje podwórko. Sąsiedzi stoją na progach, dookoła biegają dzieci. Inni 
spoglądają z górnych okien. 

– Dawid! Dawid! – krzyczą ze wszystkich stron. Ktoś rzuca się na mnie, inni 
zasypują pytaniami. Czy nie widziałem tego, czy nie spotkałem tamtego i owego? 
Czyjś głos krzyczy w kierunku naszego okna: „Wasz syn wrócił!” Głowa mamy 
pojawia się gdzieś na wysokościach. Resztką sił wlokę się po schodach do góry. 

– Dawidku! – mama przypada do mnie. 
W końcu jest łóżko. Długi, dobry sen. Mama i Halina zmieniają zimne kom-

presy na mojej ranie. Chodzą wokół mnie na paluszkach, rozmawiają szeptem 
– a ten cichy szept szeleści jak miękkie liście w jesiennym parku. Ten dźwięk 
przyjemnie pieści ucho. 

Przy oknie stoi Rachela – jakaś zawstydzona i smutna. Długo mi się przygląda 
łagodnymi oczyma. Nie poznaje mnie? 

– Chodź, Rachelo – daję jej znak oczyma, ona jednak nie rusza się. Stoi jak 
przyrośnięta do ściany. 

33 Masz pracować, ty żydowska świnio!

34 On ma pracować!



Zamiast niej co rusz przychodzi mój mały Abramek. Cichutko zakrada się, 
aby sprawdzić, czy śpię. Gdy dostrzega moje otwarte oczy, zaczyna nalegać: 

– Dawidzie, opowiedz mi jak było…
Jego oczka płoną ciekawością. Wyczuwam jego szacunek dla mnie i przypomi-

nam sobie swoją własną ciekawość, jaka towarzyszyła mi na początku ucieczki, 
gdy zobaczyłem żołnierzy wracających z frontu. Nie potrafię odmówić Abramkowi, 
ale jeszcze trudniej jest opowiadać. Wiem, że nie zrobię tego ani teraz, ani jutro, 
ani pojutrze. Może nigdy (tak jak nie potrafię opowiedzieć wszystkiego tu, w tym 
zeszycie, w którym robię notatki tylko dla siebie). Jestem wdzięczny mamie, że 
go zabiera, a jemu jeszcze bardziej, że jej słucha. Znowu spoglądam na Rachelę, 
aż zbieram się na odwagę i proszę:

– Podejdź… – zbliża się powoli, siada na łóżku i patrzy, jakby mnie nie pozna-
wała. Czy ona jedna czuje, że z tej wyprawy wrócił inny Dawid? – Co u ciebie? 
– pytam. 

– Martwiłam się – szepcze. 
„Nie ma o co” – chcę jej odpowiedzieć, ale wiem, że nie muszę. Ujmuję jej dłoń. 
– Niemcy są tutaj – ściskam jej palce. 
– Tak, Niemcy są tutaj. 
I nic więcej nie trzeba dodawać.



Rozdział dziesiąty



Rozdział dziesiąty
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Czas płynął normalnym rytmem. Kalendarz pokazywał październik i jak zwykle 
w tym miesiącu wczesnej jesieni kolory miasta zmieniały się w radosnej zaba-
wie, przechodząc następnie od późnojesiennych barw do monotonnych szarości 
pajęczyny.

Liście na drzewach straciły soczystą, ciemną zieleń, dojrzałą żółć, brązowawą 
czerwień i purpurę fioletu. Niczym spalone, wysuszone kartki gromadnie spadały 
z gałęzi – szarością popiołu na szarość popiołu, pozostawiając drzewa na wpół 
nagie i beznadziejnie smutne. Nikt nie sprzątał ich z ulic. Szeleściły i chrzęściły 
pod nogami jak kości rozpadających się szkieletów. 

Powietrze – o poranku zamglone i mroźne – za dnia mogłoby ogrzać miasto, 
gdyby nie wiatr, który pojawiał się nie wiadomo skąd i szalał po ulicach, szukając 
kąta, gdzie mógłby zagrzać miejsce. Ostrymi palcami dotykał trotuarów i zbierał 
kupki liści, jakby chciał usłać sobie z nich poduszkę, po czym przenosił je to tu, to 
tam, z ulicy na ulicę. Szperał w przepełnionych koszach na śmieci, wydobywając 
z nich dziwaczne zapachy gnicia i otulając w nie swoją rozdętą nagość, po czym 
niósł swój niepokój drogami bez celu. Słońce było już obce. Wciąż jeszcze spo-
glądało na miasto, lecz już tylko z ciekawości, niczym złoszcząca się opiekunka, 
która jeszcze chce zobaczyć, jak jej wychowanek poradzi sobie bez niej. Z jego 
oblicza, na które nie dawało się spojrzeć w chwilach jego łaskawości, można było 
teraz odczytać, że wcale nie obchodzi go to, co się dzieje w Łodzi. 

Budynek gimnazjum Jaszuńskiej1 stał otulony smutkiem jesiennego popołu-
dnia. W oknach na wszystkich piętrach malowała się matowa, ponura szarość. 

1 Przedwojenne gimnazjum Eugenii Jaszuńskiej mieściło się przy ul. Południowej 18 (dziś ul. Rewo-
lucji 1905 r.). Była to ośmioklasowa szkoła żeńska o profilu humanistycznym.



376

Otwarte drzwi wejściowe prowadziły na dole do długiego, pustego korytarza. 
Zakurzona lampka oświetlała schody. Było widać, że budynku nie sprzątano 
od wielu tygodni. W kątach leżały kłęby kurzu niczym niedbale porozrzucana, 
splątana wełna. Poręcz była pokryta nienaruszoną, gładką warstwą pyłu. 

Panna Diamant zaczęła ostrożnie wchodzić po schodach. Cisza dźwięczała 
jej w uszach, a odgłos własnych kroków wydawał się ogłuszający. Wszedłszy na 
pierwsze piętro, wędrowała od drzwi do drzwi, szukając napisu „Kancelaria”. 
Odgłos jej kroków dobiegał z sal niezwykłym, zdwojonym echem. Wsłuchiwała się 
w dźwięki, rozważając, czy usłyszy ludzkie głosy. Jednak nie usłyszała niczego. 
Wychodziły jej naprzeciw długie rzędy pustych wieszaków ciągnących się wzdłuż 
ścian. Na gwoździu – samotny kapelusz. Żółty szalik tulił się do listwy przy ścianie. 
Przyszło jej do głowy, że ten szalik leży tu przecież całe lato. „I nic – westchnęła. 
– Tylko trochę kurzu się na nim zebrało”. W twarz zajrzał jej wielki zegar. Jego 
wskazówki pokazywały dopiero dwunastą. Pomyślała o dniu, w którym – zdaje 
się – zegar stanął. Musiało to być dawno temu. Jak dawno? Na skraju tamtej 
rachuby czasu, tamtego życia. W końcu ujrzała tabliczkę na drzwiach: „Pokój 
nauczycielski”. Stanęła na progu, jakby zapach dochodzący ze środka chciał ją 
zatrzymać i nie pozwalał wejść. 

Pokój był duży i zakurzony. Stół zawalony papierami, zastawiony przepełnionymi 
popielniczkami, niedopałki walające się po podłodze. Między wielkimi, oszklonymi 
szafami, pełnymi rejestrów i kartotek, wisiała pajęczyna niczym splątana, cienka 
zasłona, rozciągając się we wszystkie strony – ku ścianom, sufitowi i podłodze. 
Zemdliło ją od zapachu panującego w sali. Podeszła do okna. Otworzywszy je 
z trudem, wpuściła chłodne, wilgotne powietrze. Zapięła płaszcz i stanęła przed 
zakurzonym lustrem. 

Jej białe, rzadkie włosy uwalniały się partiami z uchwytu szpilek. Zmarszcz-
ki pomiędzy brwiami dziś były głębsze niż zwykle, a wokół oczu rysowały się 
szerokie, czerwone obwódki. Ale jej spojrzenie było radosne. Miała dzisiaj do-
bry dzień. W torebce spoczywał list, w którym proponowano jej pracę w nowo 
organizowanym gimnazjum. Skończyły się dni beznadziei. Czy to więc dziwne, 
że pierwsza przybyła na zebranie rady pedagogicznej? Niecierpliwie czekała na 
spotkanie z kolegami…

Szybko poprawiła włosy i zaczęła szukać czegoś, czym mogłaby doprowa-
dzić pokój do porządku. Na jednej z półek znalazła szmatę, więc zaczęła powoli 
i systematycznie przecierać szafy i meble.

Zbliżyła się do mapy rozwieszonej na ścianie. Lekko i gładko przesunęła po 
jej powierzchni wilgotną ścierką, wydobywając na nowo świeżość barw, które 
zblakły pod warstwą kurzu. „Rzeczypospolita Polska” – taki napis zalśnił jej przed 
oczyma. Westchnęła i poczuła się bardzo zmęczona. Oparła się o krzesło i zaczęła 
przyglądać się wielkiej, kolorowej planszy, która przedstawiała ojczysty kraj. 

Jej spojrzenie zatrzymało się na skąpych skrawkach błękitu na północy mapy. 
Mrugała czerwonymi, niedowidzącymi oczyma i nagle dostrzegła morze. Karwia… 
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Kutry rybackie kołyszące się na błękitnych falach… Przyjemny, swobodny wiatr 
tańczący na brzegu ponad białym piaskiem. Ujrzała tłumy dzieci przebywających 
tam na letnich koloniach, usłyszała plusk wody i ich śmiech. Na brązowe twa-
rze, ramiona i plecy słońce wylewało rozpalone światło. Panna Diamant ujrzała 
siebie oraz swoją przyjaciółkę, Wandę, spacerujące boso wzdłuż brzegu po 
lepkim, miękkim piasku. Wiatr pieścił ich twarze, liczył siwe włosy i z radosnym 
szaleństwem zaplatał ich sukienki jedną w drugą. 

Smutne oczy nauczycielki Diamant zanurzyły się w dalekim, błękitnym ho-
ryzoncie. Jakże ogromny był wówczas świat – jaki bliski i drogi! A o poranku 
– dalej ożywiała w sobie tamtą rozkosz – o poranku ona i Wanda wychodziły 
z pensjonatu i szły się kąpać… Nie, nie przeszkadzała im słona, chłodna woda. 
Zatykało na chwilę oddech, ciało drętwiało, ale po chwili nadpływała fala, aby je 
unieść – i już płynęły. Obie prychały z zachwytu. Ciało było lekkie, głowa – jesz-
cze lżejsza. Morze unosiło je na swoich wzburzonych plecach w górę i w dół… 
Gdzieś w oddali dymił wielki komin statku. Nieco bliżej niezliczone żagle zawisły 
rozkołysane nad wodą. Senne mewy bezszelestnie krążyły nad głowami. Poranne 
słońce pieszczotliwym dotykiem obejmowało ich białe skrzydła. Panna Diamant 
kochała morze. Kochała wodę, jej szum, jej szelest, jej pluskającą, porywającą 
muzykę. Lubiła, gdy woda przepływa jej między palcami, prześlizguje się przez 
nie pieszczotliwie, uspokajająco…

Nie mogła oderwać wzroku od błękitu na mapie, póki się nim nie nasyciła, 
jakby na chwilę stając się jego częścią. Potem jej spojrzenie przeskoczyło w dół 
– ku brunatnym i ciemnobrązowym plamom… Góry. Beskidy. Przysunęła się nie-
co z krzesłem do ściany. Musiała dotknąć ich palcami, chciała czule pogłaskać 
te brązowe wzniesienia. Jednym palcem pobiegła wzdłuż Dunajca – czarnej, 
cudownej kreseczki na mapie. Tu jest Dniestr, a tu dłoń opiera się na Tatrach. 
Zakopane. Punkt otoczony brązem. Gdzieś tutaj powinna być Droga pod Reglami. 
Wysokie ściany zieleni wspinają się wyżej i wyżej – aż do stóp śpiącego rycerza 
na Giewoncie… Godzinami walczy z jego ogromem i wcale nie jest zmęczona. 
Kamienie wyślizgują się spod jej butów… Z każdym krokiem otwiera się nowy 
pejzaż. Wanda, jej przyjaciółka, wspina się tuż obok. Od czasu do czasu spo-
glądają na siebie podekscytowane i szczęśliwe – i wydaje im się, że nawzajem 
słyszą bicie swoich serc. Jak pięknie! Czy można to wytrzymać?! Oto są już na 
szczycie, pod żelaznym krzyżem. W dole rozciągają się pola, płyną rzeki. Góry 
i pagórki trzymają się za ręce niczym dzieci wokół olbrzyma – śpiącego rycerza 
na Giewoncie. Zewsząd uśmiechają się małe i malusieńkie chatki, niczym kwiaty 
wśród zieleni. A w dłoni spoczywa prawdziwy kwiat – szarotka, górskie kwiecie 
zakochane w wysokości. Tam naprzeciw stoją inne olbrzymy, sąsiednie szczyty. 
Kuszą i wzywają do siebie. Ich białe, ośnieżone, skryte w chmurach głowy spo-
glądają dumnie i tajemniczo ku nim – małej, starej nauczycielce i jej przyjaciółce. 
Odważnym wędrowcom obiecują coś wielkiego i wspaniałego. A teraz znowu 
znajduje się w przepięknych dolinach pomiędzy górami. Idzie wzdłuż bystrych 
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strumieni i górskich potoków, przeskakuje z kamienia na kamień. Oto jest w Jas- 
kini Zbójeckiej, w Dolinie Pięciu Stawów, nad Morskim Okiem, oto śmieje się do 
niej Czarny Staw. Znów wspina się po klamrach na Zawrat. Chodzi po śniegu 
w upalne, lipcowe dni. Odpoczywa na szczycie Świnicy, przemierza Czerwone 
Wierchy. Wjeżdża kolejką na Kasprowy. W górze błękitna otchłań – w dole zie-
lona… A ona z Wandą – pomiędzy… 

Panna Diamant przeciera zmęczone oczy. Dość patrzenia na mapę. Przecież 
zaczęła coś robić. Nie może się jednak od niej oderwać. Jeszcze tylko przebiec 
wzrokiem wzdłuż Wisły. Czarna, gruba nić rzeki wygląda tak, jakby zaczynała 
się w jej, panny Diamant, sercu i zmierzała na powrót do niego. Przepływa na 
wskroś przez jej wnętrze i całe ciało – polska rzeka ojczysta. To ona zatrzymuje ją 
w Krakowie… Dopiero co tam była. Ile to już minęło? Nie więcej niż kilka miesięcy, 
Pesach, nieskończony ogrom czasu. Pojechała tam na wycieczkę. Dziewczynki 
z „Wiedzy” stoją w pobliżu wieży kościoła Mariackiego. Za chwilę usłyszą hejnał 
grany na cztery strony świata. Dzieci są zachwycone. Jak one potrafią się wspa-
niale zachwycać! I oto wychodzą z Wawelu, spacerują po Sukiennicach. Jakaś 
dziewczynka przynosi rzeźbiony album: „To dla pani, pani profesorko, prezent 
od nas wszystkich…” – dzieci patrzą na nią, a ich oczy pełne są dobroci. Jaka 
wierna potrafi być młodzież!… 

Wisła unosi ją ze sobą. Niepostrzeżenie zaczyna nucić starą pieśń o ojczystej 
rzece – „Wisło moja, Wisło stara…”… – Płynie statkiem po jej wodach. Nieopodal 
znajduje się Kazimierz, miasto legend. Krzywe uliczki i stare żydowskie bóżni-
ce… Wielkie sady. Tam stoją ruiny puławskiego zamku. Stara legenda ludowa 
spoczywa na brzegach w słonecznym świetle. Wisła w tym miejscu jest szeroka 
i przestrzenna. Niczym stara chłopka otwiera swoje ramiona ku polom obfitym 
w zboża… I oto już widać Warszawę. Niebo jest tam ciemne, nasycone gorącym 
oddechem życia. Stara Warszawa, kochana. Serce Polski bije w rytmie jej ulic. 
Liczne wspomnienia opadają pannę Diamant ze wszystkich stron. Tylko im nie 
ulec! Warszawa jest kochana, ale rani… Na samym początku mieszkała tam 
z nim, ukochanym… Tylko kilka lat własnego szczęścia. Oczy uciekają od tego 
bólu – daleko, jak najdalej. Wilno. I tam mieszkają wspomnienia – ale cieplej-
sze, łagodniejsze. Wspomnienia młodości. Pokój o wielkich, szerokich oknach. 
Balkon pełen kwiatów w donicach. Błyszczą kopuły niezliczonych kościołów. 
Wilia, rzeka o szczególnym uroku, wije się niczym błękitna wstęga… Wplata się 
w długie, czarne warkocze młodej, niebieskookiej studentki…

Zadrżała. Ktoś wchodzi do kancelarii. Panna Diamant bierze białą od kredy, 
zakurzoną ścierkę, jakby miała zamiar kontynuować przerwane zajęcie. Ktoś 
podaje jej rękę na powitanie. Mija chwila, nim oprzytomnieje. Przed zmęczonymi 
oczyma krótkowidza wirują czarne koła. Uśmiecha się zakłopotana. Pytają ją 
o coś, pozdrawiają. 

– Wracam z Wilna – pokazuje roztargniona mapę Polski i w końcu rozpoznaje 
profesor Fajner, która będzie dyrektorką nowego gimnazjum. 
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Pani Fajner rzuca okiem na mapę. Potem brutalnym gestem przekreśla ją 
na całej długości: 

– Nasza Polska. Podzielona po raz piąty. 
Nauczyciele zaczęli się schodzić. Pokój napełnił się gwarem. Głos pani Fajner 

dominował nad wszystkimi: 
– Przyjaciele! – poganiała ich. – Mam nadzieję, że nie będziemy siedzieli 

w bałaganie. Panno Lubo! – zachęcała młodą nauczycielkę łaciny, która malowała 
sobie usta szminką. – Kto będzie podziwiał pani urodę w takim brudnym pokoju? 

Panna Luba zatrzasnęła puderniczkę, wygładziła spódnicę na wąskich biodrach 
i chwyciła szmatę. Inni nauczyciele czyścili popielniczki, sprzątali stosy papierów. 

– Od jutra będziemy mieć woźnego – głos pani Fajner niósł się ponad rados- 
nym gwarem. – Ten budynek musi odzyskać swoje oblicze, zanim wpuścimy 
tutaj dzieci. 

Stół był już czysty. Profesor Hager wytarł ręce i otrzepał spiczastą bródkę, 
którą zebrał z półek trochę kurzu. Następnie zaczął szperać w kieszeniach i wyjął 
z nich kawałek cygara. Zapalił je, zaciągnął się i nagle chyba zrobiło mu się zimno, 
ponieważ poszedł zamknąć okno. Pani Fajner jednak czuwała. 

– Ej, kolego! – zawołała. – Czy pan chce nas udusić dymem swojego cygara?
– Ciągnie – odrzekł profesor głosem zawstydzonego młodzieńca. Otworzył okno, 

zapiął marynarkę na swoim wystającym, patriarchalnym brzuchu i roześmiał się.  
– Teraz musimy dbać o zdrowie, pani Fajnerowo. Nasze życie znowu nabiera wartości. 

Panna Diamant zgadzała się z nim. Czuła to samo. Teraz, gdy zaczynają 
pracę, życie znów będzie miało wartość. Przysunęła się do brodatego profesora: 

– Jak się czują pańskie kwiaty? 
– Dzięki Bogu, są w najlepszym zdrowiu – profesor skłonił się przed nią.  

– Tymczasem jeszcze nie racjonuję im pożywienia, a ustawy norymberskie nie 
mają nad nimi władzy. Nie noszą żółtych opasek na rękawach…

– Ta nowa krzyżówka, o której pan mi opowiadał… – wyszeptała panna 
Diamant. Dowcip profesora był jej nie w smak, więc nie roześmiała się razem 
z nim. – Ten nowy kwiat, który pan wyhodował?...

– Musi pani przyjść go obejrzeć. To moja duma! – profesor pochylił się w jej 
kierunku. – Kwiat moich marzeń!... Wie pani, jak go nazwałem? Felicja, tak go 
nazwałem. To imię mojej żony. 

Pani Fajner, która właśnie strugała stos ołówków, podchwyciła słowa profesora 
i skierowała na niego swoje szare oczy. Profesor odpowiedział jej melancholijnym 
spojrzeniem: 

– Pamięta pani jeszcze, koleżanko, jak tańczyliśmy podczas ostatniego 
wieczoru noworocznego? Kto mógł to sobie wówczas wyobrazić, co? I kto mógł 
sobie wyobrazić, że pan Rumkowski, batlen o włosach proroka, będzie przewod-
niczącym łódzkiego żydostwa, stanie na czele starszeństwa Żydów?

Pani Fajner przestała temperować ołówki i zrobiła surową minę: 
– Profesorze, ani słowa więcej!
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Hager wetknął kawałek cygara do ust, opuścił głowę niczym zawstydzony 
uczniak i zaczął wydmuchiwać wielkie kłęby dymu z zarośniętych ust.

– Ach, ci palacze! – Pani Brojde, ucząca biologii gruba matrona z nalaną twarzą 
i wałeczkami pod oczyma, machnęła ręką. Odgoniła od siebie dym, a profesora 
Hagera odepchnęła od stołu. – W ogóle zakazałabym palenia. – Jej podwójny 
podbródek zatrząsł się przy tych słowach.

Pan Lustikman, profesor fizyki i chemii, pochylił nad nią swoje długie, szczu-
płe ciało i popatrzył na nią ostro. Wydawało się, że chciałby ją zamordować 
spojrzeniem: 

– To jasne, że możemy się spodziewać pani interwencji, koleżanko! – I tak 
wciąż stojąc pochylony, na złość jej wyciągnął z kieszeni paczkę papierosów. – 
Wy, kobiety, macie żelazne nerwy! – Zaciągnął się papierosem i dmuchnął jej 
dymem prosto w twarz. Potem wstał od stołu i zaczął przemierzać pokój długimi 
krokami. Zwrócił się do grupki rozmawiających nauczycielek: – Wy, moje panie, 
nie postrzegacie żadnej rzeczy w całości, ani dobrej, ani złej. – Jego niespokojne, 
nerwowe ręce rozciągnęły się ponad ich głowami. – Widzicie pojedyncze aspekty 
wszystkiego, szczegóły, ale nie całość. Dlatego, to jasne, jesteście takie silne 
i potraficie wszystko znieść…

– Chce pan powiedzieć, profesorze… – odezwała się panna Luba, która cho-
dziła po pokoju, szukając czystego miejsca, gdzie mogłaby położyć swój kapelusz. 
– Chce pan powiedzieć, że my, kobiety, nie grzeszymy zbytnią mądrością, co?

Wszyscy obecni roześmiali się poza profesorem Lustikmanem: 
– Chciałem powiedzieć, że wy, kobiety, nie pojmujecie sytuacji, ot co. 
– Nie posuwałbym się tak daleko – profesor Hager próbował łagodzić słowa 

pana Lustikmana. – Na podstawie fragmentów, które postrzegają, intuicja pozwa-
la kobietom przeczuwać całość. Dlatego one zawsze widzą ją w łagodniejszym 
świetle niż w rzeczywistości. 

– Bardzo słusznie! – pan Lustikman zgodził się z zapałem i poklepał profesora 
Hagera po ramieniu jak ucznia, który udzielił poprawnej odpowiedzi. – My, męż-
czyźni, widząc jakąś rzecz, postrzegamy całość taką, jaka ona jest, ujmujemy ją 
wszystkimi zmysłami oraz ogarniamy rozumem. Zaś suma poszczególnych sytuacji 
nie jest wesoła, musimy zatem mieć narkotyk, aby to wszystko przetrzymać. 

Panna Luba, która w końcu znalazła miejsce dla swojego kapelusza, dosko-
czyła do niego i pogroziła mu przed nosem swoim małym palcem:

– Wy, mężczyźni, jesteście egoistami!
Profesor Hager roześmiał się: 
– Ta mała wie, co mówi. 
– Tak! – panna Luba dumnie spojrzała w kierunku profesora Lustikmana. 

– A my, kobiety, faktycznie będziemy mieć więcej sił niż wy na te ciężkie czasy. 
Poza intuicją mamy silniejszy niż mężczyźni instynkt życia. 

– A może ten egoizm jest właśnie wyrazem naszego silnego instynktu życia? 
– profesor Hager bawił się dalej. 
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Panna Luba pokręciła swoją kształtną główką: 
– Nie, nasz instynkt życia jest silniejszy! Wy, mężczyźni, myślicie jedynie o so-

bie. Egoizm, taki jak wasz, czyni was rozlazłymi i strachliwymi. Egoizm kobiecy 
obejmuje też mężczyznę i dzieci, cały dom. To daje jej siłę. 

– Słyszeliście? – odezwała się jedna z nauczycielek przy stole. – Żydowscy 
piekarze nie otrzymują już zleceń na wypiek chleba. 

Pani Fajner rozłożyła kartki papieru i ołówki na stole, a nauczyciele zaczęli 
się rozsiadać. Panna Luba zajęła miejsce przy grupie nauczycielek. Zwróciła 
głowę w ich kierunku i powiedziała teatralnym szeptem: 

– Dzisiaj rano… widziałam Żyda otulonego w tałes w dorożce. Po obu stronach 
stało po dwóch gestapowców. – Chociaż powiedziała to szeptem, usłyszeli wszyscy. 

– Tak – odezwał się pan Berger, profesor historii, młody człowiek o szlachet-
nej, bladej twarzy jeszybotnika2. – To był rabin Segal3. Najstarszy z rabinów. 
Słyszałem, że Niemcy zaprowadzili go rankiem do bóżnicy i kazali mu pluć na 
księgi Tory. Gdy odmówił, wyprowadzili go na paradę przez miasto. 

– Straszne… – nauczycielki przy stole wzdrygnęły się. 
– Straszne? – profesor Berger przysunął się do nich. – A o Żydzie z podpaloną 

brodą słyszeliście? 
Nagle pani Fajner energicznie uderzyła pięścią w stół: 
– Dosyć! – krzyknęła. – Nie zebraliśmy się tu po to, aby opowiadać straszne 

historie.
Do pokoju weszła jeszcze jedna grupa nauczycieli. Zaczęło się przesuwanie 

krzeseł, wymiana pozdrowień, potrząsanie dłońmi ponad stołem. Pani Fajner 
głośno liczyła, czy rada pedagogiczna jest już w komplecie. Postukała ołówkiem 
w stół: 

– Czas zaczynać! – czekając, aż ustanie ruch, zapięła wszystkie guziki żakietu 
swojego kostiumu sportowego. – Przyjaciele – rozpoczęła. – Za chwilę przyjdzie 
tu prezes Rumkowski. Jak wiecie, pierwszą rzeczą, jaką podjął się zrobić „naj-
starszy wśród Żydów”4 wraz ze swoją „radą”, było załatwienie w zarządzie policji 
zgody, aby nasze dzieci mogły zacząć rok szkolny5. Dzisiaj pan prezes powinien 

2 Jeszybotnik – uczeń szkoły talmudycznej.

3 Rabin Lejzer Icyk Segał (Segal) był przed wojną przewodniczącym stowarzyszenia Ezras Izrael, do 
którego należała synagoga przy ul. Wólczańskiej 6. W listopadzie 1939 r., gdy hitlerowcy podpalili 
łódzkie synagogi, rabin Segał był przez nich bity i znieważany. Wydarzenie to zostało opisane przez 
Icchaka Kacenelsona w Pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie.

4 Rumkowski został powołany na urząd Der Älteste der Juden (Przełożonego Starszeństwa Żydów) 
w Łodzi przez cywilnego komisarza miasta Alberta Leistera 13 października 1939 r. Wśród Żydów 
nazywany był „starym” albo „najstarszym z Żydów”; najczęściej mówiono o nim Prezes Rumkowski. 

5 Jesienią 1939 r. nauka w szkołach żydowskich została wznowiona, 18 października Rumkowski 
otrzymał rozkaz usunięcia z żydowskich szkół wszystkich polskich nauczycieli.
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przedstawić nam plan nowej organizacji szkolnictwa, a zwłaszcza omówić z nami 
sprawę gimnazjum. Proszę, abyście nie dyskutowali. Proszę stawiać pytania na 
temat i – uśmiechnęła się blado – nie oczekiwać jasnej odpowiedzi na wszystko. 
Powinniśmy być rzeczowi, realistyczni, a przy tym nie zapominajcie, że sprawy, 
które poruszy prezes, to rzeczy już ustalone. Nam pozostaje czynić, co w naszej 
mocy, w ramach możliwości, które się nam oferuje – przerwała. 

Nauczyciele czekali, aż jeszcze coś dopowie, ale ona nie lubiła zbędnego 
gadania. Szybko spojrzała na swój męski zegarek. 

– Tymczasem zajmijmy się rozdzielaniem pracy.
Zanim jeszcze zdołali porządnie omówić podział pracy, już na zewnątrz dał 

się słyszeć jakiś hałas. Profesor Lustikman doskoczył do okna i wykrzyknął: 
– Jego dorożka już jest!
Pani Fajner wstała, dotknęła wszystkich guzików zapiętego żakietu, po żoł-

niersku obciągnęła jego poły, jakby chciała wygładzić na sobie mundur, i wyszła 
na korytarz. Zaraz potem pojawiła się w drzwiach, a za nią prezes Mordechaj 
Chaim Rumkowski. 

Trwożny pomruk przeszedł przez pokój nauczycielski. Głowa prezesa była 
owinięta wielkim, białym bandażem niczym koroną, a srebrnobiałe, rozwichrzone 
włosy niby promienie wystawały spod tego dziwacznego nakrycia. Fragment czoła, 
którego nie przesłaniał bandaż, był opuchnięty i ciemnofioletowy, taka była też 
cała twarz: sinobrązowa i zdeformowana. Oczy, które spoglądały spod grubych, 
siwych brwi, lśniły jak szkła okularów ciemnosinym, chorym blaskiem. Prezes 
Rumkowski zatrzymał się na chwilę w drzwiach – majestatyczny i uroczysty. 
Potem, opierając się na lasce i wyraźnie utykając, podszedł do stołu. Pani Fajner 
podsunęła mu krzesło, lecz on odsunął je od siebie: 

– Nie mam czasu siedzieć! – nerwowo zagryzł wargi. – Zmarszczył gruby, 
opuchnięty nos, jakby chciał wyżej podciągnąć okulary, aż w końcu poprawił 
je ręką. Jego rozgorączkowane, zamglone spojrzenie błądziło niecierpliwie po 
twarzach zebranych. 

Na twarzy pani Fajner pojawił się oficjalny uśmiech: 
– Panie prezesie, oto moi koledzy – szybkim ruchem skinęła głową raz 

w stronę gościa, raz w kierunku zebranych, po czym oparła się obiema dłońmi 
o brzeg stołu. – Pan prezes jest nam wszystkim dobrze znany ze swojej miłości do 
dzieci i młodzieży szkolnej. Jest przejęty troską, aby w dzisiejszych niespokojnych 
czasach stworzyć naszej młodzieży możliwość kontynuowania nauki. Żydowskie 
dziecko nie może być oderwane od szkolnej ławy. I tak dzięki tym staraniom 
i pracy pana prezesa – pani Fajner z nutą udawanego patosu zwróciła się wprost 
do Rumkowskiego. – Doceniamy pańską wizytę u nas, w tak trudnych dniach, 
gdy jest pan chory i zajęty, dzień w dzień narażając swoje życie, aby ratować 
ludzi od bólu i śmierci…

W tym momencie oczy Rumkowskiego zalśniły satysfakcją i dumą, ale jego 
twarz wykrzywiła się, a laska uderzyła w podłogę. 
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– Proszę mówić do rzeczy. Nie mam czasu!
Kolejne zdanie utknęło w ustach pani Fajner. Nie była przyzwyczajona, by 

zwracano się do niej z takim lekceważeniem, wzywając ją, najbardziej rzeczową 
mówczynię na świecie, by trzymała się tematu. Zaraz jednak opanowała się, 
obciągnęła poły żakietu, po czym sprytnie i porozumiewawczo mrugnęła do 
swoich kolegów. Nie zareagowała na słowa Rumkowskiego, gdyż wiedziała, że 
uderzyła we właściwy ton.

– Pan prezes – zawołała – ryzykował życiem za ofiary restauracji „Astoria”6. 
Wiemy o wszystkim i z wielkim szacunkiem chylimy przed panem głowy, panie 
prezesie. – Rzekłszy to pochyliła głowę w jego kierunku. Gdy to zrobiła, laska 
prezesa jeszcze mocniej zadudniła o podłogę. Ich spojrzenia się spotkały. Twarz 
Rumkowskiego pociemniała ze zdenerwowania, mocno zmarszczył brwi, ale spoj-
rzenie, które spotkało się ze spojrzeniem pani Fajner, było łagodniejsze, pełne 
wdzięczności. Pani Fajner nie pomyliła się. Chwaląc samego prezesa, agitowała 
również za dobrze zaopatrzonymi szkołami.

– A teraz – ponownie przywdziała na twarz swój uprzejmy uśmiech – pan 
prezes opowie nam o reorganizacji szkolnictwa w ogóle i tego gimnazjum w szcze-
gólności. – Pani Fajner uznała, że już nie musi stać. Szerokim gestem przysunęła 
do siebie krzesło, usiadła i oparła brodę na obu dłoniach. 

– Drodzy nauczyciele – prezes stuknął laską o podłogę, tym razem bez gniewu, 
lecz jakby chciał uspokoić tłum. Ostatni raz przygryzł wargę, poprawił okulary 
i wsparł pięść o stół. – Szkoły będą istnieć! Szkoły muszą istnieć! Za moich rzą-
dów dzieci nie będą się obijać! Będą się uczyć! – jego głos był zachrypnięty. Kilka 
razy zakasłał, łapiąc się za każdym razem za bandaż. – Jestem ojcem całego 
miasta żydowskiego, a więc jestem też ojcem żydowskich dzieci i zatroszczę się 
o nie, zrobię wszystko, aby nasze dzieci miały normalne życie i nie były zanie-
dbane. Zaczynamy od gimnazjum. Wszystkie dzieci ze wszystkich żydowskich 
gimnazjów, kto tylko chce się dalej uczyć, tutaj znajdzie swoje miejsce. Musimy 
sobie poradzić, a wy, drodzy nauczyciele, zobowiązani jesteście mi pomóc. Daję 
wam lokal, drewno na opał. Z czasem może będzie też trochę ciepłych posiłków 
dla dzieci. Otrzymacie wynagrodzenie. Co i ile, jeszcze nie wiem. Oto cały plan, 
jeśli o was chodzi. Wszystkie pozostałe problemy proszę mi powierzyć. A jeśli 
będziecie mnie potrzebować, hmm… pani Fajnerowo, pani wie, gdzie mnie zna-
leźć. Lecz nie myślcie, że to moja jedyna troska i nie zawracajcie mi za bardzo 
głowy. Mam na barkach całe miasto Żydów, nie zapominajcie o tym i… życzę wam  
powodzenia. 

6 1 listopada 1939 r. w znanej łódzkiej kawiarni „Astoria” (róg ul. Piotrkowskiej i Więckowskiego) 
Niemcy aresztowali kilkudziesięciu żydowskich dziennikarzy, pisarzy i artystów, piętnastu zostało 
rozstrzelanych, pozostali trafili do więzienia na Radogoszczu. Z Niemcami, którzy żądali okupu, 
Rumkowski miał prowadzić pertraktacje w sprawie uwolnienia zatrzymanych.
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Przemówienie było skończone. Prezes wyciągnął z kieszeni pomiętą chus-
teczkę i otarł nią twarz. Zasapał kilka razy i nieoczekiwanie pochylił się ku pani 
Fajner, szturchając ją poufale w ramię: 

– Widzi pani, nie zapomniałem pani, Fajnerowo, dałem pani pracę. 
Twarz dyrektorki zapłonęła. Najwyraźniej się zawstydziła: 
– Tak, panie prezesie, bardzo dziękuję. – Nawet nie odwróciła głowy w jego 

kierunku. 
Panna Diamant siedziała na swoim krześle bez ruchu. Nie spuszczała oczu 

z prezesa. Z tego, co powiedział, nie zrozumiała ani słowa. Śpiewność jidysz, 
w jakim wygłaszał przemówienie, była dla niej odpychająca przez swoją obcość, 
z powodu okropnej deformacji niemieckich słów, które zdołała wychwycić. Ale 
jeszcze nigdy życiu nie żałowała tak bardzo, że nie rozumie żargonu7 tego miasta, 
jak teraz, gdy słyszała go z ust Rumkowskiego. Starała się odgadnąć sens słów 
z intonacji głosu, odczytać go z jego wykrzywionej, opuchniętej twarzy, wyczuć 
w blasku jego rozgorączkowanych oczu. Jakże imponującą był figurą! Jakże ma-
jestatyczna była ta obandażowana głowa, siwe, dumne brwi orła, srebrnosiwe 
włosy! Był starym człowiekiem, ale nie było w nim słabości sędziwego wieku – 
tylko jego siła. Spoczywało na nim tchnienie wieczności, jakby w koronie z białych 
bandaży znosił wszystkie cierpienia i uparte trwanie narodu o twardym karku8, 
który nie chce zginąć. Po raz pierwszy za sprawą tej symbolicznej figury odczuła 
szacunek dla tragicznego bohaterstwa Żydów. Ten mężczyzna, który stał przed 
nimi tak blisko, na wyciągnięcie ręki, wydawał się jej postacią wyjętą wprost 
z Biblii, niczym prorok. Zdawało się jej, że nie jest człowiekiem z krwi i kości, lecz 
że to legenda, wizja: cud wyśniony przez żydowskie serca, również i jej serce, 
w godzinach największego zwątpienia i bezradności. 

Pani Fajner zapytała, czy ktoś z nauczycieli chce zabrać głos, ale prezes, 
opierając się na lasce, już zmierzał w kierunku drzwi. Pani Fajner podeszła, 
a on podał jej rękę.

– Wszystkiego dobrego, Fajnerowo, i proszę pilnować, aby wszystko się udało. 

7 Żargon – pejoratywne określenie języka jidysz, traktujące go jako „popsutą niemczyznę”. Pomimo 
bogatego rozwoju literatury, prasy, folkloru, teatru i szkolnictwa w tym języku od połowy XIX w., 
proces uznania go za samodzielny język Żydów trwał długo. Od XVIII w. znaczenie jidysz konse-
kwentnie starali się  umniejszać przedstawiciele żydowskiego oświecenia – haskali, atakując go 
jako przeszkodę w modernizacji Żydów. Pod koniec XIX w. do walki z jidysz przyłączyli się również 
syjoniści, upatrujący w renesansie języka hebrajskiego drogę do żydowskiego odrodzenia naro-
dowego. W tym czasie narodził się jednak również nurt jidyszyzmu, którego zwolennicy usiłowali 
podnieść prestiż jidysz. Za moment przełomowy dla statusu tego języka uważa się konferencję 
w Czerniowcach (Bukowina) w 1908 r., w czasie której uznano go za pełnoprawny język narodowy. 
Panna Diamant jest spadkobierczynią haskalowego spojrzenia na język jidysz. 

8 Naród o twardym karku – powiedzenie oznaczające niezłomność żydowskiego narodu; zob. Księga 
Powtórzonego Prawa, Pwt 9, 6.
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Dumna odpowiedziała mu skinieniem głowy, odprowadziła do wyjścia i szybko 
wróciła do swoich kolegów. Dopiero teraz rozpoczęła zebranie, na którym zaczęto 
planować szczegóły przyszłej pracy. 

*

Zbliżała się godzina szpery9, gdy nauczycielka Diamant wyruszyła w drogę 
do domu. Czuła się dobrze. Możliwość pracy była wybawieniem. Wydawało się, 
że w tym momencie wojna już się dla niej skończyła. Spotkanie z prezesem do-
pełniło uniesieniem jej dobre samopoczucie. „Ach, Wando, Wando” – szepnęła 
w sercu do swojej przyjaciółki. „Gdybyś go ujrzała, moja droga, to musiałabyś 
przyznać tak jak ja, że jeszcze istnieje duma i piękno w prastarym żydostwie”. 
Takie myśli wydawały się jej dziwne, ale nie mogła się powstrzymać. Coś się z nią 
działo, była pewna, że gdyby kiedyś, na przykład kilka miesięcy temu, spotkała 
takiego mężczyznę jak prezes, nawet by się za nim nie obejrzała. „Co się zatem 
we mnie zmieniło?” – dziwiła się. „I co to za dziwne pokrewieństwo, które nagle 
odczuwam z tym starym Żydem? Robię się sentymentalna? I jak to się dzieje, 
że moje myślenie o sobie i o Żydach, zawsze oddzielne, jakby istniało «ja» i «oni», 
nagle zmieniło się w dziwne «my»?”.

Wszystko się w niej pogmatwało, chociaż ani odrobinę nie wątpiła w słuszność 
swoich poglądów… Resztki prastarego narodu żydowskiego nie przedstawiały sobą 
nic pozytywnego. Żydzi mówili zdeformowanym, okaleczonym językiem niemiec-
kim, nie chcieli nic wiedzieć o świecie, sami się od niego izolowali i wegetowali 
w tym swoim zamknięciu. Panna Diamant była pewna, że przez historię zostali 
skazani na zagładę, asymilację, tak jak inne starożytne narody – na wtopienie 
się w nurt nowego, by w ten sposób wypełnić jedyną pozytywną misję, jaka 
jeszcze została im do wypełnienia. Ale panna Diamant czuła przecież, że słowo 
„Żyd” staje się w jej oczach potęgą. Nie pretendowała do żadnego związku z tym 
słowem, a jednak wydawało się jej, że jest jego częścią. „Czy to język niemiecki 
obudził we mnie to poczucie bliskości? Czy to możliwe, aby wróg miał wpływ na 
moje najgłębsze przekonania?” – to pytanie było nie do zniesienia. Musiała je od 
siebie odegnać. Wymazać. Panna Diamant przeszła przez życie ze swoimi praw-
dami i teraz na starość nie zwątpi w nie, zwłaszcza pod naciskiem tych trudnych 
czasów. Nie, nie może pozwolić, aby wyprowadzono ją z równowagi – na złość 

9 Autorka używa słowa „szpera” od niemieckiego słowa Gehsperre – które oznaczało czasowy zakaz 
opuszczania domów. Po polsku należałoby raczej użyć nazwy godzina policyjna. W okupowanej 
Łodzi godzina policyjna obowiązywała od 24 września 1939 r. w godz. 20.00–5.00, potem zo- 
stała przedłużona do godz. 6.00.
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wrogowi, który chce ją złamać. Aby przyjść do siebie, przywołała w wyobraźni 
mapę Polski, przypominając sobie chwile, które spędziła, patrząc na nią tam, 
na górze, w pokoju nauczycielskim. Jedyną pewną rzeczą, w którą nie wątpiła, 
była ojczyzna. Z tą miłością nie mogła konkurować żadna inna. Panna Diamant 
uśmiechnęła się do siebie, w wyobraźni przesunęła palec po utrwalonych na 
papierze barwnych pejzażach Polski. W jej wnętrzu rozbrzmiewała prosta pieśń 
– jak dobrze, że zaczyna pracę! Widziała klasy pełne dzieci, rzędy ławek, oczy 
i twarze ku niej zwrócone. Od czego zacznie kurs? Czym ich zainteresuje już na 
samym początku? W tym momencie coś zmąciło jej entuzjazm: a może z dziećmi 
też coś się stało przez ten czas? Może i one się zmieniły? Jak ma do nich mówić? 
O czym im opowiadać? Znów poczuła się bezradna, wciągnięta w zaczarowany 
krąg dziwnych myśli. 

Pokój powitał ją spokojem, którym lubiła się otaczać. Meble lśniły. Obok 
lampki na stole leżały posegregowane zeszyty i książki, z jednej strony jej, 
z drugiej – przyjaciółki Wandy. Widziała zastrugane ołówki w słoiku, kałamarz 
z czerwonym atramentem, kałamarz z czarnym atramentem. Wielka suszka na 
środku stołu stała tak, jakby wyznaczała granicę: pół stołu dla niej, drugie pół dla 
Wandy. Czerwono lakierowana podłoga odbijała się blaskiem w okularach panny 
Diamant. Ani śladu kurzu. Wszystko było czyste, uporządkowane. Jej spojrzenie 
padło na ścianę nad miską do mycia. Nie było ręcznika Wandy. Gwóźdź sterczał  
pusty. 

Zrzuciła buty, założyła ciepłe bambosze i podeszła do miski, aby umyć ręce. 
Pusty gwóźdź kłuł ją w oczy. Nie rozumiała, gdzie jest ręcznik Wandy.

Nie mogła myśleć o niczym innym, jak tylko o niej. Czy Wanda coś wyczuje? 
Czy już poczuła jej przemianę, to dziwne i obce, co się w niej zadomowiło? Czy 
to może mieć wpływ na ich przyjaźń? Aż zimno jej się zrobiło na tę myśl. Jak taki 
absurd mógł jej przyjść do głowy? Zresztą czy przyjaźń liczy się z takimi rzeczami? 
I to w dodatku taka, jaka łączy ją i Wandę – przyjaźń życia? Ile to już lat maszerują 
razem, trzymając się za ręce? W tym, co je łączy, są pryncypia, których nic nie 
jest w stanie zniszczyć. Nie wspominając już o ich wspólnej miłości do pracy, do 
nauczania, o wspólnym byciu po pracy, wspólnym spędzaniu samotności i wza-
jemnym odpowiadaniu na pragnienie ciepła – ale przede wszystkim o głębokim, 
wzajemnym zrozumieniu. Wzajemnym poznaniu. Czy jakiekolwiek znaczenie może 
mieć zatem fakt, że Wanda jest katoliczką, a ona, panna Diamant, żydówką? Obie 
już dawno zapomniały o tym i jeśli czasem wracają do tego w rozmowie, to tylko 
po to, aby odsunąć to od siebie jak rzecz nieważną, która nie ma prawdziwego 
związku z nimi obiema. Nie były pobożne w prawdziwym znaczeniu tego sło- 
wa. Z biegiem lat obie stworzyły sobie rodzaj własnej, abstrakcyjnej religii,  
a Bóg, w którego wierzyły, był dla obu ten sam. Jakże często filozofowały na 
Jego temat, jakże podobne było ich pojmowanie świata i życia, które z Niego wy- 
emanowało. A poza tym była jeszcze inna miłość, która je łączyła – Polska. 
Ojczyzna. 
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Panna Diamant zajęła się porządkami w pokoju, starając się nie spoglądać 
w kierunku pustego gwoździa, na którym brakowało ręcznika Wandy. Przetarła 
kościstymi palcami kawałek wilgotnej szyby okiennej i wyjrzała na ulicę. Na 
zewnątrz było już ciemno, ale przed bramą, wokół lampy gazowej, jaśniał krąg 
światła. Od czasu do czasu przesłaniała go jakaś postać. Przetarła okulary i wy-
tężyła wzrok, pragnąc dojrzeć w kręgu światła znajomą postać Wandy. 

Niespodziewanie rozbłysły przed nią dawno niewspominane obrazy lat pierw-
szej bliskości z Wandą, lat potajemnej pracy szkolnej za cara. Obrazy pojawiły 
się tak wyraźnie, jakby czas nie miał żadnego wpływu na ich świeżość. Ona 
i Wanda dawały wówczas z siebie to, co najlepsze, i otrzymywały również to, co 
najpiękniejsze. Panna Diamant miała piękną młodość. Młodość kobiety, którą 
kochają i szanują, a miłość i młodość były zwieńczone ideałami. Nadeszła bu-
rza i przecięła jej życie, odsuwając ją od osobistego spełnienia. Tego dnia, gdy 
na ulicy Ogrodowej zastrzelono jej narzeczonego, skończyło się jedno jej życie, 
a zaczęło drugie – życie, w którym dla siebie nic już nie chciała. Nie mogła 
zaznać osobistego szczęścia w takiej formie, jakiej kiedyś dla siebie pragnęła. 
Raz do roku, w rocznicę śmierci narzeczonego, panna Diamant chodzi tam, na 
ulicę Ogrodową. Nawet tego roku nie odpuściła. Bierze kilka kwiatów i spoglą-
dając na kamienie, na mury, ponownie przeżywa to odległe, ale zawsze bliskie 
wydarzenie. Idąc, rzuca na ziemię kwiat za kwiatem. Przejeżdżająca fura czy 
samochód zazwyczaj szybko je rozjeżdżają. Czasami tratują je ludzkie nogi. Raz 
na jakiś czas ktoś podniesie kwiat z ulicy i zaraz z nim znika. Dla niej to nie ma 
znaczenia. Dla niej kwiaty, które rzucała na bruk przez te wszystkie lata, wyrosły, 
aby uświęcić cmentarny ogród, gdzie spoczywa jej ukochany wraz z życiem, które  
utraciła…

Inny był los Wandy. Ona nie miała nawet rocznicy, w czasie której mogłaby 
rzucać kwiaty. Długie lata żyła nadzieją, czekała na powrót przyjaciela z Syberii. 
Car upadł. Nadeszła rewolucja, a wraz z nią otrzeźwienie. Nie było na kogo czekać, 
nie było czego oczekiwać od młodości. Wanda nie była atrakcyjna. Trzeba było 
ją dobrze poznać, aby pokochać. Męskie spojrzenia nigdy nie zatrzymywały się 
na jej postaci. Panna Diamant miała więcej szczęścia – ale ostatecznie w obu 
przypadkach wyszło na to samo: zostały same. Panna Diamant już ledwo pa-
miętała tamte ciężkie, krytyczne lata dojrzałej kobiecości, kiedy ciało i dusza ich 
obu domagały się szczęścia narodzin dziecka. Już nawet nie potrafiła wzbudzić 
w sobie tej tęsknoty. Tyle czasu minęło od momentu, kiedy to się skończyło. Teraz 
jej dusza jest jak ciche jezioro – spokojna i czysta. Ciało, które nie miało tego 
szczęścia, by wydać z siebie owoc, zamknęło się, skurczyło jak więdnący kwiat 
– bez smutku, bez żalu. W środku bowiem wciąż jeszcze czuło niewyczerpane 
soki, nowe marzenia i świeżą urodę. Siwe włosy, pomarszczona skóra i zapad-
nięte, zanikające łono były jedynie skorupą, odzieniem, pod którym oddychała 
młoda dziewczyna, stęskniona i delikatna, wciąż jeszcze stojąca u progu życia. 
Dlatego ani ona, ani Wanda nie miały prawa skarżyć się na swoje szczęście. 
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Wciąż wypełnia je takie bogactwo! I jakże łaskawy był los, że połączył je ze sobą, 
wiążąc ich dłonie. 

Dobrze było przemierzać ulice Łodzi z Wandą, iść razem kawałek, aż do miej-
sca, gdzie każda musiała skręcić do swojego gimnazjum, dokąd szły wypełnić 
swoją misję na tej ziemi. Obie ubierały się w takie same płaszcze, w szale tego 
samego, ulubionego liliowego koloru, i choć nie były już młode, nosiły wysoko 
uniesione głowy, a ich plecy były proste! Czuły, że ich sylwetki – delikatne  
i szlachetne, pełne wdzięku i wzniosłości – wyróżniają się z otoczenia szczegól-
nym pięknem. Uśmiechały się do nadbiegających uczniów, odpowiadały na ich 
pozdrowienia skinieniem głowy, a czasami życzliwym słowem, które nie docierało 
do spieszącej się młodzieży. Nierzadko zauważały szyderczy błysk w młodych 
oczach i wówczas wiedziały, że ich starość zostaje wyśmiana. Tak samo ciepło 
zwracały się do prześmiewców, odważnie zaglądając w kpiące oczy, a ich spoj-
rzenia mówiły: „Szczęśliwa ignorancjo, wybaczam ci”. Również w kancelariach 
szkolnych, każda u siebie, dostrzegały te same ironiczne spojrzenia w oczach 
swoich kolegów nauczycieli. Zdarzało się, że koledzy nie krępowali się otwarcie 
zakpić ze starych panien, dla żartu czyniąc je tematem swoich rozmów. Nie 
wyśmiewano ich wprost, lecz śmiano się z ich wyświechtanych, „idealistyczno-
-romantycznych” uwag. Nauczyciele i nauczycielki byli rozsądnymi ludźmi na 
stanowiskach, mieli rodziny, do nich należał skarb, który zwie się przyszłość. 
Cieszyli się swoimi dziećmi, planowali poprawę warunków mieszkaniowych, 
dążyli do stabilizacji i zapuszczenia korzeni – takie rzeczy dawały im pewność 
siebie. Oznaczało to, że są nowocześni, że mają poczucie rzeczywistości i czują 
się wygodnie w XX wieku. Mieli wszelkie prawo kpić ze starych panien, które „żyją 
na księżycu”. One wybaczały również i to swoim kolegom. W końcu oni też byli 
jak dzieci – starsze dzieci, których żal, ponieważ nie mają już uroku i świeżości 
wczesnego dzieciństwa. 

Tak naprawdę to ona i Wanda były najmłodsze. Duchowa młodość ocalała 
w nich, dlatego też miały odwagę – każda w swoim gimnazjum – obstawać przy 
swoich „przestarzałych” teoriach. Żar minionego życia, wzniosły patos – tylko to 
im pozostało z tamtego okresu, to był ich skarb. Pielęgnowały go w sobie i strzegły. 
Dzięki temu nabrały stosownego dystansu, który sprawiał, że nie dosięgały ich 
niczyje kąśliwe uwagi. Walczyły o swoje przekonania, wyjaśniały, dowodziły i nie 
ustępowały ani na krok. Były bezkompromisowe. Nierzadko ziewano z nudów 
w ich towarzystwie, przerywając im w pół słowa, aby odejść. Nie przejmowały się 
tym, mało co wytrącało je z równowagi i nigdy nie traciły zapału. A jeśli zdarzało 
się czasami, że jednej z nich ustępowano w sprawie, która wydawała się błaha 
i nikomu nie wadziła, radość ze zwycięstwa była wspólna. Wówczas czekały 
jedna na drugą, a potem rozgorączkowane biegły do domu świętować wygraną. 

Panna Diamant usłyszała kroki. Wyszła na spotkanie swojej przyjaciółki. 
Wanda weszła uśmiechnięta. Jeszcze w drzwiach wyciągnęła w kierunku 

panny Diamant wielką, czarną teczkę: 
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– Ostrożnie! Ostrożnie! – potrząsnęła siwą głową i zdjęła z szyi liliowy szal. 
– Coś tu mam, droga Doro. Mam tu skarb! – rozradowana jak dziecko oswobo-
dziła kawałek rączki, aby mogła ją pochwycić dłoń panny Diamant, po czym obie 
przeniosły teczkę na stolik. 

Wanda niewiele przewyższała wzrostem pannę Diamant, ale była potężniejszej 
budowy i nieco bardziej okrągła. Jej twarz miała kształt trójkąta, którego kąty 
składały się z głębokich zatok nad czołem i wystających kości policzkowych po 
obu stronach twarzy, nad brodą. Jej policzki nie były takie matowe i bezbarwne 
jak policzki panny Diamant. Błyszczały dwoma ciemnoczerwonymi płomieniami 
umiejscowionymi wprost na kościach policzkowych. Natomiast oczy miały kolor 
niebieskiej wody i były bardzo podobne do oczu przyjaciółki. 

– Przyniosłam tuzin jaj i cały chleb – szepnęła radośnie i otworzyła tekę. 
Wyjęła z niej torebkę z jajkami i podniosła okrągły bochen w kierunku panny 
Diamant. – Złocisty chlebek! – cieszyła się. – Rano przechodziłam koło piekarni. 
Była mała kolejka i szczęście mi dopisało. 

Panna Diamant wyjęła bochen z jej rąk. 
– Na drugi raz ja pójdę.
– Wykluczone! – zaśmiała się Wanda. Zrzuciła buty z nóg i krokiem, który był 

silniejszy i pewniejszy niż krok panny Diamant, podeszła do szafy i wyjęła swoje 
bambosze. – Od dzisiaj to ja będę zaopatrzeniowcem naszej rodziny. 

Panna Diamant poczuła, że musi się o coś oprzeć, podreptała więc powoli 
w kierunku swojego łóżka. Zadowolona i dumna z siebie Wanda niczego nie 
zauważyła. Poprawiając kościstymi palcami rzadkie włosy, podeszła do teczki 
i zaczęła ją opróżniać. 

– Dobrze wiesz, że łatwiej mi to przychodzi – mówiła z twarzą schowaną w jej 
głębinie. – Sama widziałam, jak wyrzucili z kolejki kilka osób z żółtymi opaska-
mi10. Spójrz, co jeszcze mam! – pokazała przyjaciółce kostkę masła zawiniętą 
w cienki, pergaminowy papier. 

Panna Diamant zebrała wszystkie siły: 
– Co się stało z twoim ręcznikiem, Wando? 
Wanda uśmiechnęła się do przyjaciółki. 
– Zapomniałam ci powiedzieć, jeszcze dzisiaj jadę na wieś, nasz matematyk 

załatwił bryczkę. Jedzie cała kompania. To ładnie z ich strony, że chcą mnie za-
brać. Będziemy miały trochę ziemniaków, sałaty, brukwi, przywiozę wszystkiego, 
co się da. – Mówiąc to, wytrząsała nad koszem resztki z torby. – Ta teczuszka 
wróci pełna, Doro Diamant. Będziemy mieć zapasy, jak to mówią moi uczniowie: 
„Nic, tylko całować rączki”. Nie będziemy głodować, mój aniele. 

10 Obowiązek noszenia przez Żydów żółtych opasek na prawym przedramieniu wprowadził 14 listo-
pada 1939 r. prezes rejencji kalisko-łódzkiej Friedrich Übelhör. Był to pierwszy taki akt na terenie 
Rzeszy.
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Panna Diamant zmarszczyła brwi. Nagle stało się dla niej nieznośnie oczy-
wiste, że i z Wandą coś się stało. Wyczuwała to nawet w jej sposobie mówienia 
i bardzo się temu dziwiła. 

– Od kiedy to jesteśmy takimi żarłokami? – westchnęła. 
Wanda zbliżyła się i łagodnie pogładziła jej dłoń: 
– Nie o to chodzi – wyjaśniła. – W dzisiejszych czasach musimy być nieco 

bardziej praktyczne. Nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć i… Czy mamy kogoś, 
kto by się nami zajął? Tak więc, jeśli jest okazja, pojadę do Andrzejowa, dzięki 
czemu będziemy miały mały zapas, który wystarczy nam na całe tygodnie. Trzeba 
się przygotować. Gdybyś słyszała, co mówią moi koledzy. O niczym innym nie 
rozmawiają, tylko o ziemniakach i kapuście, chlebie i brukwi. Pomyślałam, że 
w końcu również i my prowadzimy dom, wprawdzie nieduży, ale… 

Daremnie czekając, aż twarz przyjaciółki się rozpogodzi, przysunęła się do 
niej bardzo blisko. 

– Będzie ci samej smutno, kochana Doro? 
Panna Diamant nie odpowiedziała. 
– Czemu nic nie mówisz? – Wanda spoważniała. – Źle się czujesz, powiedz 

mi, aniele… Lepiej, żebym została z tobą?
Panna Diamant wyprostowała się. Położyła dłoń na kościstym palcu Wandy: 
– Jedź, Wando… i wracaj szybko.

*

Tego wieczoru bryczka nie przyjechała po Wandę. Miło spędziły czas przy 
rozgrzanej kanonce11 i panna Diamant z wielkim entuzjazmem robiła plany na 
nowy rok szkolny. Razem przeszukały półki z książkami i w końcu ustaliły, że 
najlepiej będzie zacząć program od Burzy Szekspira.

Następnego dnia po południu Wanda pojechała. Zaraz po jej wyjeździe panna 
Diamant siadła przy biurku i zaczęła sporządzać notatki. Robiła plany na cały 
miesiąc i była tak zajęta swoimi sprawami, że straciła rachubę czasu, całkiem 
zapominając o Wandzie. Godziny mijały. Panna Diamant skończyła pracę. Zdję-
ła okulary ze zmęczonych oczu i spojrzała w ciemność za oknem. Wszystkimi 
zmysłami poczuła nieobecność Wandy. Czekała ją długa noc sam na sam ze 
sobą, wiedziała, że nie ma na to siły. Rozejrzała się po pokoju. Cały jego urok 
ulotnił się. Wszystko było takie samo, a jednak stało się obce. Lśniące, czyste 
meble, podłoga pomalowana na czerwono, biało posłane łóżka, błyszczący nikiel 
u wezgłowia – wszystko przypominało zimne iskry mrozu. Światło sączące się 

11 Kanonka – piecyk żeliwny typu koza. 
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spod różowego abażuru lampy stojącej na biurku stało się dziwnym punktem, 
z którego na ściany i sufit rozbiegały się melancholijne cienie. 

Panna Diamant dziwiła się temu, co czuje. To nie była obawa przed byciem 
samą. Była już za stara na takie lęki. Istniał inny strach – strach przed pozo-
staniem w pokoju, który stracił duszę. Zawsze czuła w tym domu obecność 
jakiejś kojącej swojskości – atmosferę, nastrój, który obejmował całą jej istotę 
i sprawiał, że czuła się doskonale, jakby ściany były chroniącą ją peleryną, pod 
którą można – bez obaw i obiekcji – przebywać w nagiej intymności takim, 
jakim się jest. Duszy pokoju już nie było. Jakby Wanda z nią wyszła, rozdziera-
jąc pelerynę, zabierając ze sobą całe ciepło i wpuszczając chłód. To miejsce  
odpychało. 

Panna Diamant starała się czytać. Nie udawało się. Przez długie wieczorne 
godziny stała przy oknie. Na zewnątrz panowała ciemność. Nie było jeszcze 
późno, ale niewiele brakowało do godziny szpery. Żelazna latarnia przed bra-
mą była zapalona. Panna Diamant patrzyła na nią, a latarnia mrugała do niej 
wilgotnym, zamglonym okiem, sprawiając, że odczuwała swoją samotność 
jeszcze bardziej dotkliwie. Wanda wyjechała tylko na jedną noc – broniła się 
przed smutnym blaskiem latarni. Jutro będzie tu znowu i wszystko wróci do 
starego porządku – tłumaczyła sobie, ze wszystkich sił starając się uwolnić od 
niepokoju, który drążył ją od środka. Przypomniała sobie, jak to było ostatnim 
razem, gdy Wanda nie spała w domu. Kiedy to było? – dawno temu, już prawie 
rok. Pamiętała to dokładnie. Wanda poszła na przyjęcie, a ona, panna Diamant, 
została zaproszona na wieczór noworoczny do państwa Cukermanów. Jak wspa-
niale minęła tamta noc. Trochę przykro było wracać do pustego pokoju, ale 
szybko zasnęła i nazajutrz rano, gdy się spotkały, miały sobie wiele do opowie- 
dzenia. 

Wspominała bal u Cukermanów. Oczywiście nie było mowy o jakiejś zabawie. 
Nigdy nie lubiła tego rodzaju rozrywek. Była jednak wdzięczna swojej uczennicy, 
delikatnej Belli, za to, że o niej pamiętała, że pomogła jej spędzić tamten wieczór 
bez Wandy. 

Twarz dziewczynki rozbłysła w migoczącym, przymglonym świetle ulicznej 
latarni – ile piękna było w tym brzydkim, nieregularnym obliczu! Jaka głębia 
spojrzenia! Panna Diamant, prezentując nowy materiał w czasie lekcji w „Wie-
dzy”, lubiła zwracać się do niej. Czuła, jak uczennica pochłania każde jej słowo, 
a nawet więcej niż samo słowo – wydawało się, że zagląda wprost do jej duszy, 
wydobywając z niej dla siebie nie tylko to, co mówiła, lecz również to, czego nie 
dopowiedziała. Panna Diamant westchnęła. Jak dobrze byłoby teraz mieć przed 
sobą tę twarz.

Po chwili już stała przy szafie i ubierała się. Jej ręce drżały. Ledwo trafiła 
nimi do rękawa, krzywo zapięła płaszcz, po czym musiała zrobić to ponownie. 
Pomyślała, że nie wypada tak nagle zachodzić do obcych ludzi, do tego w nocy 
i w dodatku bez zaproszenia. Wcześniej nigdy by tego nie uczyniła. Ale w dzisiej-
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szych czasach – powiedziała sobie – ludzie robią wiele rzeczy, których normalnie 
nie wypada, a jednak – jak się okazuje – teraz można je czynić. 

Na ulicy było wilgotno. Wiatr popychał jej ciało. Otuliła twarz wielkim, lilio-
wym szalikiem i pospieszyła naprzód, nie czując zmęczenia w członkach – ani 
zmęczenia, ani braku sił. Nad parkanem wokół parku Staszica, wzdłuż którego 
teraz szła, szumiały rozwiane, nagie drzewa. Pomiędzy nimi hulały rozpuszczone 
wiatry, a z gałęzi spadały na jej czoło wilgotne krople – zimne jak lód i kłujące. 

Dom Cukermanów, który wyłonił się z ciemności, przedstawiał się w jej oczach 
okazale i pięknie. W mglistej ciemności jasne mury, wilgotne i lśniące, wyglądały 
jak zbudowane z rzadkiego, drogiego kamienia. Zza mokrych szyb widmowo 
i delikatnie prześwitywały szlachetne, tiulowe firany. W oknach nie było światła. 
Tylko w jednym, na dole, dostrzegła przez zaciemnienie przytłumiony, ciepły 
blask. Zadzwoniła do drzwi. 

Minęła dłuższa chwila, nim usłyszała kroki z tamtej strony. Nie od razu 
otworzono. Słysząc pytanie: „Kto tam?”, starała się dostatecznie głośno podać 
swoje nazwisko. W końcu drzwi się uchyliły i zza łańcucha ukazał się kawałek 
czyjejś twarzy. 

– Państwo Cukermanowie? – wyjąkała. 
Przed nią stał Samuel Cukerman. Był w samej koszuli. Niedbale zawiązany 

krawat zwisał na jego piersi. Mężczyzna trzymał w ręku mały kieliszek i zapa-
lone cygaro. Miał podwinięte rękawy koszuli. Z potarganymi włosami ledwo 
przypominał eleganckiego, wielkiego pana Cukermana, którego znała jako ojca 
swojej uczennicy. 

– Kogo pani szuka, madame? – zapytał uprzejmie i ściągnął brwi, jakby 
pragnąc sobie przypomnieć, skąd zna jej twarz.

– Chciałam zobaczyć pańską córkę Bellę – z trudem wydusiła z siebie słowa. 
Jego twarz wyrażała wielkie zdumienie: 
– Bellę? A… kim pani jest? – pochylił się ku niej, nadstawiając uszu, jakby był 

przygłuchy i nie chciał uronić ani słowa z tego, co powie. Wokół siebie poczuła 
zapach wódki. 

– Jestem panna Diamant, nauczycielka Belli.
Wyprostował się i wciągnął ją do przedpokoju. 
– Tysiąckrotnie przepraszam! – szepnął i zaraz potem stanął przed nią w py-

tającej pozie, wyczekująco.
– Gdzie jest Bella? – zdobyła się na uśmiech. 
Podrapał się po głowie, rozejrzał po korytarzu, podniósł spojrzenie w kierunku 

schodów, aż w końcu wziął pannę Diamant pod ramię i zaprowadził do gabinetu, 
wskazując fotel i samemu zajmując drugi. Wyciągnął długie nogi, upił łyk z kieliszka 
i nagle się zamyślił, po czym, jakby zupełnie jej nie dostrzegając, powędrował 
spojrzeniem ku punktowi, który znajdował się ponad jej głową. 

– Bella, widzi pani – odezwał się w końcu. – Bella już śpi. Wszyscy już śpią. 
– Wzruszył ramionami i zrobił taki grymas, jakby na ścianie nad głową panny 
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Diamant ujrzał coś dziwnego. – Nie mogę jej budzić. Jest bardzo zmęczona, tak 
jak wszyscy. Moja żona z drugą córką, również nasza kucharka Rejzl. Złapano je 
dzisiaj do pracy12. Dlatego… – nagle roześmiał się nieprzyjemnie – postanowiłem 
się napić. – Podniósł kieliszek w jej kierunku i wlał zawartość do gardła. – Moja 
żona ma znajomych oficerów z Lipska, dzięki temu mamy pod dostatkiem wszelkich 
dóbr… Wódka wyborowa... – przeniósł spojrzenie na nią: – A czemu pani, panno 
Diamant, przyszła o tak późnej porze – uniósł pytająco brwi. – Czy coś się stało? 

Niepostrzeżenie przesunęła się na sam skraj fotela: 
– Nie, nic. Po prostu chciałam zobaczyć Bellę… Hmm… Jest moją ulubioną 

uczennicą. Sądziłam, że nie będę państwu przeszkadzać. 
Gospodarz rzucił szybkie spojrzenie za siebie, w kierunku biurka, które było 

obłożone stosami papierów i zastawione pudełkami. Wstał, zbliżył się do stołu 
i uderzył dłonią w stos zakurzonych dokumentów: 

– Bella ma szczęście – pijacko pokiwał głową, uśmiechając się do niej – do 
nauczycieli… – Machnął ręką, aż złapał stojącą obok butelkę i nalał sobie kolejny 
kieliszek. Upił łyk z pełnego szkła i spojrzał na pannę Diamant z ukosa. Jej ptasia, 
szlachetna twarz była blada, niemal przeźroczysta. Wydało mu się, że ona jest 
tylko odblaskiem czegoś na ścianie, że on jest pijany i mówi sam do siebie: – 
Mam dużo pracy… hmm… – Zaraz się jednak zorientował, że niegrzecznie jest 
być tak niegościnnym wobec starej kobiety i szybko się poprawił. – Widzi pani, 
przygotowuję się do napisania książki, a czas już najwyższy… aby zacząć. – Za-
gryzł wargi, sam nie wiedząc, po co to mówi obcej staruszce. Zdaje się, że wódka 
nieźle poplątała mu język. – Widzi pani te wszystkie papiery? – wbrew jego woli 
słowa dalej płynęły mu ust. – To nasze rodzinne archiwum. Gdyby pani widziała 
tę jego część, którą mam jeszcze na dole, w piwnicy! Mój prapradziadek, reb 
Szmuel Jecheskiel Cukerman, był jednym z pierwszych Żydów, którzy wyrwali 
się z żydowskiego rewiru i osiedlili w Nowym Mieście – ponownie ujrzał przeźro-
czystą twarz rzadkiego, szlachetnego ptaka. Tak dobrze mu się mówiło. Ciągnął 
z zaangażowaniem, a przecież jakby do siebie. A może to przez wino? Przyszło mu 
do głowy, że staruszka zapewne chce odejść, przecież zbliża się godzina szpe-
ry, ale poczuł, że nie powinna odchodzić, zanim… – nie bardzo wiedział, zanim  
co. Rozsiadł się w fotelu, przysunął do niej i jakby w obawie, że ucieknie, zatrzy-
mał ją strumieniem szybkich słów: – Ech, tamte lata, młode lata, panno… panno 
Diamant – rozłożył ręce. – To były dobre lata. Tu, wewnątrz – cisza… O czym 
wtedy człowiek myślał? Jakie troski miał na głowie?... A nauka… jakie to było  
piękne!

12 Od października 1939 r. Gmina Żydowska w Łodzi była zobowiązana dostarczać codziennie do 
pracy 700, a potem 2 tys. osób. Żydzi byli zmuszani do wykonywania ciężkich prac fizycznych, 
mężczyźni np. do kopania rowów, kobiety do porządkowania ulic.
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Po chwili już całkiem był pochłonięty melancholijnymi wspomnieniami swo-
ich dziecięcych lat oraz młodości. Panna Diamant patrzyła wprost na jego usta 
i zapomniała, gdzie się znajduje. Na początku jego przemowy była po prostu 
zadowolona, że nie każe jej odejść, że myśl o Wandzie i własnej samotności traci 
bolesną ostrość. Teraz jednak już zapomniała, co ją tu przygnało, po co przyszła, 
a nawet nie pamiętała, kim jest ona sama. Przed nią siedział mężczyzna, ojciec 
córki – a jednak dziecko o dorosłym, zatroskanym sercu i wnętrzu, w którym pano-
wał wielki chaos. Czuła, że wszystko w niej wyrywa się, aby choć przez słuchanie 
pomóc mu odnaleźć w sobie sens, uwolnić się od przytłaczającego ciężaru. Jej 
dłonie, których od czasu do czasu dotykał, pragnęły wyciągnąć się w kierunku 
potarganej, czarnej głowy, aby ją pogłaskać ze słowami: „Mów… mów… dalej, 
dalej. Jestem tu po to, aby cię wysłuchać…”. Nie dziwiła się tej nagłej bliskości, 
która zagościła między nimi, jakby się znali całe życie. 

Samuel siedział ubrany niedbale, z krawatem przerzuconym przez ramię, 
rozpiętym kołnierzem koszuli. Kieliszek w jego ręku był pusty, a popiół z na wpół 
wypalonego cygara chylił się ku ziemi białym żarem.

– Powiadam, miałem szczęśliwą młodość. Tak. Była szczęśliwa. Ale ostatnio, wie 
pani, panno Diamant, czasami w ogóle nie mogę zasnąć – uśmiechnął się. – A takie 
wielogodzinne leżenie w ciemności odbija się na człowieku. Wracają obrazy, których 
nie pamiętałem, jakby z prehistorycznych czasów mojego życia. Prehistoryczne 
czasy. Dobre słowo, co? Rozumiem przez to czas, kiedy pamięć jest czystą kartą… 
czystą kartą, na której jeszcze nie ma śladu pisma. Jego odbicie zostaje chyba 
gdzie indziej. Bo oto pojawia się zupełnie nieoczekiwanie. Zwłaszcza ostatnio. Pani 
rozumie, panno Diamant? – ich spojrzenia spotkały się. On popadł w zadumę. Czy 
na pewno był pijany? Rzucił okiem na zegar. Wybiła już godzina szpery. Jak mógł 
o tym zapomnieć? Czy może ona była taka uprzejma, taka życzliwa, że nie chciała 
go zawstydzać, przerywając jego wynurzenia? Wstał i dotknął jej ramienia: – Proszę 
zostać tu na noc, panno Diamant. Dobrze? Pani wie, że szpera już się zaczęła? 

– Zostanę – niemal wykrzyknęła.
Chciał ująć jej pomarszczoną dłoń i przyłożyć do ust, ale tylko na nią popatrzył, 

obchodząc stół kilka razy dookoła, wyrzucając wypalone cygaro i zapalając nowe. 
– I tak jestem zbyt rozbudzony… za dużo wypiłem, aby móc pracować… – 

Ponownie znalazł się naprzeciw niej, spoglądając jej w twarz. – Ja… opowiem 
pani o moim życiu, pracy… Nikomu nigdy o tym nie mówiłem. Jak to się robi? 
Zobaczmy, jak to brzmi: życie zredukowane do słów.

Ale gdy tylko to powiedział, nie mógł znaleźć więcej słów. To była głupota, 
taki nagły impuls. Jakiś absurd. Nie miał doświadczeń tego rodzaju. Zagryzł 
zębami koniec cygara, huśtając się na oparciu fotela. Panna Diamant przyszła 
mu z pomocą: 

– A pańska matka? Proszę mi o niej opowiedzieć. 
Opowiedział jej o matce, o ojcu, o dziadkach i pradziadkach, o sobie i swoich 

odwiecznych wątpliwościach, czy posiada tę siłę, jaką dysponowali jego przod-
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kowie. Godziny mijały. Panna Diamant patrzyła na niego wciąż tym samym cie-
kawym, przenikliwym wzrokiem. Ani na chwilę nie zamknęła oczu. Zapomniała, 
że o tak późnej porze nocnej zazwyczaj już od dawna śpi. 

Była już późna godzina, gdy – w samym środku opowiadania – Samuel 
zobaczył przed sobą starą, obcą kobietę, a także ujrzał, jakby z dystansu, 
siebie samego. Strumień słów zatrzymał się. Zawstydzony, wydusił z siebie 
konwencjonalną formułę. Już trzeźwy zaprowadził starą pannę do pokoju goś- 
cinnego. 

*

W budynku gimnazjum Jaszuńskiej panowała cisza. Korytarze były puste. Na 
wieszakach wzdłuż ścian piętrzyły się stosy płaszczy, szalików i czapek. Wielki 
zegar ścienny w głębi głównego holu rytmicznie i monotonnie wystukiwał minuty, 
włączając w swój rytm również cichy szum dobiegający zza zamkniętych drzwi 
poszczególnych sal. W klasach trwała praca. Żydowscy uczniowie ze wszystkich 
łódzkich gimnazjów, którzy chcieli kontynuować naukę, zostali zebrani w tym 
jedynym, ciasnym budynku szkolnym. 

W wielkiej sali gimnastycznej siedzieli uczniowie ostatnich dwóch klas – licealiści. 
Na zsuniętych ławkach, ramię w ramię, pracowali razem chłopcy i dziewczęta. 

Dookoła przy ścianach stali ci, dla których zabrakło miejsc siedzących. Zeszyty 
były otwarte, kartki papieru rozłożone na czarnych pulpitach. Notowano. Sto-
jący pod ścianami pisali w zeszytach trzymanych na kolanach lub na plecach 
sąsiada czy też po prostu oparłszy łokcie o ścianę, przytrzymywali kartki, aby 
nie spadły na podłogę. 

Powietrze w sali, zagęszczone oddechem setki ciasno stłoczonych ciał, 
stało się ciężkie i rozgrzane. Szyby były zaparowane, mokre i pełne zacieków. 
Wyglądało to tak, jakby na dworze padało. Ciche skrzypienie biegło od ławki do 
ławki, a ponad nim rozbrzmiewał perlisty, miękki głos nauczycielki, która – nie-
wielka i otulona ogromnym, liliowym szalem – stała z przodu. Ci, którzy siedzieli 
w ostatnich rzędach, nie widzieli jej. Od czasu do czasu ktoś wstawał, aby rzucić 
na nią okiem, niektórzy nawet stali chwilę, aby wyprostować plecy, po czym zaraz 
wracali do notowania. 

Panna Diamat mówiła o Szekspirze. Jej błękitne, zamglone, szeroko otwarte 
oczy wędrowały od ławki do ławki, od twarzy do twarzy. Czytała i jednocześnie wsłu-
chiwała się w szelest ołówków, który niósł się ponad salą i towarzyszył jej słowom. 

Tęskniła za jednostajnym szumem sali lekcyjnej! Dla niej była to najbardziej 
podniosła muzyka, którą nauczyła się rozumieć przez tyle lat swojej praktyki. Tak, 
tylko pomiędzy czarnymi ławkami, na których leżały zeszyty i książki, w świetle 
projektora dziecięcych oczu, żyła naprawdę. I jak dla aktorki, ożywającej tylko 
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na scenie, tak codzienne życie było dla niej tylko przygotowaniem do jej życia 
prawdziwego – właśnie tu. 

Przemawiając tak poczuła tego dnia swoją własną nieprzemijalność. Czas 
nie miał na nią żadnego wpływu. Stoi tak od wielu lat w tej swojej ciemnej sukni, 
przystrojona liliowym szalem. Siwe włosy zaczesane wciąż w ten sam sposób, 
oczy – tak samo zapatrzone w dziecięce twarze i w przestrzeń ponad nimi. Ten 
sam czysty dźwięk jej cienkiego, dźwięcznego głosu i ona sama, nic a nic nie 
zmieniona, na swoim stanowisku. Włosy nie staną się już bardziej siwe, ramio-
na nie pochylą się niżej, twarzy nie pokryje więcej zmarszczek, a jej oczy nie 
zaczerwienią się bardziej.

Wsłuchiwała się w jednostajny szum. Był muzyką dla jej uszu. Tym razem 
jednak była to melodia, z którą nie w pełni współgrała. Pomiędzy nią a uczniami 
stanęła niewidoczna, szklana ściana, przez którą nie można się przebić. Zda-
wało się, że wszyscy byli zasłuchani, a nawet porwani jej słowami, pracowicie 
notowali ołówkami w zeszytach i notatnikach, a jednak coś jej przeszkadzało, 
coś, co tylko ona mogła uchwycić w ciszy swoim czułym uchem. Przeszkodę tę 
należało usunąć jak najszybciej, ponieważ panna Diamant wiedziała, że tak nie 
jest dobrze i będzie jej ciężko jakby coś wstrzymywało jej oddech. Gotowa była 
przebić się przez niewidzialną ścianę i dotrzeć do serc tych dzieci. Podjęła walkę 
z całą odwagą, na jaką było ją stać. 

Chciała, aby ulica i rzeczywistość stały się dla nich nieważne, tak jak dla niej. 
Pragnęła, aby uchwycili się – tak jak ona – wiecznych, nieprzemijających wartości. 
Oczywiście wiedziała, co się z nimi dzieje. Wiedziała, co dzieje się w ich domach, 
co dzieje się w mieście. Tutaj jednak ich niepokój powinien mieć swój kres. Dziś 
zaczynał się nowy rok szkolny, pierwsza lekcja literatury. Jej plan zakładał, aby 
rozpocząć od Szekspira, ponieważ przy jego pomocy chciała dodać im siły do 
zmierzenia się z tym, co na zewnątrz – siły, którą czuła w sobie. Mówiła o Kali-
banie i Prosperze. Ożywiła w sobie zapał i upór dawno zapomnianych czasów. 
Recytowała rozmowę Prospera z Arielem. 

Przebiegła wzrokiem kartki książki. Wyraz twarzy uczniów świadczył o tym, 
że jeszcze niczego nie osiągnęła. Od czasu do czasu jej głos drżał i opadał do 
bezradnego szeptu. Ale to były rzadkie chwile. Zaraz podnosiła go i wzmacniała 
na nowo. Nie poddawała się. Zaczęła opowiadać o Mirandzie i Ferdynandzie. 
Mówiła długo, tłumaczyła, cytowała – i oto zauważyła, że przez salę przemknę-
ło jakieś światło. Głowy podniosły się znad papierów. Oczy zaczęły ukradkiem 
wędrować ponad ławkami. Barwne sukienki i bluzki dziewcząt stały się jeszcze 
bardziej kolorowe. Czupryny chłopców nastroszyły się. Pod ścianą jakaś odważna 
para uśmiechnęła się do siebie. Z czyjejś ławki, niby przypadkiem, spadł ołówek. 
Pochyliły się nad nim jakieś chłopięce plecy i oto dwie twarze oblał rumieniec.

I nagle mur zniknął jakby sam z siebie. Panna Diamant była tak zdziwiona tą 
nieoczekiwaną zmianą, że książka w jej rękach lekko zadrżała. Przysunęła się 
do pierwszej ławki i oparła o nią: 
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– Czy ty mnie kochasz?13. Miranda zapytała Ferdynanda przed celą Prospera.
Głos panny Diamant drżał perliście. Tańczyła w niej radość. Wszystkie twarze 

były rozpalone, przejęte, zainteresowane. W rozluźnionej, gorącej atmosferze 
spojrzenia rozbiegły się po sali. Dłonie wciąż jeszcze notowały, ale już coraz 
rzadziej. Ogarnął je wiosenny niepokój. 

– Ferdynand odpowiedział: 
Ledwom cię ujrzał, zaraz serce moje 
Do ciebie biegło, by ci wiernie służyć: 
Dla ciebiem został tym cierpliwym drwalem… 
– nauczycielka Diamant już była pewna. Znalazła wieczną siłę. To nic innego jak 

miłość. Tylko miłość była godna zmierzyć się z nienawiścią zewnętrznego świata. 
Dzwonek przeciął powietrze i zarazem dźgnął serce panny Diamant. Czytała 

jeszcze przez chwilę, ale Ferdynand i Miranda zniknęli. Chłopcy i dziewczęta za-
częli się kręcić niecierpliwie na swoich miejscach. Zamknęła książkę. Uczniowie 
przepychali się do drzwi. Ona czekała. Nikt już jej nie widział, nikt się na nią nie 
oglądał. 

Weszła do pokoju nauczycielskiego, podeszła do okna i wyjęła swoje śniada-
nie. Jak zwykle jedzenie nie miało dla niej żadnego smaku. Było jedynie rutyną, 
rzeczą mechaniczną, którą należy wykonać, tak jak poranne wstawanie czy 
mycie. Jej zamglone, dziecięce oczy wędrowały po twarzach kolegów. Spierano 
się i dyskutowano. To część nauczycieli, którym nie przydzielono stanowisk, 
domagała się kilku godzin pracy. Kęs utkwił jej w gardle. Chęć jedzenia całkiem 
odeszła. Zapakowała cienkie kromki chleba, wyszła z pokoju nauczycielskiego 
i podreptała w kierunku schodów, aby zejść na podwórko. 

Na dole było gwarno i rojno. Dzieci przepychały się, spierały i zapoznawały 
ze sobą. Uczniowie stali pod ścianami i rozmawiali. Gdzieniegdzie rozlegał się 
śmiech. Kilka nowo powstałych par trzymało się na uboczu, wstydliwie mrużąc 
oczy. Odważniejsi wdawali się w otwarty flirt. Panna Diamant dostrzegła Rachelę 
Ejbuszyc, swoją uczennicę z „Wiedzy”, i powoli ruszyła w jej kierunku. Dziwne 
uczucie żywiła dla tej dziewczyny. Bariera, którą dziś tak dobrze wyczuwała po-
między sobą a uczniami, rozdzieliła ją i tę dziewczynę jeszcze wcześniej, jeszcze 
w tamtym życiu – było to nieporozumienie, które ją nieraz dręczyło, a którego 
nie dało się załagodzić. Nauczycielka zbliżyła się do uczennicy pełna dobrych 
intencji w sercu. Może właśnie dzisiaj nadszedł czas, aby dotrzeć do duszy tej 
zdystansowanej panny?

Przemierzając korytarz, straciła Rachelę z oczu. Niecierpliwie pokonywa-
ła schody, spoglądając ponad zmierzwionymi młodymi głowami w kierunku 
podwórka, wypatrując i szukając jej pomiędzy uczniami. Nagle, w tej samej 
chwili, dostrzegła i poszukiwaną uczennicę, i czyjąś dłoń machającą w tłumie.  

13 Wszystkie cytaty z Burzy Williama Szekspira w przekładzie Leona Ulricha.
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Do dziewczyny zbliżył się jakiś chłopiec. Miał szczupłą, bladą twarz, która wy-
dawała się jeszcze szczuplejsza i dłuższa przez ciemne włosy obcięte na jeża. 
Dziewczyna przyciągnęła go do siebie. Ujął jej dłoń w swoją i pochylił się ku niej:

 – Niemcy zaczęli ofensywę we Francji. 
– To źle? – zgadywała dziewczyna.
– Mówią, że nie będzie można chodzić ulicą Piotrkowską. 
Nauczycielka przystanęła na dole schodów, przysłuchując się rozmowie pary 

stojącej obok. Nie, to nie był odpowiedni moment, aby docierać do uczennicy. Nie 
wiedziała, co robić – przepychać się dalej na podwórko czy iść z powrotem do 
pokoju nauczycielskiego. Jej serce przepełniał smutek: „Co pamiętacie jeszcze 
z Szekspira, drogie dzieci?” 

– Podpalili synagogę w alejach – ponownie dotarł do niej głos chłopca. – 
Wszystkie bóżnice w mieście płoną od świtu14. 

Panna Diamant przypomniała sobie, że wcześnie rano w drodze do szkoły 
czuła swąd, jakby powietrze było przepalone i zadymione. Młodzi przysunęli się 
do siebie. Zaczęli rozmawiać półsłówkami, których znaczenia panna Diamant 
nie mogła już uchwycić. Zaraz też zauważyła, że para zbiera się do odejścia. 
Znów usłyszała głos chłopca: 

– Masz może coś do jedzenia?
Panna Diamant zawstydziła się na myśl o swoich kromkach chleba, których 

nie zjadła. Potem przyszło jej do głowy, że w ogóle zachowuje się nieprzyzwo-
icie, podsłuchując czyjąś prywatną rozmowę. To do niej nie pasowało. Kiedyś 
nie postąpiłaby tak za żadne skarby. Zaraz jednak uspokoiła się, w dzisiejszych 
czasach ludzie robią wiele rzeczy, które nie uchodzą, a mimo to, jak się okazuje, 
uchodzą. Powoli, drobnymi kroczkami, wycofywała się z klatki schodowej, prze-
czesując wzrokiem tłum uczniowskich twarzy. Chciała odnaleźć Bellę Cukerman, 
zamienić słowo z uczennicą, która była tak bliska jej sercu. Oczy nauczycielki 
zmęczyły się. Wytarła okulary i skierowała się ku drzwiom. 

Dzwonek jeszcze się nie rozległ, gdy nagle przy wejściu zrobił się szalony 
ścisk. Zewsząd pędzono w kierunku schodów. Podwórko zakołysało się od har-
midru pełnego lęku, dzieci pchały się jedno przed drugim, aby wejść do budynku. 
Popychano starą nauczycielkę ze wszystkich stron. Tłum poniósł ją ze sobą po 
schodach, nieomal przewracając. Widząc dookoła ocean bladych, wykrzywionych 
twarzy, nie mogła wydobyć z siebie żadnego pytania, żadnego słowa. Niebawem 
znalazła się na górze, skąd dostrzegła szczupłą postać dyrektorki, pani Fajner, 
która gestami rąk i opanowanym głosem odsyłała dzieci do klas. Nikomu nie 
trzeba było dwukrotnie powtarzać tego polecenia. Wkrótce korytarze opustoszały. 
Panna Diamant złapała panią Fajner za rękaw: 

14 10 listopada 1939 r., dzień po wcieleniu Łodzi do Rzeszy, w przededniu Święta Niepodległości 
Polski, Niemcy podpalili synagogę przy al. Kościuszki, a potem także inne łódzkie synagogi.
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– Co się stało?
– Na dole łapią do pracy – dyrektorka wyjaśniła szybko i skierowała się do 

pokoju nauczycielskiego. Stara nauczycielka została na środku pustego kory-
tarza. Martwa cisza zaległa pomiędzy drzwiami prowadzącymi do klas, jakby 
szkoła nagle opustoszała. Jedynie z podwórka wyraźnie dobiegały grube, obce 
okrzyki i wrzaski. W drzwiach pokoju nauczycielskiego znów pojawiła się pani 
Fajner. Pobiegła w kierunku toalet z wielkim kluczem w ręku. Za nią podążali 
w długim szeregu nauczyciele – mężczyźni. Jednego po drugim wpuszczała do 
toalety, po czym zamknęła za nimi drzwi. Nauczycielki rozbiegły się we wszystkich 
kierunkach do swoich klas. 

Panna Diamant weszła do klasy. Chłopcy i dziewczyny okupowali okna. 
Podeszła drobnym kroczkiem do pierwszych ławek, które pozostawały puste, 
zatrzymała się przed nimi zdenerwowana, po czym wyszeptała: 

– Zaczynamy lekcję.
Nikt jej nie zauważył, nawet nie spojrzeli w jej kierunku. Zbliżyła się więc 

powoli do uczniów. Z boku ujrzała, że Rachela Ejbuszyc przykleja nos do szyby. 
Zaczęła się przepychać ku oknu, w jej stronę. Uczniowie odsunęli się na bok, 
przepuszczając ją do szyby. Chciała położyć rękę na ramieniu Racheli, ale nie 
mogła. Bardzo się jej wstydziła, choć nie wiedziała dlaczego. Poprawiła okulary 
i kościstą ręką wytarła odrobinę zabłąkanego kurzu. Jak przez mgłę ujrzała, że 
na dole przed bramą stoi wielka ciężarówka wypełniona tłumem przerażonych 
chłopców. Nad rozwichrzonymi czuprynami górowała szpiczasta bródka – to był 
profesor Hager. Nauczycielce Diamant zrobiło się zimno. Zadrżała, jakby wiatr 
z ulicy powiał w jej kierunku. Widziała, jak chłopcy w ciężarówce na dole stawiają 
kołnierze marynarek. Wszyscy cisnęli się do okienek, dawali znaki rękoma, coś 
krzyczeli. Chcieli, aby poinformowano ich rodziny. Zauważyła chłopaka Racheli. 
Jego jeżyk sterczał ostro w górę. Również i on wymachiwał ręką. W tym momencie 
samochód zawarczał i już go nie było. 

Nauczycielka nie mogła opanować drżenia. Wykrzyknęła jednak ze wszyst-
kich sił:

– Lekcja się zaczyna! 
W tym okrzyku wyraźnie było słychać szczękanie jej zębów. Położyła dłonie 

na ramionach dwóch chłopców. 
– Chodźcie, dzieci!
Nagle zauważyła Bellę Cukerman. Dziewczyna nadchodziła od strony drzwi, 

przeciskając się przez rzędy pustych ławek. W rękach niosła płaszcz nauczycielki: 
– Zobaczyłam, że jest pani zimno, panno Diamant – wyszeptała Bella. 
Panna Diamant chciała jej coś powiedzieć, ale nie mogła. Wzięła od niej 

płaszcz i otuliła się nim, zawijając szyję w liliowy szalik. Podreptała na swoje 
miejsce pomiędzy pierwszymi ławkami. Młodzież w milczeniu odchodziła od 
okien, zajmując wolne miejsca. W klasie zrobiło się niemal pusto. Już nikt nie 
musiał opierać się o ścianę. 
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Wzięła do ręki dramat Szekspira. Była zdecydowana znaleźć właściwą stronę 
i wrócić do krainy Prospera. Jednak nie mogła otworzyć książki. Młodzi ludzie, 
którzy siedzieli przed nią, wciąż na coś czekali. Nie wiedziała, na co, więc mocniej 
wtuliła się w płaszcz i owinęła szyję szalem, jakby chciała obronić się przed ich 
spojrzeniami przeszywającymi ją na wskroś. 

– Lekcja się zaczęła – powtórzyła kolejny raz, wypuszczając nagle książkę 
z rąk. Po chwili zdecydowała się rozpocząć kolejny raz. – Gdy wieje silny wiatr 
– niespodziewanie podniosła głos i przestraszyła się przesadnie głośnego 
dźwięku, jaki z siebie wydała. – Gdy wieje silny wiatr, a wy musicie gdzieś iść, 
czy rezygnujecie z powodu wiatru, który spycha was z drogi? – pytanie zawisło 
w powietrzu. Panna Diamant zaczekała chwilę, ale nie na odpowiedź, lecz aby 
to, co powiedziała, zapadło w serca, po czym zdecydowanie chwyciła książkę: 

Potrzeba nam, duchu, 
Na Kalibana gotować się przyjście.
W klasie zaległa ciężka cisza. Nie zdołała jednak oszukać uszu panny Diamant. 

Nikt jej nie słuchał. Słowa padały w niemą pustkę. Dziesiątki oczu patrzyły na 
nią surowo i chłodno. Książka sama zamknęła się w jej dłoniach. 

– Dobrze – wyszeptała panna Diamant. – Możecie iść do domu. 

*

Ten dzień był pełen ciężkich przeżyć. Po raz pierwszy w jej nauczycielskiej ka-
rierze ciągnęło pannę Diamant, aby pójść do domu i jak najszybciej być z Wandą. 
Ciężar, który niosła w sobie, był zbyt wielki, aby mogła go unieść sama. Aby miała 
odwagę iść dalej, należało rozluźnić, przełamać tę obręcz, która ściskała serce.

Ulica była pełna spieszących się, zapracowanych ludzi. Pędzono ze wszystkich 
stron. Prawie wytrącono jej spod ramienia książkę wraz z paczuszką niedoje-
dzonego śniadania. Niemalże przewrócono i ją samą. Im bardziej zbliżała się do 
ulicy Piotrkowskiej, tym trudniej było iść. Skądś napływał gęsty dym opadający 
nisko na ulicę. Okulary spadły z twarzy panny Diamant. Kawałeczki sadzy niczym 
czarny śnieg unosiły się w powietrzu i osiadały na jej płaszczu. Dym wdzierał się 
do nosa. Zaczęła kasłać. Im dalej szła, tym trudniej było oddychać. Widziała, jak 
spod dachów wznoszą się ku niebu grube, czarne słupy dymu, zniżają ku ulicy 
i spadają na nią nowym śniegiem jeszcze większych płatków sadzy. Doszła do 
rogu i nagle znalazła się w tłumie, nie mogąc zrobić kroku dalej. 

– Synagoga płonie! – przez tłum przepłynęła nowa informacja niczym pod-
ziemny pomruk. 

Panna Diamant chciała się przebić z powrotem, by iść do domu boczną ulicą. 
Poczuła jednak dziwne pragnienie, aby zobaczyć płonącą synagogę, wchłonąć 
w siebie jej obraz. Zaczęła się przedzierać przez tłum do przodu, coraz bliżej 
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alei. Sama pchała się w tę ciasnotę. Kierowało nią owo pragnienie – jakiś ro-
dzaj uporu. Powietrze stawało się coraz cięższe. Kręciło jej się w głowie. Czarne 
koła wirowały przed oczyma. Nie widziała już, co się dzieje dookoła. Usłyszała 
wielki huk. Szyby w okolicznych oknach popękały z głośnym brzękiem i zaczęły 
wypadać. Tłum się cofnął. 

Dotarłszy do domu, rozluźniła szal pod szyją, otrzepała płaszcz z pyłu i sadzy, 
po czym zaczęła się wspinać po schodach. Wandy nie było w pokoju. 

Zanim jeszcze panna Diamant zdołała doprowadzić się do porządku, podłoga 
pod jej stopami zadrżała. Z zewnątrz dobiegł odgłos silnej eksplozji. Szyby za-
dźwięczały. Za nimi unosiły się ogromne kłęby dymu niczym wielkie, spieszące 
dokądś chmury. Gdzieś posypały się kamienie i cegły. Potem zapadła cisza. Było 
jej zimno. Poszła rozpalić w kanonce. Ręce odmawiały posłuszeństwa, plecy 
zaczęły boleć. Przysunęła się jak najbliżej płomienia ogarniającego szczapy. 
Rura wystająca z piecyka zaczęła się rozgrzewać. Panna Diamant objęła ją 
kościstymi dłońmi. 

Myślała o synagodze. W słoneczne dni jej kopuły kąpały się w świetle, iskrząc 
błyszczącymi refleksami. Mury na dole otoczone były zielonymi gałęziami wielkich 
kasztanowców. Ścieżka biegnąca od bramy prowadziła w głąb, do wspaniałych 
drzwi wejściowych. Panna Diamant przypomniała sobie święta, gdy z grupą 
uczniów wędrowała ulicami w kierunku tej bramy. Ze wszystkich stron napływały 
grupy uczniów z żydowskich gimnazjów, niosąc swoje sztandary. Dziewczęta 
w białych bluzkach, chłopcy w czarnych mundurkach z lśniącymi, pozłacanymi 
guzikami, kołnierzami koszul à la Słowacki wyłożonymi na klapy marynarek. 
Wraz z nimi szli nauczyciele – odświętnie ubrani i w uroczystych nastrojach. 
Chwilę stali na zewnątrz w ogrodzie, czekając w zwartych szeregach, aż będzie 
można wejść do środka. Dzieci nawoływały się, śmiały, chwaliły nowymi buta-
mi i ubraniami. Chłopcy zbierali świeże kasztany. Nauczyciele pozdrawiali się 
i rozmawiali szeptem – wesoło i swobodnie. Aż do chwili, gdy wszyscy weszli do 
środka. Przez wielkie, okienne witraże przedzierały się barwne snopy światła, 
spoczywając na głowach dzieci. Gdzieś grały organy. Przy pulpicie pojawiał się 
kantor w odświętnym stroju z białego atłasu i w białej, jedwabnej jarmułce na 
głowie. Niczym anielski śpiew rozlegał się chór dziecięcych głosów – a ona, panna 
Diamant, siedziała z przymkniętymi, wilgotnymi oczyma. Jej dusza wypełniała 
się czystością, przejrzystością, jasnością.

Dziwna egzotyka kryła się w nabożeństwie odprawianym w żydowskiej świątyni 
– trwożne piękno, przed którym nie można się obronić. Panna Diamant kocha-
ła powietrze w synagodze, choć było jej bardziej obce niż kadzidła kościołów, 
do których często chadzała z Wandą. Czar synagogi, próbowała sobie tłuma-
czyć, krył się w jej obcości, oddaleniu, w obiektywnym doznaniu estetycznym… 
W tej chwili panna Diamant nie mogła zrozumieć, dlaczego przeżywa ten pożar 
tak osobiście, tak głęboko, jakby płomienie roznieciły w niej nową zażyłość  
ze świątynią. 
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Gdy przyszła Wanda, panna Diamant wciąż jeszcze stała przytulona do pie-
cyka. Stare kobiety wymieniły krótkie spojrzenie i już przerażona Wanda stała 
obok przyjaciółki. 

– Co się stało? – badawczo spojrzała w jej bladą, prawie przeźroczystą twarz. 
Ostatnio rozwinął się w niej niezwykły zmysł wyczuwania nastrojów panny Dia-
mant. Obchodziła się z nią jak z chorą. 

– Nic, nic – szeptała panna Diamant, jeszcze bardziej tuląc się do kanonki. – 
Jestem trochę zdenerwowana, moja droga, nic więcej. – Chwyciła dłoń przyjaciółki: 
– Zabrano mi dzieci prawie z klasy. Łapano do pracy i… widziałaś… synagogę?

Wanda skinęła głową: 
– Mówią, że podpalili wszystkie synagogi. Wandale… – westchnęła. – Znisz-

czyli też pomnik Kościuszki15. Już go nie ma. Tak… Jakie to dziwne. Wiesz, co 
mówiono u nas w szkole? Mówi się, że to Żydzi zniszczyli ten pomnik…16 i za karę 
podpalono dzisiaj Tempel17. 

– Nie wiesz, co mówisz – panna Diamant straciła panowanie nad sobą.
– Droga Doro – zdziwiła się Wanda – co się z tobą dzieje? Przecież wiesz, że 

to wojna. Nie pierwsza w naszym życiu. Tłum jest jak bydło…
– A ty wierzysz, że Żydzi zrobiliby coś takiego?...
– Nie, skarbie, nie wierzę w to, przecież ci mówię… – serdecznie poklepała 

przyjaciółkę. – Dajmy temu spokój, nie wpuszczajmy do naszego domu wszyst-
kich… – nie dokończyła, przytuliła przyjaciółkę i poszła szykować obiad. 

Jadły w milczeniu. Panna Diamant pochyliła twarz nad talerzem i poczuła 
na skórze wilgotną parę. Nie mogła opanować drżenia łyżki w dłoni. Wanda nie 
spuszczała z niej oka. Jednak obawiała się rozpocząć rozmowę, aby nie sprawiać 
przyjaciółce bólu. W pokoju było szaro. Ciemna, zadymiona wilgoć leżała na szy-
bach. Ogień w piecyku prześwitywał pomiędzy szparami. W rurze rozżarzonej do 
czerwoności przyjemnie trzaskały kawałki węgla. Wanda zapaliła światło, chociaż 
było dopiero południe. Wydawało się jej, że lampa rozweseli półmrok panujący 
w pokoju. Jej wzrok nieustannie podążał ku pannie Diamant. Czy chodzi o jakieś 
nieporozumienie? Nie. To było niemożliwe – to jedynie przemijający nastrój. 
Lada moment wszystko będzie takie samo jak dawniej. Trzeba tylko odrobinę 
cierpliwości. Nalała herbaty i przysunęła stolik do kanonki. 

– Chodź tutaj, moja droga, napij się. 

15 Niemcy wysadzili pomnik Tadeusza Kościuszki 11 listopada 1939 r., w Święto Niepodległości Pol-
ski, by pokazać, że Polacy są już tylko „sługami narodu niemieckiego”. „Układ sił jest tutaj całko-
wicie jasny i ostateczny” – powiedział w przemówieniu prezes rejencji łódzkiej Friedrich Übelhör 
– „Polak jest tylko parobkiem i ma za zadanie tylko służyć”.  

16 Faktem jest, że Niemcy zmusili Żydów, aby to oni podłożyli dynamit pod pomnik Kościuszki, a potem 
rozpuścili w Łodzi informację, że Żydzi zburzyli pomnik polskiego bohatera.

17 Tempel – synagoga judaizmu reformowanego. 
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Panna Diamant posłusznie usiadła przy stoliku i oparła głowę na rękach. 
– Dlaczego nie pijesz? – Głos Wandy zdradzał jej bezradność. 
 – Nie chce mi się pić, Wando. 
– Jesteś na mnie zła – Wanda chwyciła pannę Diamant za obie ręce. – Chcę 

wiedzieć dlaczego.
Panna Diamant pokręciła głową: 
– To nie ma nic wspólnego z tobą. 
– Nic wspólnego ze mną, ale z tobą tak?
– Tylko ze mną, Wando, jedynie ze mną… Jesteśmy dzisiaj wzburzeni, moja droga. 
– Jacy „my”?
– My… Żydzi. 
Wanda szeroko otworzyła oczy. Jej ręce powoli zsunęły się z palców panny 

Diamant. Ściągnęła brwi. 
– Mówisz tak, jakby wojna była jedynie przeciw Żydom. Sądzisz, że my, Polacy, 

nie jesteśmy wzburzeni? – strach rozpalił jej wzrok: – Czy ty słyszysz, o czym 
my rozmawiamy? Doro, mój aniele… Nie może tak być… Nie pomiędzy nami…

– Nie, nie może… – dłonie panny Diamant, drżące jak dwa śmiertelnie ranne 
ptaki, opadły na jej łono. – Nie mogę nic na to poradzić. Coś… Ja… Jeśli chcesz 
wiedzieć, Wando, to powiem ci, że Niemcy zrobili ze mnie Żydówkę. Im to za-
wdzięczam. Moje dzieci zabrano dzisiaj prosto z ławek, ponieważ są Żydami. Nie 
wiem… Wydaje mi się, że być Żydem w dzisiejszych czasach to… powód do dumy.

W sposób niekontrolowany głowa Wandy poruszyła się szybko, wątpiąco: 
– Tego, Doro… – wydukała – tego się nie spodziewałam. A to wszystko, moja 

droga, to wszystko, co myślałaś… praca tych wielu lat… twoje słowa o ludzko-
ści… o…

– Nie rozumiesz mnie, Wando – powiedziała panna Diamant drżącym, podnie-
sionym głosem – to wszystko, co myślałam o Żydach, nie ma związku z byciem 
Żydem w dzisiejszych czasach. Dlaczego tego nie pojmujesz?

– Nie, nie mogę cię zrozumieć. Widzę tylko, że jesteś na mnie zła, jakbym to 
ja podpaliła synagogę. – Wanda dygotała na całym ciele. – Doro, co się z nami 
dzieje? Co się z nami stało, kochana?... – teraz drżały już obie. Dwa stare ciała 
drżały jak w transie, jak w gorączce. Szloch trwał długo, aż przez ich zaciśnięte 
palce przepłynął prąd miłości, wyciszając drżenie. Poczuły ulgę. – Przecież my 
obie wciąż jesteśmy takie same – Wanda próbowała uśmiechać się przez łzy. – 
Powiedz sama, czyż nie? Jeśli chcesz, mogę i ja założyć na ramię żółtą opaskę. 
Nie sprawi mi to różnicy. Ale proszę cię, trzymajmy się…

– Masz rację – panna Diamant głęboko odetchnęła, czując, że robi się jej lżej 
i jaśniej na sercu. – Nie mogą nas rozdzielić… – długo głaskały się wzajemnie 
po dłoniach, pomarszczonych twarzach, siwych włosach. 

– Napijmy się herbaty – Wanda podsunęła przyjaciółce filiżankę i zaczęła 
z zapałem mieszać cukier. – No, powiedz sama, moja droga – promieniała. – Czy 
to ma sens, aby historia z synagogą zniszczyła to, co nas łączy?
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Panna Diamant zakrztusiła się herbatą. Poczuła, że coś zaczyna w niej pło-
nąć. Z niezwykłym pośpiechem poderwała się z miejsca i podeszła do szafy. Po 
chwili już miała na sobie płaszcz. Skierowała się ku drzwiom. 

Wiatr smagał jej twarz, ściągał skórę na policzkach wciąż jeszcze wilgotnych 
od łez. Dreptała ulicą bez celu, wszystko było skończone. Tym razem nie było 
szklanej ściany. Pomiędzy nią a Wandą był wielki, ciemny mur. „Nie ma już 
Wandy, nie ma…” – mruczała do siebie. Ból rozdzierał jej piersi. Znów poczuła 
ciasną obręcz wokół serca – jeszcze ciaśniejszą i cięższą niż rano. Panna Dia-
mant czuła się stara i zmęczona. Próbowała pomyśleć, co teraz będzie, co ma 
dalej robić, ale myśli rwały się i uciekały. „Historia z synagogą…” – dudniło jej 
w głowie. „Droga Wando, moja dobra, droga Wando” – powtarzała sobie. „Dla 
mnie to już nie jest tylko jakaś tam historia…” Naprzeciw niej biegli ludzie. Ktoś 
popchnął ją do bramy: 

– Niech pani tam nie idzie! – doradzano. 
Obejrzała się. Od tyłu popychał ją Żyd w potarganym płaszczu, w maciejówce 

na czubku głowy. 
– Tam biją Żydów! – szepnął jej do ucha, po czym, wepchnąwszy ją do bu-

dynku, nagle wyrósł przed nią, pochylając głowę w kierunku jej twarzy. – Może 
potrzebuje pani świec na szabat, paniusiu? – nie zrozumiała, o co pyta. – Świec 
do zapalenia. Zapomniała, że szabat się zbliża? – Widząc jej zmieszanie, zapew-
nił: – W razie czego można uciec na schody, o, proszę bardzo, tutaj – pociągnął 
ją za rękaw i ponownie pochylił się w jej kierunku. – A może potrzebne pani 
sznurowadła, guziki? Mam dobre mydło, przedwojenne mydełko pachnące, 
a może kawałek chleba, jeszcze ciepły, prosto z pieca? Kawałek masła? Oddam 
niedrogo, za pół ceny. 

Zrobiła krok w kierunku wyjścia. Zastąpił jej drogę. 
– Proszę nie wychodzić, tam biją Żydów! Tam jest niebezpiecznie! – stał przed 

nią z rozłożonymi połami, jakby chciał ją ochronić przed niebezpieczeństwem. 
Jego broda niemal dotykała jej twarzy. – A może chociaż opakowanie spinek do 
włosów, szpilek, nici, czegokolwiek…?

Zorientowała się, że się od niego nie uwolni, więc wyjęła portfel. Pociągnął 
ją w kierunku schodów. Tam, oparty o schody, stał worek. Mały, usmarowany, 
czarnooki chłopczyk siedział na stopniu. Jego gołe nogi były granatowe i drżały. 
Obie pięści trzymał przy ustach, ogrzewając je oddechem. 

Panna Diamant poprosiła o paczkę spinek do włosów. Wsunęła monetę 
do brudnej dłoni Żyda, a drugą dała dziecku. Zajrzała w wielkie, czarne oczy 
i poczuła, że zatraca się w nich całkiem i bez reszty, zagłębiając się w dziecię-
cym spojrzeniu, tak odległym od troski i smutku, a tak zdumiewająco dorosłym 
i świadomym. Wydawało się jej, że wynurza się z głębiny tych oczu naga i tak 
bardzo, bardzo zawstydzona, iż twarz zaczęła jej płonąć. Zimny pot zalśnił na 
jej czole. Chłopczyk zamknął monetę w piąstce, po czym dalej na nią chuchał. 
Jego granatowe kolana dygotały z zimna. 



– Proszę iść za mną, ja panią wyprowadzę – zaproponował Żyd. 
Przerażeni ludzie wciąż biegli we wszystkich kierunkach. Podążała przed siebie 

mocno przytulona do ściany, na chwilę zapominając, co się dzieje na ulicy. Tkwiło 
w niej spojrzenie tej pary dziecięcych oczu, a myśli wędrowały ku Wandzie. Jej 
złość odeszła, teraz czuła się winna. Był to ten rodzaj winy, która obejmowała 
zarówno napotkane dziecko, jak i jej uczniów, a także Wandę i jeszcze wiele innych 
rzeczy. „Jak mogłam… Jak mogłam?”… – wstyd w niej płonął. Strofowała się, nie 
wiedząc dokładnie, przeciw komu i czemu właściwie zgrzeszyła. Coś w niej łkało, 
skarżyło się. I nagle rozpłynęła się w tęsknocie do jedynych wiernych ramion, 
które mogły ją pocieszyć w tym smutnym, zimowym świecie. „Wracaj do domu! 
Wracaj do domu!” – poganiała ją natrętna myśl.

Przechodzący obok uczeń pozdrowił ją pospiesznie. Rozpoznała go. Był rano 
wśród tych, których widziała na pace ciężarówki. Zawołała do niego: 

– Zwolnili was?
– Tak, panno Diamant – chłopiec zdjął czapkę, niecierpliwie badając oczyma 

przestrzeń wokół niej. – Byliśmy u Wołyńców18… Oberwaliśmy tylko trochę… 
Muszę iść – machnął ręką. – Dają ziemniaki…

– Uważaj… biją… – ostrzegła go. Ale jego już nie było. 
Panna Diamant przyspieszyła kroku. Wciąż miała przed sobą twarz tego 

młodego chłopca. „Kochana młodzież” – wyszeptała. „Kochana, wspaniała 
młodzież” – mruczała do siebie. „Młodość jest dobra, a starość czyni złym, nie-
zadowolonym, rozgoryczonym…” – jeszcze nigdy nie czuła się tak stara jak dzisiaj. 

Na schodach serce zaczęło jej tak mocno bić, że musiała odpocząć przez 
chwilę. Powtarzała sobie słowa, którymi chciała przeprosić swoją przyjaciółkę. 

Ledwo nacisnęła klamkę, gdy ktoś otworzył drzwi od środka. Wpadła w ra-
miona Wandy. 

– Wybacz mi – załkała Wanda. 
– Przepraszam – powiedziała przez łzy panna Diamant. 

*

Tego samego wieczoru do starych kobiet przyszedł gość – Samuel Cukerman. 
Przyniósł wielką torbę jabłek. Był tak radosny, że obie kobiety poczuły się zaże-
nowane. Panna Diamant wiedziała, że przyszedł porozmawiać z nią, dręczyło ją więc 
dziwne przekonanie, że Wanda przeszkadza. Od Samuela zalatywało alkoholem.

18 Chodzi o synagogę przy ul. Wólczańskiej 6, która znana była również jako „synagoga wołyńska”. 
Żydzi byli zmuszani do przyglądania się paleniu synagog, a także znieważaniu przez Niemców 
rabinów i bezczeszczeniu świętych ksiąg.



Rozdział jedenasty
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Dr Michał Lewin 
Łódź  – Litzmannstadt, ...listopada 1939

Najdroższa Mirele, 
tym razem spróbuję dotrzeć do Ciebie przez Czerwony Krzyż. Leżąc w szpi-

talu, poznałem jedną z ważniejszych tam osób (jak widzisz, mój zawód przydaje 
się również w dniach wojny). I mam nadzieję, że ten list dojdzie do ciebie, a ja 
otrzymam w odpowiedzi Twoje pozdrowienia. 

Muszę Ci przekazać ważną wiadomość o tym, że zostałem ranny w nogę 
w ostatnich dniach walk na froncie i prawdopodobnie będę kulał. Po drugie 
– aresztowano tatę, który znajduje się teraz w więzieniu. Ja sam leżę u mamy 
w domu. Mieszka z nami mój przyjaciel, malarz Gutman. 

U nas jest już dość zimno i miasto w nowej, jesienno-zimowej szacie otrzyma-
ło w tym roku również nowe imię1. Natura odmieniała oblicze Łodzi stopniowo, 
ostrożnie, ale zmiana nazwy i wszystkiego, co się z tym wiąże, dokonała się 
w ciągu jednej nocy. To przypomina doświadczenia człowieka, który właśnie traci 
zmysły – wpada w koszmarny, nerwowy sen, aby po obudzeniu odkryć, że on to 
nie on, że jest kimś innym i nie nazywa się tak, jak się nazywa. Tak nasza piękna 
Łódź pewnego pięknego poranka odkryła, że nie nazywa się już Łódź, że jej imię 
to Litzmannstadt (ku sławie i na pamiątkę niemieckiego generała Litzmanna, 

1 Pomyłka autorki. Faktycznie Łódź otrzymała nową nazwę – na cześć generała Karla von Litzmanna 
– kilka miesięcy później. Oficjalna uroczystość przemianowania miasta odbyła się 11 kwietnia 
1940 r.
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który ją zdobył i okupował podczas I wojny światowej2). I że nie należy już do 
państwa polskiego, lecz jest miastem w Warthegau3, a wraz z nim – częścią 
potężnej Trzeciej Rzeszy. 

Możesz sobie wyobrazić, jak ucieszyło nas to odkrycie. Historyczny moment. 
Epokowa przemiana. I aby ją uczcić jak należy, miasto przystroiło się w długie, 
czerwone jak krew sztandary ze swastyką. Prorok Trzeciej Rzeszy, minister 
propagandy, sam pan Goebbels pofatygował się z Berlina, żeby ją pozdrowić. 
Przejechał w swojej limuzynie przez ulicę Piotrkowską, pełną wiwatujących 
folksdojczów. Dzieci machały małymi chorągiewkami, kobiety rzucały kwiaty, 
a mężczyźni wraz z wiwatującymi wyciągali ramiona: Sieg heil! Sieg heil!4 Jeśli 
w tym otumanionym, radosnym tłumie znajdowali się też Polacy, powszechny 
entuzjazm z pewnością spowodował, że nie usłyszeli śpiewu karabinów maszy-
nowych, które wiodły prym na oddalonych, bocznych ulicach miasta. (Skąd o tym 
wiem? Mój przyjaciel Gutman, który jest teraz moimi nogami i oczami, dostarczył 
mi dokładnych informacji). 

Więc rozumiesz, Mirele, dokładnie, jak ktoś, kto tracąc zmysły, nie dziwi się 
nowościom i dziwactwom, które odkrywa, tak i nasza Łódź nie dziwiła się nowej 
nazwie, a nawet wydawało się jej czymś naturalnym, że nagle z rogów poznikały 
tablice z nazwami ulic, a na ich miejscu pojawiły się całkiem nowe, białe tablicz-
ki z gotyckimi hieroglifami, które informowały o niemieckich nazwach każdej 
z nich. Tak czy siak, odczytywaliśmy te hieroglify, przyjmując do wiadomości, że 
np. ulica Piotrkowska – jak na główną ulicę Litzmannstadt przystało – została 
nazwana Adolf-Hitlerstrasse, zaś aleje Kościuszki, tzw. „alejki”, in Folge dessen5 
nazwano Herman-Göringstrasse. I tak mamy teraz Ludendorfstrasse i Berliner-
strasse, Breslauerstrasse i Hamburgerstrasse, Kruppstrasse i Zeppelinstrasse, 
Minkenweg i Glockenweg, Rabenweg, Busch Linie i Böhmische Linie, a także 
wiele innych linii, dróg i ulic6.

Mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną, iż Łódź jest w istocie śmiertelnie chorym 
miastem. Oczywiście, niemiecki zarząd policji obchodzi się z nią jak sumienna, 

2 Karl von Litzmann (1850–1936) – niemiecki dowódca z czasów I wojny światowej, w latach 30. 
XX w. zwolennik Hitlera.

3 Warthegau lub Wartheland – Kraj Warty – funkcjonująca od stycznia 1940 r. nazwa terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która została wcielona do Rzeszy.

4 Niech żyje zwycięstwo!  – pozdrowienie nazistowskie.

5 Wskutek tego.

6 Od listopada 1939 r. następowała szybka germanizacja Łodzi: usunięto wszystkie polskie ozna-
kowania na szyldach firm, sklepów i na towarach, niemieckie nazwy dostała większość łódzkich 
ulic, m.in.: Ludendorfstrasse to przedwojenna Żeromskiego, Breslauerstrasse – Pabianicka, Busch 
Linie – Kilińskiego. 
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sprawna pielęgniarka. Z precyzyjną, należytą regularnością każe jej połykać 
gorzkie, ale skuteczne pigułki, które mają pomóc biednemu miastu zapomnieć 
o jego niegdysiejszej tożsamości (czy też o jego podwójnej tożsamości) i czym 
prędzej postawić je na nowe, niemieckie nogi. Jeśli chodzi o żydowską część 
miejskiego ciała, prawdopodobnie zarząd policji uważa, że jest to kandydatka 
do amputacji. Zanim jednak operacja zostanie wykonana, postanowiono ją 
tymczasowo sparaliżować, wykorzystując w tym celu najnowocześniejsze i naj-
skuteczniejsze metody. 

Oczywiście po całym szeregu eksperymentów metody stały się jeszcze 
doskonalsze. Nie można było przecież wymagać, aby „władze” osiągnęły pełen 
sukces w starciu z taką dziwną częścią ciała, jak ogromna gmina żydowska. 
I tak z początku nie wszystko przebiegało tak gładko. Niemiecki zarząd policji, 
rozumiesz, miał zbyt wielu pomocników – zarówno wśród oddanych jednostek, 
folksdojczów, jak i wśród miejscowych organizacji politycznych i gospodarczych. 
W rabowaniu żydowskich sklepów, fabryk i domów prywatnych było zbyt wiele 
chaosu. Za dużo pociągów i ciężarówek podrzędnych instytucji odjechało do Hei- 
matu7 wyładowanych żydowskimi meblami, rzeczami wartościowymi i towarem. 
Również młodzież z Hitlerjugend zbyt mocno się przejęła prezentem łódzkiej 
gazety niemieckiej8: „Żydów oddano wam, dzieciom niemieckiego narodu”… 
Wzięto to nieco zbyt dosłownie. Ale nie szkodzi, powoli zaprowadzono porzą-
dek. Żadna ze stron nie porzuciła swojej działalności, jednak przekonano się, 
że harmonijna współpraca wszystkim wychodzi na dobre. Rzecz w swoje ręce 
wzięli Reichsstadthalter Greiser9 i prezydent rządu Herr Übelhör10, więc dzisiaj 
wszystko chodzi jak w niemieckim zegarku. 

Stąd wniosek, droga Mirele, że żydowska Łódź została rzucona na pastwę 
Niemców. Opuszczona przez świat, opuszczona przez sąsiadów Polaków, którzy 
patrzą z radością, jak ich nienawiść do Żydów zostaje wyprowadzona z bocznych 
uliczek na główne aleje. Łódź jest opuszczona nawet przez swoich własnych, 
żydowskich przywódców, którzy albo już jakiś czas temu uciekli, albo pochowali 
się czy siedzą pozamykani w więzieniach. Nawet nie pisnąwszy, patrzymy, jak 
drze się z nas pasy. Wiemy, że pomoc znikąd nie nadejdzie. W gminie żydowskiej 

7 Do ojczyzny.

8 W Łodzi wychodziła niemieckojęzyczna gazeta „Lodzer Zeitung”, w styczniu 1940 r. zmieniona na 
„Lodscher Zeitung”, a potem na „Litzmannstädter Zeitung”.

9 Arthur Greiser (1897–1946) – niemiecki polityk narodowosocjalistyczny, od 21 września 1939 r.  
szef NSDAP (gauleiter) w Okręgu Rzeszy Poznań, od listopada 1939 r. namiestnik Kraju Warty, 
zbrodniarz wojenny.

10 Friedrich Übelhör (1893–1945) – niemiecki polityk i urzędnik nazistowski, prezes rejencji kalis- 
kiej, a potem łódzkiej (X 1939–XII 1942).
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wszystko jest przewrócone do góry nogami. Niewiarygodne zamieszanie. Jak całe 
miasto, tak i ona nie była przygotowana na to, co się wydarzyło, więc jak całe 
miasto wiedzie teraz chaotyczną egzystencję. Kasa jest pusta. Szpitale, dom 
starców i inne instytucje, które funkcjonowały dzięki pomocy gminy, stoją na 
skraju upadku. Gutman był tam i widział setki ludzi, którzy codziennie przycho-
dzą po pomoc, proszą o radę. Ale jeszcze niedawno nie było nikogo, kto mógłby 
uspokoić, przyjąć czy choćby pocieszyć przerażone masy.

Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Niemiecki zarząd policji przyszedł 
nam z pomocą: aby lepiej opasać nas obręczą rozporządzeń, muszą mieć jakiś 
adres, pod który będą mogli je dostarczać. Do tego z kolei potrzebne jest ciało 
reprezentujące samych Żydów. Dlatego zarząd policji ustanowił Przełożonego 
Starszeństwa Żydów oraz „radę”, w której uczestnictwa nie może odmówić żaden 
nominowany członek. 

Pierwszym rozkazem skierowanym przez Niemców do nowego ciała było po-
lecenie, aby codziennie dostarczać do „pracy” sześciuset Żydów. Nie wyklucza 
to, oczywiście, indywidualnych łapanek na ulicy ani też bicia, które się przy okazji 
odbywa, nieważne czy idzie się „do pracy” z polecenia gminy, czy też – by tak rzec 
– w sposób nieoficjalny. Gmina żydowska pośredniczy również w przekazywaniu 
towarów, pieniędzy, rzeczy wartościowych, mebli i biżuterii, a mimo to również 
zdarzają się „nieoficjalne” rabunki w mieszkaniach prywatnych i sklepach. 

Aby nasza harmonijna „współpraca” z Niemcami była jeszcze lepsza, wszyscy, 
nawet przechrzty, musieliśmy się zarejestrować. Zmuszeni jesteśmy nosić na 
ręce żółtą opaskę szerokości 10 cm11, a od niedawna mamy siedzieć w domach 
od piątej po południu do ósmej rano, aby wiedziano, gdzie nas szukać, gdyby 
ktoś nas potrzebował. W czasie, kiedy możemy się poruszać po mieście, nie 
wolno nam podróżować tramwajami. A gdy ma się kilka złotych, nie wolno ich 
wymieniać na niemieckie marki. Nie możemy kupować węgla na zimę, a racje 
żywnościowe dla nas są możliwie najmniejsze. 

Zdziwiłabyś się jednak, droga Mirele, z jaką normalnością płynie nasze nowe 
życie. Dziwna normalność, powiada Gutman. Nauczono się nie biegać po ulicach, 
nie kotłować czy wystawać po mieście. Ludzie nie gromadzą się już w bramach 
ani na rogach. Nauczono nas przemykać pod ścianami w obawie przed włas- 
nym cieniem. Większość naszych wraz z nadejściem Niemców utraciła swoje 
wcześniejsze źródła utrzymania. Żydowscy sklepikarze powoli wyprzedawali 
towar – jeden po normalnej cenie, inny dużo taniej, a byli także i tacy, którzy 
pochowali go dla siebie, całkiem zamykając sklepy. W żydowskich firmach sie-

11 Za nieprzestrzeganie zarządzeń, które 14 listopada 1939 r. prezes Friedrich Übelhör wprowadził 
dla Żydów, m.in. obowiązku noszenia na prawym przedramieniu żółtych opasek i zakazu opusz-
czania mieszkań w godz. 17–8, groziła Żydom nawet kara śmierci. 
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dzą niemieccy zarządcy – Treuhänderzy12. Wiele fabryk stoi, a te, które zaczęły 
pracować, radzą sobie bez żydowskich robotników. A przecież… każdy jakoś daje 
sobie radę. Człowiek przez jedną noc potrafi zmienić skórę. Każdy bierze się za 
to, co potrafi. Jeden handluje swoimi rzeczami albo towarami, które ukrył przed 
Niemcem, inny wytwarza w domu, potajemnie, produkty pierwszej potrzeby, jak 
na przykład plecaki czy żółte opaski na ramię. Niektórzy kręcą się bez zajęcia, 
dzieląc na czworo ostatni zaoszczędzony grosz, aby starczył na dłużej, a ci, któ-
rzy właśnie zaczęli głodować albo już wcześniej nie mieli co do garnka włożyć, 
chodzą do gminy, aby za kilka marek zastąpić bogatych Żydów, którzy chcą się 
uwolnić od „pracy” u Niemca13. 

Głównym zajęciem wszystkich jest stanie w kolejkach po chleb, co jest takim 
samym błogosławieństwem jak granie na loterii, ponieważ żółte opaski nie są 
tam mile widziane. Inne powszechne zajęcie to siedzenie długimi wieczorami 
w zamkniętych domach i spieranie się z sąsiadami, jak długo jeszcze się Nie-
miec utrzyma. 

Moja droga Mirele, chciałem ci napisać „dyplomatyczny” list, nie poddając 
się słabości, która mnie dopada, gdy tylko o tobie pomyślę. A więc masz: to, co 
zostało napisane na tych kilku stronach, nie nadaje się do wysłania. Chciałbym, 
abyś otrzymała ode mnie pozdrowienia, a list taki jak ten lepiej niechaj zostanie 
w mojej kieszeni albo jeszcze lepiej – niech będzie zniszczony. Napiszę kolejny…

Dr Michał Lewin 
Łódź – Litzmannstadt, … listopada 1939

Najdroższa Mirele, 
Ile to już miesięcy, jak nie mam od Ciebie wiadomości! Twoja ostatnia kartka 

nosi datę pierwszego lipca. Nie wiem, czy otrzymujesz listy, które bez przerwy 
do Ciebie wysyłam. Ten wyślę przy pomocy Czerwonego Krzyża. Czasami jestem 
pewien, że nic do Ciebie nie dociera, ale pisanie stało się dla mnie nałogiem. 
Nie wyleczyłam się jeszcze z niego i nie wiem, czy w ogóle zdołam… Może robię 
to bardziej dla siebie niż dla Ciebie. Gdybym dostał chociaż słówko od Ciebie, 
byłbym szczęśliwy. Pewnie z wielkiej radości zacząłbym chodzić…

12 Powiernicy.

13 Od października 1939 r. Gmina Żydowska miała obowiązek dostarczania Niemcom codziennie 
kontyngent ludzi do pracy. Żydzi nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia. W tym czasie bogatsi 
mogli jeszcze uniknąć pracy w zamian za gratyfikację pieniężną dla urzędnika gminy bądź osoby, 
która zgodziła się ich zastąpić. 
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Moja Mirele, w każdym liście piszę to samo: byłem ranny na froncie. W nogę. 
Na zawsze pozostanę kaleką. Bardzo chcę, abyś o tym wiedziała. Chodzić za jakiś 
czas chyba będę mógł, ale kulejąc w widoczny sposób. Dopiero minął tydzień, 
odkąd wyszedłem ze szpitala. (Teraz wszyscy moi pacjenci mogą wziąć na mnie 
odwet. Czuję ich myśli). Jestem u mamy. Mogę już przejść kilka razy dziennie 
dookoła stołu, jeśli tylko ktoś mnie podtrzyma, bo w dzisiejszych czasach trudno 
dostać kule.

Ojca nie ma w domu już od dłuższego czasu. Jak wiesz, był dobrym piłka-
rzem14. Mama nieustannie chodzi do niego z posiłkiem, ale on jest tak zajęty, 
że często wraca z pełnymi garnkami. Na ulicy mówią, że Blondyn15 strzelił im 
wszystkim gola. 

Teraz mieszka z nami przyjaciel, malarz Gutman. Pisałem ci już o nim. Zjeździł 
południową Europę i opowiada mi o niej interesujące rzeczy. Ja zaś dzielę się 
z nim moimi przemyśleniami filozoficznymi. Wiesz przecież, że gadulstwo bardzo 
pomaga w cierpieniu. Jeśli zaś chodzi o samą filozofię, wciąż jeszcze ją cenię. 
Niech to będzie dla Ciebie dowodem, że wprawdzie mam uszkodzoną nogę, 
ale nienadwyrężony optymizm. Jestem uparciuchem. Część mojego optymizmu 
zawdzięczam temu, że Ty jesteś tam, a nie tutaj. 

Co do jedzenia, to jeszcze nie głodujemy. Gutman całymi dniami biega po 
kolejkach, a z tego, co przyniesie, matka gotuje posiłki. Gdy wszystko się zagoi, 
to znaczy, gdy już będę mógł chodzić, będzie lżej. Wielu żydowskich lekarzy wy-
jechało. Między innymi również mój szef, dr Harkawi. Nam, którzyśmy pozostali, 
jak informują moi koledzy, zabroniono leczenia Janków16. Ale, dzięki Bogu, jest 
dość Moszków i Szlomków17, którzy też potrzebują pomocy. Nie chcę obciążać 
tego listu zbyt obszerną pisaniną. Lżejszy może będzie miał więcej szczęścia, 
aby do Ciebie dotrzeć. 

Całuję Cię, moja jedyna, 
Twój Michał 

PS. Mama i Gutman proszą, aby Cię pozdrowić. Również oni podzielają moją 
radość, że jesteś tam, a nie tutaj. 

14 Autor listu opowiada językiem ezopowym o sytuacji w domu i w mieście, czyniąc aluzję do poli-
tycznego zaangażowania swojego ojca i aresztowania go w pierwszych tygodniach wojny. 

15 Blondyn – synekdocha narodu niemieckiego, Niemcy.

16 Jankowie – synekdocha narodu polskiego, Polacy.

17 Moszkowie i Szlomkowie – synekdocha narodu żydowskiego, Żydzi.
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*

Zrobiło się zimno. Mroźna zawierucha zaczęła przenikać wszystkie zakątki 
miasta. Kawałki błota ślizgały się pod nogami i pod kołami pojazdów jak dziwacz-
ne, pełzające skorpiony. Przyklejały się do murów, po czym spływały z dachów 
i płotów w ciemne kałuże. Było to błoto z pierwszego śniegu, który spadł na 
miasto. Utracił swoją biel jeszcze zanim dosięgnął ziemi. Otulał tylko przestrzeń 
mglistą zasłoną, wchłaniał w siebie głębię ulic, przyciągając niżej niebo, które 
zdawało się opadać na dachy wielkim ciężarem. 

Pod tym niebem drżało nagie miasto w mroźnej, zimowej koszuli. 
Był poranek. Wraz z pierwszym szarym światłem domy wstawały do swojego 

potajemnego, strasznego życia. Ulice wciąż jeszcze były milczące i puste – jedynie 
wzdłuż murów piekarni od godzin nocnych stały długie kolejki ludzi czekających 
na chleb. Kolejki wiły się wokół budynków jak ciemne, ruchome płoty. 

Wszystkie okna wciąż były przesłonięte czarnymi, zaciemniającymi zasłonami, 
podwórka i skwery jeszcze puste, ale ucho ulicy już było nastawione i czujne. 
Skądś dobiegały już pierwsze odgłosy kroków. Na rogu mignęło kilka czerwo-
nych opasek naramiennych z czerwonymi swastykami. Mowa ostra jak strzały 
z karabinu mieszała się ze stukotem podkutych butów.

Nagle z mgły zaczęły się wyłaniać pierwsze lśniące limuzyny. Po nich poja-
wiły się otwarte ciężarówki, a na nich żołnierze i lufy, lufy i żołnierze. Limuzyny 
przemknęły, arogancko rozbryzgując błoto na chodniki po obu stronach drogi. 
Szoferzy mieli dokładne adresy i wiedzieli, dokąd spieszą. Z kolei ciężarówki 
przemierzały ulice powoli. One nie kierowały się w określone miejsce. Szukały 
ofiar pomiędzy domami. 

Jedna z limuzyn zatrzymała się przed jakimś budynkiem. Na ulicy rozległy 
się pierwsze głosy z dalekich pięter. Kolby i buty waliły w zamknięte drzwi: 
„Aufmachen! Aufmachen!”18. Potem było słychać suchy, tępy trzask. Okna oko-
licznych domów zadrżały, zabrzęczały, dzwoniąc szybami niczym zębem o ząb. 
Ciężkie drzwi ustąpiły. Zamki puściły. Z okien na najwyższym piętrze wyglądały 
rozczochrane, przerażone twarze. Bezradne oczy wzywały pustą ulicę na pomoc. 
Zaskrzypiały schody. Czyjś cienki krzyk ostro jak igła wbił się w zimną, mglistą 
przestrzeń. Olbrzymy w zielonych mundurach już wywlekały z bramy ciężkie ciało 
z głową ukrytą pomiędzy splecionymi ramionami. Drzwiczki limuzyny trzasnęły. 
Silnik zawył i samochód udał się pod kolejny adres.

Tymczasem przy innych szeroko otwartych bramach stały wielkie wozy cię-
żarowe lub furmanki zaprzężone w konie. Tu wynoszono z domów łóżka i szafy, 
pościel i odzież, towary i maszyny. Splątane w kolorowe kłęby kołysały się góry 

18 Otwierać! Otwierać!
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bielizny na platformach wozów i wokół nich. Pod kołami walały się ubrania, po-
niewierały w zabłoconej bramie, ciągnęły wzdłuż schodów i poręczy. Przerażone 
kobiety i dzieci nagimi, pomarszczonymi rękoma wynosiły z domów tę odrobinę 
uzbieranego dobytku. Na wozach, pomiędzy górami ubrań, skrzyń, mebli, ma-
szyn i pościeli, stali mężczyźni – głowy rodzin – i własnymi rękoma sortowali 
owoce swojej pracy. Pod ich rozpięte koszule wdzierał się wiatr, torturował ciała 
i rozdymał nogawki spodni. Przed bramą i wokół wozów stały zielone mundury 
z nastawionymi kolbami. Przerażone oczy cały czas spoglądały w ich kierunku, 
jakby pytając: „Jeszcze nie dosyć?”. Zielone mundury nie ruszały się, co oznaczało: 
„Dawajcie jeszcze więcej”… – więc kobiety i dzieci dalej wynosiły ze swoich kątów 
resztki dobytku. Mężczyźni segregowali je na wozach… I tak w nieskończoność 
zimowego poranka.

A ulica milczała i patrzyła, milczała i słuchała. Z oddalonych rogów zbliżały 
się kroki – niepewne, człapiące po błocie, chwiejne. Z bocznej uliczki wyłoniła 
się grupa stłoczonych ludzi, matowe twarze, zaspane, zamroczone, chwiejące 
się ciała – to mężczyźni, których wyrwano z łóżek, napadnięto w dopiero co 
przebudzonych domach lub złapano gdzieś w bramie, na ulicy, przed piekarnią. 
Chwiali się na nogach. Oczy jak u przerażonych zwierząt pytały, dziwiły się. Z tyłu 
podążał zielony mundur, poganiając słowami strzelającymi jak bat. I tak szli – 
jeden z płaszczem na ramionach, inny tylko z szalikiem wokół szyi zarzuconym 
w ostatniej chwili przez troskliwe kobiece dłonie, jeszcze inny w cienkich kap-
ciach, bez płaszcza, bez szalika. W tę i z powrotem kołysały się żółte opaski na 
rękawach. Tak prowadzono do „pracy” pierwszą partię złapanych Żydów.

Rachela Ejbuszyc wstała około trzeciej nad ranem. Podobnie Blumcia, jej 
mama, i brat Szlamek. Mojsze Ejbuszyc, ojciec, wstał jeszcze wcześniej. Gdy 
obudzili się, nie było go już w domu. Ubrali się i zeszli, aby stanąć w kolejce po 
chleb. Brama na dole była jeszcze zamknięta, więc wyszli przez okno sąsiada 
mieszkającego na parterze. Blumcia ze Szlamkiem poszli każde do innej piekarni. 
Mieli nadzieję, że jeśli będą wyrzucać z kolejki, to chociaż jednemu z nich się 
poszczęści. Rachela postanowiła spróbować szczęścia w piekarni znajdującej 
się w sąsiednim domu. 

Przed nią stało już wielu ludzi. Pomyślała, że chyba w ogóle nie kładli się 
spać. Było jej zimno, więc wtuliła się pomiędzy kolejkowych sąsiadów. Przed nią 
stał stary człowiek, a za jej plecami pchała się kobieta owinięta chustą wraz 
z głową i całą twarzą. Ta odrobina ciepła, którą ci dwoje dawali Racheli, była 
zbyt skąpa, aby ogrzać jej zdrętwiałe członki. Chuchała w podniesiony kołnierz 
swojego gimnazjalnego płaszczyka, ogrzewając tym sposobem zmarznięty nos 
i brodę. Głowę miała pełną fantastycznych widzeń. Spoglądała na elektryczne 
lampy, które na wietrze kołysały się ponad ulicą. Patrzyła, jak cieniste plamy 
przesuwają się z jednego chodnika na drugi – powoli i monotonnie, w tę i z po-
wrotem. Z każdym podmuchem wiatru, który wyrywał się z ciemności, długa 
kolejka wzdrygała się i kurczyła. Tak było, póki ciemność nie stała się rzadsza. 
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Elektryczne światło zgasło, a wraz z nim rozpełzły się cienie. Ludzie ożywili się. 
Podniósł się gwar. Najpierw na dole, przy wejściu do piekarni, a potem z wolna 
– coraz głośniejszy, przesuwał się wzdłuż kolejki. Ludzie zaczęli się niespokojnie 
poruszać. Rachela wysunęła głowę z kołnierza.

W kobiecie stojącej za nią rozpoznała Jankową, córkę dozorcy z naprzeciw-
ka, dzięki czemu poczuła się trochę pewniej. Zaczęła myśleć o chlebie, który 
być może uda się jej dostać. Aż do tej pory nie koncentrowała się na nim. Przez 
te wszystkie godziny czekania w odrętwieniu ciała i umysłu miała uczucie, że 
została skazana na odstanie tutaj całej wieczności – do chwili, gdy zostanie 
wybawiona. Ale o owej chwili nie myślała. Dopiero teraz zaczęła się rozglądać, 
szukając oczyma drzwi piekarni. Było do nich jeszcze daleko. Odległości tej nie 
mierzyło się zwykłą miarą ludzkich kroków. W rzeczywistości była to tylko połowa 
płotu, kawałek muru, długość pięciu okien – i już. Ale ta krótka droga ciągnęła 
się drobnymi kroczkami przez dziesiątki, dziesiątki ciał – przez całą splątaną 
masę ludzi tłoczących się przy wejściu do piekarni. Dla niej zaś ta droga była 
jeszcze dłuższa niż dla wielu innych stojących za nią – ponieważ była niepewna.

Pocieszała się myślą, że znajoma kobieta ją ochroni. Sama nie wiedziała jak. 
Poza tym myślała o mamie i Szlamku, o tacie, który musi być gdzieś blisko drzwi 
piekarni – może dopisze im szczęście…

Zaraz jednak przekonała się, że ze strony kobiety nie może oczekiwać wielkiej 
pomocy. Odkąd nastał dzień, Jankowa plotkowała z sąsiadkami, często powta-
rzając słowo „kołtuny”.

Jankowa, córka dozorcy z naprzeciwka, była dobrą kobietą. Czasami przycho-
dziła do domu Ejbuszyców, aby pomóc Blumci w wielkim praniu. Przyprowadzała 
ze sobą swojego synka, a wtedy Rachela wraz ze Szlamkiem bawili się z nim. 
Razem jedli kolację, a przy wyjściu Jankowa kazała chłopcu całować rękę Blumci. 

– Zdejmują żółte opaski i myślą, że nikt ich nie rozpozna! – piskliwy momen-
tami głos Jankowej dobiegał uszu Racheli. – Jak Niemiec ich złapie, to zobaczą 
te parchy… 

I rzeczywiście zaraz pojawili się żandarmi, jakby to Jankowa ich wyczarowała. 
Ludzka masa wstrzymała oddech. Jankowa nic już nie mówiła, a Racheli zdawało 
się, że wszyscy ludzie słyszą, jak jej serce bije w nieruchomym, zdrętwiałym ciele. 
Żandarmi zaczęli robić porządek. Przede wszystkim kilka razy przeszli wzdłuż 
całej kolejki, wycelowanymi palcami wyrównując ją, dopychając do muru, aż 
uformował się niemal estetycznie uporządkowany sznur ludzi. Chodnik wokół 
wejścia do piekarni opustoszał i zarówno wyrównywani, jak i wyrównujący wy-
glądali na zadowolonych z nieskazitelnego porządku, który właśnie zapanował. 
Teraz żandarmi zaczęli oczyszczać kolejkę z elementów niepożądanych. 

Pojawili się już pierwsi szczęśliwcy ze świeżymi bochenkami w rękach. Prze-
chodzili z triumfem obok kolejki, a ich twarze promieniały. Ale nikt nie patrzył 
na ich oblicza. Setki ciekawych, zawistnych oczu wyrywały się, aby pożądliwie 
połknąć lśniący, okrągły brąz w ich dłoniach. Brąz, który w szarości poranka 
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jaśniał jak najpiękniejsze słońce. Lizano spojrzeniami to brązowe słońce, pró-
bowano nozdrzami, przeżuwano w wyobraźni, ważono i mierzono z pożądaniem 
pustego żołądka. 

Żandarmi kroczyli równo wzdłuż rzędu, celując palcami wskazującymi: 
– Raus! Raus!19

Rachela wbiła spojrzenie w płaszcz staruszka stojącego przed nią. Kroki 
podkutych butów zbliżały się. W uszach dźwięczało bicie jej własnego pulsu, 
a poprzez ten dźwięk usłyszała głucho jak przez mur:

– Żyd?
Zarejestrowała odgłosy cichej szamotaniny rąk. Szloch. Zaraz potem głos Jankowej: 
– Ja Polka, panie oficerze, Polka! 
Rachela poczuła dotknięcie palca na swoim ramieniu. Żandarm, wysoki, 

przystojny chłopak, popatrzył na nią parą wesołych, uśmiechniętych oczu, 
a palec cofnął się z jej ramienia. W dziewczynie już miało się pojawić uczucie 
wdzięczności dla zielonego munduru, dla tej przystojnej twarzy, gdy usłyszała 
za sobą głos Jankowej: 

– To jest Jude, Herr Offizier, Jude!20

Szeroka dłoń spadła na ramię Racheli niezwykłym, nieznośnym ciężarem, 
wczepiając się w nie wszystkimi palcami. Wesołe, uśmiechnięte oczy jeszcze raz 
prześlizgnęły się po twarzy dziewczyny. 

– Raus!
I już była na zewnątrz. Drogie miejsce, które okupiła tyloma godzinami cze-

kania, zniknęło. Ręce Racheli wyciągnęły się w jego stronę. Dosięgła palcami 
płaszcza starszego mężczyzny, który stał przed nią jeszcze przed chwilą. Chwyciła 
chustkę Jankowej, która już pchała się w kierunku staruszka. Spod chusty wysu-
nęła się w jej kierunku pięść kobiety. Rachela już leżała na niej całym ciałem. Jej 
ręce sięgały ku twarzy Jankowej, czepiały się jej włosów. Ze zduszonym piskiem 
uderzała głową kobiety o mur, kolanami kopała jej boki, łokciami dociskała jej 
biust. Ogarnęło ją szalone pragnienie wciśnięcia tego całego kobiecego ciała 
w mur, wbicia go w miejsce, które skradła. 

– Zostaw mnie, Żydówo! – broniła się Jankowa, krzycząc ze wszystkich sił 
i odpychając Rachelę od siebie. Dziewczyna nie odpuściła. 

Rozbawiony żandarm, przyjrzawszy się walce obu kobiet jakby były kwokami, 
które targają się za pióra, postanowił zakończyć spektakl. Oderwał Rachelę od 
Jankowej. Oszalała dziewczyna jeszcze w jego rękach nie przestawała rzucać 
ramionami, wierzgać, zwracając się rozwichrzoną głową i całym ciałem w kierunku 
muru. Oczy żandarma były rozbawione. Śmiał się w głos, przytrzymując drżącą 
Rachelę jedną ręką, by w końcu rzucić ją na ziemię. Błoto rozprysnęło się wokół 

19  Wychodzić! Wychodzić!

20 To jest Żyd, panie oficerze, Żyd!
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niej. Wilgotne bryzgi spadły jej na twarz. Poczuła kopnięcie w plecy. Ból rozlał 
się po wszystkich członkach. Ręce się pod nią ugięły i wyciągnęła się w mokrej 
kałuży jak długa. Ludzie wokół niej śmiali się – nie tylko żandarm. Jego śmiech 
stał się zaraźliwy. Kolejka bawiła się, śmiech ocucił Rachelę jak lodowata woda 
nieprzytomnego. Podniosła głowę. Ktoś przechodził obok, niosąc chleb wysoko 
ponad nią. Zapach pieczywa poderwał ją z ziemi. Podniosła się, obciągnęła 
zabłocony płaszcz. Ktoś podał jej pustą torbę, która wypadła jej z rąk. Zgięta 
w pół dowlekła się do bramy. 

Przyszedłszy do domu, niezgrabnymi, sztywnymi palcami zdjęła płaszcz 
i padła na łóżko. Wkrótce nadeszła Blumcia ze Szlamkiem. Również bez chleba. 
Blumcia zdjęła chustkę i po chwili też leżała w łóżku. Szlamek kręcił się po pokoju 
z rękoma w kieszeniach. Jego twarz, ocieniona pryszczami zapowiadającymi 
wiek męski, wyglądała na niedojrzałą i pokaleczoną. Zatrzymał się przy Racheli, 
zauważywszy, że jest wysmarowana błotem: 

– Upadłaś? – na wpół zaskrzeczał swoim mutującym się głosem. Pochylił 
się nad nią. – Co będzie, Rachelo? – Tym razem w jego głosie zadźwięczały tony 
basowe. Słyszała, jak się rozbiera, jak pod jego ciężarem skrzypi kozetka. Po 
chwili doleciał do niej rytmiczny, spokojny oddech brata. 

W pokoju wstał dzień. Rachela obserwowała ściany, meble, porozrzucane 
rzeczy, popatrzyła na Szlamka. W jego na wpół otwartych ustach lśniły dwa duże, 
przednie zęby. Odbijało się w nich światło dnia. Spać – prosiły wszystkie członki 
jej ciała – zanurzyć się jak Szlamek w błogosławionym, całkowitym zapomnieniu. 

Widziała powrót ojca. Jego ręce były puste. Podszedł do kuchennej szafki, 
otworzył ją i zaraz zamknął z powrotem. Słyszała, jak grzebie w skrzynce na węgiel, 
jak wsypuje węgiel do wiadra. Zaraz potem z podwiniętymi rękawami podszedł 
do pieca, aby w nim napalić. Zamknęła oczy. Gdy je otwarła, stał przy jej łóżku: 

– Nie przejmuj się – pochylił się ku niej. Zauważył, jaka jest brudna. – Upad- 
łaś? – próbował dłonią zetrzeć czarną smugę z jej policzka. – Tak to jest w czasie 
wojny… – szepnął, wyłamując długie palce. – Trzeba się przyzwyczaić do takich 
rzeczy. Ale mogę cię zapewnić, że zanim zdołamy się przyzwyczaić, rozleci się 
ta zaraza. Daję jej trzy miesiące, słyszysz, Rachelo?...

– Trzy miesiące, a tymczasem oni wyssają z nas życie… – to spod puchowej 
kołdry powiedziała Blumcia, matka. Zdaje się, że i ona nie spała. – Tymczasem 
wygonią cię z domu. 

Ejbuszyc wzruszył ramionami: 
– Znów mecyje przyniesione z kolejki? 
– Jak się o czymś gada, to można się tego doczekać. – Blumcia odrzuciła 

kołdrę znad głowy. – Łódź będzie Judenrein21. 

21 Judenrein – termin nazistowski stosowany podczas II wojny światowej opisujący obszar, który 
został „oczyszczony” z Żydów, podobnie jak judenfrei – teren „wolny” od Żydów.
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Mojsze wyciągnął swoje rosłe ciało. Ponownie strzelił palcami. Stał między 
łóżkami z oczyma zwróconymi ku podłodze: 

– Gorzej niż jest przecież nie będzie. I mogę się z tobą założyć, że zimą się 
stąd wyniosą … – zwrócił się do Blumci – Wyłaź… Dzieci muszą za chwilę iść 
do szkoły. – Raz i drugi potrząsnął ramieniem Szlamka, po czym wyprostował 
się. – Nie przejmowałbym się tak tym wszystkim. Ale wy przy każdej drobnostce 
zaraz się załamujecie, oto masz Rachelę, bohaterkę, wojowniczkę. Jak jej coś 
nie pójdzie, zaraz jęczy…

Rachela naprawdę użalała się nad sobą. Teraz cała trójka stała wokół niej, 
nie dając jej spokoju, dopóki nie opowiedziała, co się stało. Mówiła, przerywała, 
wycierała twarz ręką, rozmazując po niej błoto razem ze łzami. 

– No, i co na to powiesz? – Blumcia spojrzała na męża. 
– Co mam powiedzieć? – w głosie Mojszego najwyraźniej pobrzmiewała 

bezradność. – Polacy to ciemne stado. Los otworzy im oczy. Nadejdzie czas, 
gdy spalą się ze wstydu...

– Nie mogę na nich patrzeć! – Blumcia rzuciła gniewnie głową. – Niemiec 
chociaż otwarcie mówi, kim jest, ale oni to banda fałszywych, uległych kotów…

– Cicho, cicho… Nie przesadzaj – Mojsze podniósł dłoń, jakby chcąc nią 
zatrzymać potok jej słów.

Ale Blumcia już krzyczała: 
– Innymi słowy, dajesz mi lekcję klasowej moralności? Wybaczam ci! Sądzisz, 

że Jankowa jest jedna? Kochana, słodziutka Jankowa, nieustannie całująca po 
rękach? Oni wszyscy są tacy, jak ja ich nienawidzę. I wcale się tego nie wstydzę! 
Mało tego, wiesz? – grożąc, podniosła palec w kierunku męża. – Życzę im z ca-
łego serca, aby się Polska nie odrodziła, aby nigdy nie mieli swojego kraju. Tak, 
tego im życzę, bo nie są godni…

– I masz ci dyskusję na pusty żołądek! – ziewając, powiedział Szlamek. – Na 
koniec jeszcze się dzisiaj spóźnimy. 

Blumcia podwinęła sukienkę Racheli i obejrzała czarne plamy na jej ciele. 
Poszła zmoczyć ręcznik, ale Rachela nie pozwoliła się nim dotknąć. 

– Robi się późno – powiedziała. – Tata ma rację, za bardzo się ze sobą pieszczę.
Wkrótce cała czwórka siedziała przy stole i jadła kapuśniak. Ciepłe jedzenie 

ukoiło nastroje. Atmosfera zrobiła się lżejsza. Odległy blask przeszłości zalśnił 
w pokoju. Rachela ze Szlamkiem szykowali się do szkoły. 

Nie weszli razem do gmachu. Rachela poszła spotkać się z Dawidem. Na 
ulicy było całkiem pusto. Chleb z piekarni już rozdzielono, a jej drzwi zamknięto 
sztabami. Gdzieś w głębi ulicy stała jeszcze ciężarówka, na którą ładowano 
meble. Rachela była zmęczona, niewyspana, a rana na plecach dawała o sobie 
znać przy każdym ruchu. Było jej zimno. Zaczął padać gęsty, mokry śnieg, roz-
bielając bruk. Postawiła kołnierz pobrudzonego szkolnego płaszcza, mocniej 
zaciągnęła pasek, przesunęła rączkę teczki przez ramię i włożyła ręce do kie- 
szeni. 
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Widziała duży fragment ulicy. Domy na rogach aż do oddalonego jej krańca 
tańczyły przed jej oczyma w śnieżnej zamieci niczym obrazy na starym, zepsutym 
ekranie. Nagle, zupełnie jak na ekranie, w oddali pojawiła się rysa. Razem z nią 
biała, długa ulica zamieniła się w most przerzucony nad zimną rzeczywistością. 
Drzewa po obu stronach z czarnymi pniami i białymi gałęziami przybrały wygląd 
uroczystej straży honorowej, która w równym szeregu stoi na baczność, tworząc 
szpaler na cześć ich obojga: Racheli i Dawida. Aż most pomiędzy nimi zrobił się 
mniejszy, a z drzewnego szpaleru pozostało tylko jedno drzewo. Spotkali się pod 
nim. Uśmiechnęli się do siebie zakłopotani, odrobinę rozczarowani, szukając 
zmrużonymi oczyma rysów swoich twarzy, jakby szukali potwierdzenia cudu. Aż 
Dawid podszedł do Racheli i nagle zapytał: 

– Płakałaś? – Wziął ją pod ramię. Ten dotyk był nowy, jakby po raz pierwszy 
byli tak blisko siebie. Nie byli tak blisko ze sobą od powrotu Dawida z uciecz-
ki. Zawstydzenie i niepewność pojawiały się na początku każdego spotkania. 
Rachela nie odpowiedziała na jego pytanie. Bolały ją plecy przy każdym ruchu. 
Ale teraz ten ból był przyjemny. Chwilę szli przytuleni, milczący. Popatrzył na nią 
z boku: – Wyglądasz, jakbyś płakała. 

Uśmiechnęła się. 
– Jestem niewyspana. Stałam pół nocy w kolejce po chleb. 
Chciał jeszcze o coś zapytać, ale poczuł jej ciepły oddech na swoim uchu: 
– Cicho… Dobrze mi. 
Przyspieszyli kroku. Czuł ciężar jej ciała na swoim ramieniu i zawstydzenie 

pomiędzy nimi pomału się rozpierzchło. 
– Wiesz – powiedział. – To najlepszy czas na spotkanie. Zaraz z rana, jeszcze 

przed szkołą, jeszcze przed wszystkim. Człowiek o niczym nie pamięta…
Zgodziła się z nim. Już nie było jej zimno. Śnieg zrobił się gęstszy i gdzieś 

w szarości nieba blado zajaśniało ukryte, ciepłe światło. 
– Dzisiaj jeszcze zaświeci słońce – wyszeptała. Nagle uszczypnęła go w dłoń. 

– Czuję się tak, jakbyśmy oddychali powietrzem z majse-bichl22…
– A może jesteśmy bohaterami jakiejś opowiastki? 
– Jasne! – uszczypnęła go mocniej. – Czułeś? Nie? To dowód, że jesteśmy 

bohaterami jakiejś opowiastki. 
Zapragnął zdjąć rękawiczki z jej dłoni. 
– Zdejmij rękawiczkę – poprosił. – Chcę poczuć twoje palce. – Wyjął jej dłoń 

z kieszeni i zaczął ją rozbierać. – Zdejmij też beret. – Podniósł jej dłonie, poma-
gając zdjąć beret. Nie pozwoliła: 

22 Majse-bichl –  popularny zbiór opowiadań w języku jidysz, często zawierający elementy fanta-
styczne, inspirowany midraszami i fragmentami Talmudu, a także wątkami z literatury niemiec-
kiej i arabskiej opracowany z myślą o żydowskich czytelniczkach, aby oderwać je od świeckiej lite-
ratury europejskiej.
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– Zmarznę!
– Tylko na chwilkę. Chcę zobaczyć twoje włosy. Poczuć je – zatrzymał się. 

Poddała mu się. Powoli i niepewnie ściągnęła beret z głowy. Jedną ręką objął ją 
w pasie i zanurzył twarz w jej włosach. – Pachną jak las w Rokitnicy, a ich kolor 
jest… jak kolor tamtego lata. Pamiętasz, jak byłaś u nas w Rokitnicy?

– Czy mogę już założyć beret?
– Ach, w ogóle nie jesteś romantyczna. 
– Ależ jestem! – roześmiała się, podskoczyła i zdjęła mu z głowy czapkę. 

Kręcąc nią na palcu, wyrwała mu się i stanęła na skraju chodnika. – Zrozum 
mój punkt widzenia! Jeszcze chcesz być romantyczny? – pokazała mu czubek 
języka wciśnięty pomiędzy dwie wilgotne, czerwone wargi. 

– Oddaj mi czapkę! Będę bił!
– Bij, ale najpierw musisz mnie złapać. 
Zerwała się z miejsca i pobiegła przez pustą ulicę. Bolały ją plecy, lecz czerpała 

przyjemność z tego bólu. Zaśmiała się piskliwie. Pobiegł za jej śmiechem. Obce, 
a przecież rozkosznie swojskie ciepło pulsowało w jego nogach, ramionach, roz-
lewając się po całym rozbudzonym ciele. Złapał ją za połę płaszcza. Wyrwała się. 

– Nie wiedziałem, że potrafisz tak dobrze biegać – zasapał, przystając. A ona 
zatrzymała się kilka metrów od niego. Widział, jak jej piersi wznoszą się i opadają 
wraz z karakułowym obszyciem kołnierza. Była zaróżowiona i promieniejąca, 
a jej włosy rozrzucone nad czołem tworzyły małe, zakręcone znaki zapytania. 
Uszy zaróżowiły się – dwie muszle, które przywołują ciepłą dłoń, aby je okryła. 
A usta zwilgotniały. Lśniły. Czy to były jej usta? Wydawało mu się, że widzi je po 
raz pierwszy i po raz pierwszy wypełnił go taki niepokój. Czy to cała ona? Czy to 
był on – ten sam? Łobuzersko pomachała do niego czapką. 

Znowu rzucił się biegiem. Po chwili dogonił ją i złapał za ramię. Ciepły oddech 
jej ust dosięgał jego twarzy. Objął ją i przytulił do siebie tak mocno, że teczka 
wyślizgnęła się jej z rąk. 

– Daj mi oddychać! – walczyła z nim. – Udusisz mnie! Masz swoją czapkę. 
– Dziękuję… Chcę jeszcze czegoś.
Popatrzyli na siebie. Ich oddechy połączyły się. 
– Czego, na przykład? – wydusiła z siebie. Różowe muszle jej uszu zrobiły 

się purpurowe. Oczy zasnuły się mgłą, a jej twarz się zmieniła. 
Nagle poczuł do niej złość. Taką nieznaną złość, której jeszcze nigdy nie 

doświadczył: 
– Co jest? – uwolnił ją z uścisku swoich ramion. 
– Tak poważnie to zabrzmiało – wygładziła płaszcz i schyliła się po teczkę. 
– Tak, zawsze, gdy proszę cię o pocałunek, stajesz się poważna – wydusił 

z siebie. 
– Pocałunek to poważna sprawa. 
– Tak… Dla ciebie… Wielki problem! Jeszcze się nigdy nie całowaliśmy. Są-

dzisz, że to normalne?
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Szli wzdłuż chodnika z daleka od siebie. Czuł, jak puls jego ciała bije coraz 
gniewniej, coraz bardziej szaleńczo. Ganił się za swoją słabość, za pożądanie 
jej powolnych, oddanych ust. Szedł coraz szybciej, nie odzywając się do niej 
ani słowem, nie zwracając ku niej głowy. Poczuł jej rękę pod swoim ramieniem. 

– Obraziłeś się? 
Znowu poczuł jej oddech na twarzy. 
– Puść mnie! – rzucił się. – Jeśli chcesz wiedzieć, to źle się czuję, gdy jestem 

z tobą. Źle jako chłopak. Jako mężczyzna. 
– Masz do mnie pretensje. 
– A tak! Raz na zawsze poznaj prawdę! Za bardzo pozwalam, abyś wodziła 

mnie za nos. Wciąż czekam, aż się zgodzisz na coś wielkiego. Jestem głupcem. 
Tak, jestem głupcem!

– Cii… Nie krzycz tak.
– Co, święta jesteś? Nietykalna? Madonna? – targał nim gniew, a w sercu 

tymczasem coś szeptało, że ona naprawdę jest dla niego taka – święta, Madonna. 
Wciąż nie mógł się uspokoić: – Dziwaczność naszej relacji stała się dla mnie nie 
do zniesienia, rozumiesz? – Odwrócił głowę. – Dlaczego stoisz?...

– Idź… Ja pójdę inną drogą. 
Wrócił do niej. 
– Wydaje ci się, że uciekając, rozwiążesz problem? 
– Nie uciekam. – Ciepła bezradność igrała we mgle jej oczu. – Kocham cię, 

Dawidzie – wyszeptała. – Wiem dobrze, że to jest… niewinna rzecz. Chętnie bym 
cię… pocałowała – jej twarz oblał płomień.

– To dlaczego tak się bronisz? 
– Nie wiem, coś mnie powstrzymuje… – wzięła go za rękę. Tym razem nie 

wyrwał się. Szli przed siebie powoli, krok za krokiem. – Może… obawiam się tego, 
jaki będzie następny krok… Nie zatrzymamy się na pocałunku. Nie my dwoje. 
– Popatrzyła na niego, badając jego twarz. – Wiem, że nie mam racji. Byłoby 
wspaniale być wolnym… móc… Nie jestem wolna… Zwłaszcza w tych dniach…

– Ech – niecierpliwie zazgrzytał zębami – dzisiaj-szmisiaj. Próbujesz się 
wymówić, ot co! Rzeczywiście, dzisiejsze czasy!… No właśnie! Wiesz… na przy-
kład wtedy, gdy uciekałem do Warszawy i leżałem w polu, wydawało mi się, że 
byłoby mi łatwiej umierać, gdybym cię pocałował przed ucieczką. Rachelo, nie 
jesteśmy już dziećmi. 

Przerwał... Zapadła cisza. Rachela nagle stanęła. Zwróciła się w jego kierunku. 
Jej twarz była zmieniona. Dwie, ciężkie łzy zawisły jej na rzęsach. Poprzez nie 
uśmiechnęła się oczami do niego, wzruszając do głębi jego duszę. Od tego jej 
niespodziewanego ruchu, od tego przejmującego spojrzenia coś w nim pękło. 
Nagle poczuł się bezradny, bezbronny, a równocześnie – swobodny, wolny i pełen 
nieznanej, zwycięskiej siły. Poczuł jej miękkie, zimne ręce wokół swojego karku. 
Jej wargi były suche i ściągnięte niczym dwie zrośnięte cząstki ciemnomalinowej 
pomarańczy. Poczuł pragnienie na języku i głód w zębach, aby wgryźć się w ich 
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karbowaną skórę – aby dotrzeć do wilgoci pod nimi, wessać ją w siebie. Dotknął 
wargami jej ust. Ulica i domy zachwiały się i zniknęły. Nie było niczego więcej 
tylko tych dwoje ust – jak jedne usta, zjednoczone w radości i słodkim strachu 
zarazem. Gdzieś daleko, gdzieś wysoko ich serca biły wspólnym rytmem. 

Gdy oderwali się od siebie i znowu dostrzegli świat wokół, wydało się im, że 
się zmienił. Wszystko, co było stałe i niezmienne, już nigdy nie będzie dla nich 
wyglądało tak samo. 

Ruszyli, trzymając się za ręce. Nie patrzyli na siebie. Trudno było znaleźć 
wcześniejszą lekkość słów. Wydawało się, że niemożliwy jest powrót do wszyst-
kiego, co wydarzyło się przed tą chwilą. 

Milcząc, podeszli do budynku gimnazjum. 
Ten poranek wart był zapamiętania. Rachela zrobiła ważne odkrycie o samej 

sobie. Zraniła plecy na bruku w pobliżu piekarni. Każdy krok sprawiał jej ból, 
a jednak potem, szczęśliwa, mogła biec przez ulicę – czuć ten palący ból i śmiać 
się. Zdawało się jej, że to odkrycie przełamało jej powściągliwość i przyniosło to, 
co najwspanialsze: pierwszy pocałunek z Dawidem. Teraz była pewna, że miłość 
do Dawida doda jej sił, aby wszystko przetrzymać, była także pewna, że los musi 
sprzyjać takiej miłości: będzie ją chronić jakaś siła wyższa. 

Zaczęła się bardziej interesować własnym wyglądem. Postanowiła wydzier-
gać dla siebie sweterek. Wycyganiła od matki kolorową apaszkę, pożyczyła od 
niej bluzkę i szpilki, wyprosiła dla siebie jedyną parę cienkich fildekosowych23 
pończoch Blumci. Polubiła stanie w lustrze, obserwowanie siebie, studiowa-
nie swojej figury, twarzy, nóg, piersi – z surowym obiektywizmem, a przecież 
z bezkrytycznym samouwielbieniem. Czesała się teraz inaczej: bez przedziałka, 
włosy – do góry, luźne i falujące – aby odsłonić wysokie, gładkie czoło. Włosy nie 
chciały jej słuchać. Walczyła z nimi, myśląc przy tym o uwadze panny Diamant, 
że odzwierciedlają jej wewnętrzny niepokój. Dzisiaj była zadowolona z tego nie-
pokoju. Był pełen wielkich i tajemniczych obietnic. Nieustannie popychał ją do 
czegoś – do biegu, szybowania, lotu. 

Była szczęśliwa. Ale w tym błogostanie nie przestała interesować się wyda-
rzeniami wokół niej – życiem sąsiadów, troskami rodziców. Nagle poczuła się jak 
źródło pociechy i zapragnęła wypromieniować z siebie to pełne nadziei światło, 
aby choć odrobinę rozjaśnić mrok, aby przeniknąć go iskrą dobroci i piękna, 
które w sobie czuła. 

Przede wszystkim chciała pomóc ojcu. 
Jeszcze niedawno Mojsze Ejbuszyc był silny, ale ostatnio ten mocny pan-

cerz stawał się coraz cieńszy, coraz częściej okrywał jego bezradność i zde-
nerwowanie. Wciąż jednak nie można było tego wyczuć w jego wywodach. 
Ciągle jeszcze dodawał otuchy swoim domownikom, karmiąc ich pełnymi na-

23 Fildekosowe – prążkowane, ich nazwa pochodziła od francuskiego fil d’Ecosse (szkocka nić).
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dziei obietnicami, że „to już nie potrwa długo…” Ale w jego oczach już nie było  
odwagi. 

Jeszcze na początku jego golarnia mimo wszystko działała. Kiedy jednak 
Niemcy zaczęli składać wizyty, wyciągać klientów spod brzytwy i jego samego 
zabierać do przymusowych robót – zamknął ją na dobre. Golenie w nieustan-
nym strachu było ponad jego siły. Praktykował swój zawód wśród sąsiadów na 
podwórku i znajomych na ulicy. Jego głównym zajęciem stało się bieganie do 
kolejek, wystawanie przez pół dnia przed drzwiami sklepów, gdzie jeszcze coś 
sprzedawano. Nikt nie mógł go powstrzymać. W tym wypadku groźba schwytania 
do pracy wcale go nie odstraszała.

Wieczory spędzał u sąsiadów – a to szedł do jednego, a to właśnie wracał od 
drugiego. Czyhał na okruchy wiadomości, na znaki, których można by się było 
uchwycić, aby przetrwać chociaż jeszcze jedną noc. Noce zaś miał bezsenne. 
Leżał w łóżku, nastawiwszy ku oknu całe swoje ciało niczym sejsmograf. Każde 
poruszenie na zewnątrz przyprawiało go o dreszcze. Czasami, gdy słyszał po-
dejrzane hałasy, nie mógł uleżeć, wyskakiwał z łóżka i dopadał do okna. Może 
Niemcy już się wynoszą? Może coś się dzieje, coś ważnego i wielkiego, czego nie 
można przespać? Szukał znaku, dobrego omenu, obietnicy – choćby najmniejszej. 

A że noce były tak uparcie nieme, szukał tego swojego znaku w oknach domu 
naprzeciwko. Stały się wyrocznią. Oczywiście wiedział, że to głupia i naiwna za-
bawa, którą sam wymyślił. Jednak siła sugestii była tak wielka, że nawet udało 
mu się wciągnąć całą rodzinę. 

Okna naprzeciwko były niemieckie, należały do folksdojczów. Zazwyczaj były 
w nich wystawione małe, papierowe chorągiewki ze swastyką. W każdej okiennej 
kwarcie chorągiewka. Czasami chorągiewki w tajemniczy sposób znikały. Mojsze 
Ejbuszyc wmówił sobie, że ma to coś wspólnego z wydarzeniami na świecie. I wtedy, 
gdy zauważał okna bez chorągiewek, ogarniał go rodzaj histerycznego uniesienia, 
którego nie umiał pokonać. Biegał od jednego okna do drugiego – aby się upewnić, 
że mu się nie przywidziało – a potem nie mógł już wytrzymać i budził żonę. 

– Blumciu, wynoszą się, popatrz… Nie ma ani jednej chorągiewki! 
Blumcia w barchanowej koszuli nocnej wyskakiwała z łóżka, przytulała się do 

męża i jeszcze zaspana, nieobecna, ulegała jego sugestii patrząc naprzeciwko. 
Szeptali oboje gorączkowo i szybko, zasłaniając usta dłońmi, aby nie obudzić 
dzieci. Czasami jednak dzieci się ocknęły. Widząc rodziców stojących w piżamach 
przy oknie, również i one wychodziły z łóżek, aby zobaczyć, że chorągiewek nie ma. 
Potem wszyscy, drżąc z napięcia i zimna, kładli się z powrotem i trwali w pościeli 
do rana. Dzieci zasypiały ponownie. Ale Mojsze i Blumcia szeptali aż do świtu, 
marząc na jawie, jak to będzie, gdy Niemcy zostaną pokonani.

O poranku jak zwykle przed sklepami pojawiały się kolejki. W bramach stały 
ciężarówki, na które ładowano zrabowane rzeczy. Gdzieś łapano do pracy – a małe 
chorągiewki ze swastyką znów pojawiały się w niemieckich oknach. A jednak 
Mojsze i Blumcia znowu za jakiś czas dawali się oszukać. 
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Tak naprawdę Mojsze Ejbuszyc zmienił się po tym, jak złapano go dwa razy 
do pracy. Raz, gdy zawleczono go do ładowania węgla, dostał kopniaka w ple-
cy niemieckim butem. Drugi raz stało się to wczesnym rankiem, gdy schodził 
jeszcze w kapciach, aby zdobyć kilka papierosów. Szlamek widział przez okno, 
jak go zabierają. Blumcia złapała buty i płaszcz Mojszego, po czym pobiegła za 
grupą. Poprosiła Niemca, który pilnował schwytanych, aby przekazał je mężowi. 
Niemiec w odpowiedzi uderzył Mojszego pięścią w głowę za to, że taka z niego 
fajtłapa, którą muszą niańczyć kobiety.

Mojsze już nie był tym samym człowiekiem. Drżał przy każdym stukaniu do 
drzwi, przy każdym głośniejszym słowie na schodach. Nieustannie wyłamywał 
swoje długie palce. Cały czas mrużył pochmurne, zgaszone oczy, marszczył czoło. 
Jakby coś go bardzo bolało. Do ust przywarł mu na stałe kawałek skręcanego 
papierosa, często już zgaszony i suchy. Najlepiej się czuł, gdy Blumcia z dziećmi 
wychodziła z domu, a on mógł zawiesić na drzwiach kłódkę, zamykając się od 
środka.

Tamtego wieczoru Mojsze był bardziej zdenerwowany niż zwykle. Chodził 
pomiędzy łóżkami i palił papierosa. Który to już raz rozmawiał dzisiaj z Blumcią  
– niemal kłócąc się z nią. Tym razem to ona przyniosła wiadomość o nauczycielce 
Rubinow, która opuściła miasto i sama jedna wyruszyła w drogę do Rosji, do 
swoich córek. Mojsze nie mógł się zdecydować – jechać czy zostać. Blumcia nie 
wiedziała, co mu radzić. 

– Jak postanowisz, tak zrobimy – powiedziała. 
– Dlaczego nie możemy postanowić razem? – zapytał.
– Dobrze. Zadecydujmy razem. 
– To co mówisz?
– A co mam mówić? Czy ja wiem, gdzie będzie lepiej?
– Chcesz, abym wziął całą odpowiedzialność na siebie? Skąd mam wiedzieć, 

gdzie będzie lepiej?
Zaczęli się spierać. 
Potem leżeli w łóżkach. Światło było już zgaszone. Ogień cicho buzował w sza-

motowym piecu, trzaskając w gorącej rurze. Białe, zamarznięte okna zaglądały 
do pokoju surowym chłodem lodu. Rachela leżała wtulona w kołdrę, wzrok od-
wróciła od zimnych szyb i patrzyła na podłogę, w kierunku pieca. Światło ognia 
przedzierało się przez szpary w drzwiczkach i igrało na deskach, podskakując 
i tańcząc niczym stadko złocistożółtych kociąt o ciepłych, miękkich futerkach. 

Myślała o rodzicach. Ostatnio często zadawała sobie pytanie, czy naprawdę 
byli ze sobą tacy szczęśliwi, jak im się zdawało. Widziała przed sobą twarz matki 
– otwartą, szeroką, o mongolskich, wystających kościach policzkowych, szerokich 
ustach, które czasami potrafiły promiennie się uśmiechnąć, całą jej postać – 
miękką, pełną ciepła. Widziała skórę matki, jasną, taką gładką i delikatną, że 
nic na świecie nie mogło się równać z tą jej delikatnością. Zastanawiała się, czy 
Blumcia jest piękna, starając się spojrzeć na nią tak, jakby nie była jej matką, 
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ujrzeć ją oczyma ojca. Jak on ją kocha? Jak ona kocha jego? Czy ich relacja jest 
tak potężna i święta jak ta pomiędzy nią, Rachelą, i Dawidem?

Ujrzała twarz ojca taką, jaka była dawniej, w dobrych czasach – wysokie czoło, 
przekreślone kilkoma zmarszczkami, które nadawały jej powagę dojrzałości, nie 
czyniąc jednak starą. Widziała jego oczy – odrobinę rozmarzone, roziskrzone 
tęsknotą – oczy koloru orzechowego, wodniste i na wpół przesłonięte powiekami 
jak oczy noworodków. Analizowała jego podbródek, podniesiony, zaokrąglony – 
dobroduszny, a pod jego prostym, mocnym nosem – pełne usta o marzycielskim 
blasku, który zawsze na nich igrał. Ogarniała całą jego postać: trochę wyższą 
niż średniego wzrostu, o odrobinę zaokrąglonych plecach, a jednak pełną szy-
ku, o eleganckim kroku, wytworną w każdym geście, nigdy nie spiesznym, nie 
kanciastym, lecz powolnym, rozważnym i dostojnym. 

Podziwiała jego dłonie. Zdawało się jej, że to one są w nim najpiękniejsze, 
że żyją swoim własnym życiem i mają własną, ukrytą duszę. Jaśniały delikatną, 
arystokratyczną czystością. Długie, toczone palce wyglądały łagodnie, chociaż 
nie miały w sobie śladu miękkości, a wyraźnie zarysowane, napęczniałe żyły, 
błękitniejące pod owłosioną skórą, dodawały dłoniom szczególnego wyrazu – siły 
innej niż tylko fizyczna. Nieraz obserwowała te dłonie, gdy kartkował książkę, 
rąbał drwa czy zastępował Blumcię przy myciu podłogi. Każdemu ich poruszeniu 
towarzyszyła książęca gracja. 

Nie, na ojca nie mogła patrzeć oczyma Blumci. Patrzyła na niego jedynie 
swoimi oczyma i modliła się w sercu, aby Dawid obdarzył ją, Rachelę, taką mi-
łością, jaką Mojsze potrafił obdarzyć Blumcię, jej matkę. 

Wiedziała, że rodzice jeszcze nie śpią. Było wcześnie. Położyli się do łóżek, aby 
nie dokładać węgla do pieca, a poza tym nie było niczego innego do roboty. Rachela 
podniosła się na łokciu i spojrzała w ich kierunku. Wiedziała, że leżą przytuleni 
do siebie. Ale przecież wydało się jej, że właśnie teraz powinna wesprzeć ojca. 

– Tato – powiedziała żywo i głośno. – Wiesz, jestem pewna, że w tobie 
marnuje się jakiś talent. – Zaśmiała się odrobinę sztucznie. Łóżka naprzeciw 
milczały. – Tato? – wsłuchiwała się w przestrzeń. 

– Może odnajdzie się w tobie.
Mojsze odezwał się w końcu. Jego głos był daleki, odrobinę obcy.
Nie poddając się, dalej pozwoliła się nieść uniesieniu: 
– Czuję go w tobie. Nie żartuję. Jesteś inny niż wszyscy ludzie, których znam. 

I dlaczego nigdy nie opowiadasz o reb Jojnosenie Ejbuszycu, od którego się 
wywodzisz? Nie chwalisz się nim?

– Jego zasługi mi nie pomogą, córko – głos Mojszego stał się całkiem nie-
przyjazny. – Każdy powinien zapracować sam na siebie – uciął. 

Jego daleki, chłodny ton wydał się jej dziwny. Przecież chciała dodać mu 
wartości w jego własnych oczach. Czy wciąż jeszcze był zły z powodu kłótni 
z Blumcią, z tego powodu, że nie może podjąć decyzji, co robić? Czy poza tym 
było coś jeszcze?
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Nasunęła kołdrę na oczy i leżała zmieszana, pełna wątpliwości. W tym 
zmieszaniu coś zaczęło się w niej klarować: nowa wiedza o ojcu. Nie, on nigdy 
nie był szczęśliwy. Ze swoją rodziną, z Blumcią i dziećmi – może tak, ale nie 
z samym sobą. Wielki smutek, którego już nie mógł ukryć, prawdopodobnie 
zagnieździł się w nim wiele lat temu. Teraz jedynie się rozrósł. Czas się do tego 
przyczynił. I zawstydziła się, że zamiast mu dodać otuchy zadała mu ból. Gdyż 
miał rację. Każdy człowiek powinien odnaleźć harmonię i zadowolenie w sobie 
samym. Każdy powinien czuć, że coś zrobił ze swoim życiem. I nagle przyszło jej 
do głowy, że jego strach, niekontrolowany, przesadny, który czasami ją w ojcu 
zawstydzał, do czego obawiała się przyznać, również zaczął się wcześniej. Po-
myślała, że odnalazła jego przyczynę, jego prawdziwe korzenie. Strach był tutaj 
i dzisiaj władał Mojszem, ale zaczął się od jego niezadowolenia z siebie, od jego 
poczucia słabości, bezwartościowości, jakby ojciec oczekiwał od Niemców kary 
za niewykorzystanie swojego życia, za niezdobycie tego, co kiedyś miał zamiar 
zdobyć. Jakby Niemcy byli ręką Boga. I zadawała sobie pytanie, czy czasem ci, 
którzy żyją pełnią życia, nie boją się śmierci mniej niż ci, którzy go w pełni nie 
wykorzystali. Serce ściskało się jej z bólu z litości nad ojcem. Jednocześnie ła-
godnie śpiewała w niej duma z samej siebie. Nie bała się Niemców. Była z siebie 
zadowolona, ponieważ wiedziała, że jakkolwiek ciężko by było, będzie się piąć 
w górę, aby dosięgnąć pełni życia. Wiedząc o tym, w nowy sposób, jak jeszcze 
nigdy do tej pory, poczuła teraz, że jest córką Mojszego, że dopowie to, czego 
on nie dopowiedział. Nie, jego chyba nigdy całkiem nie zadowolą jej osiągnięcia, 
chociaż będzie się nimi cieszył. Ale… w pewien sposób coś dzięki nim poczuje. 
Rachunek zostanie wyrównany. 

*

(Zeszyt Dawida) 

Jestem już trzeci miesiąc w domu. Ojciec wrócił z ucieczki i mieliśmy go 
w domu trzy dni. Trzy dni po tym, jak Niemcy wkroczyli do miasta, przyszło ge-
stapo i aresztowało go. Siedzi w więzieniu razem z innymi żydowskimi radnymi 
i działaczami partyjnymi. Każdego dnia zanosimy mu paczuszki z jedzeniem. 
Ostatnio ich nie przyjmują. Staje się dla mnie jasne, że ojciec nie chciał uciekać 
albo chciał jedynie połowicznie. Nie była to sprawa pieniędzy, jak mi się wydawało, 
w każdym razie nie to było najważniejsze. Tamtej koszmarnej nocy wrześniowej, 
gdy uciekaliśmy z miasta, dał się namówić Leonowi, narzeczonemu Haliny. 
Chcieli wówczas stawić opór w Warszawie. Ale gdy wrócił, nawet nie zamierzał 
się ukrywać. Dlaczego? Nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa? Sądził, 
że powinien pozostać z ludem żydowskim? Zostać z nami? Ta zagadka wciąż 
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mnie dręczy. Ile dałbym za to, aby poznać odpowiedź! Czy kiedyś się dowiem? 
Gdy przyszli po niego, wstał od stołu i poszedł z nimi – tak po prostu.

A Halina jest w Warszawie. Leon, jej narzeczony, pojechał tam dwa tygodnie 
temu. Chyba nasi przywódcy i aktywiści myślą, że ważniejszą rzeczą jest być 
i działać właśnie tam, w stolicy. Może mają nadzieję, że tam łatwiej im będzie 
wyrwać się z niemieckich rąk. Przy pożegnaniu Halina szepnęła mi, abym dał jej 
znać, co się stało z ojcem. Jeśli w ogóle się kiedyś dowiem…

Zostaliśmy w trójkę. Już nie jest tak, jak kiedyś. Mieszkanie stało się obce. 
Coś mnie z niego wygania i jeśli tylko nadarza się sposobność, człowiek stąd 
ucieka. Mama dużo milczy. Czasami odzywa się do mnie ze złością. Mówi, że 
jestem nieudacznikiem. Wszystko, co robię, jest do niczego. Krytykuje mnie na 
każdym kroku. Ale czasami zwraca się do mnie słowami „mój synu”, wypowiadając 
je takim tonem, który słyszę z jej ust po raz pierwszy. Gdy tak do mnie mówi, 
jestem gotów zrobić dla niej dosłownie wszystko. 

Nie zważając na to, że matka nazywa mnie nieudacznikiem, staję na głowie. 
Biegam po wszystkich kolejkach, zawieram znajomości w sklepikach, wciskam 
się we wszystkie miejsca, gdzie można dostać coś dla domu. Z dziesięciu kolejek 
mnie wyrzucą, ale w jedenastej mi się udaje. Przynoszę trochę kartofli. Czasami 
kawałek masła, chleb. Ale najważniejsze jest to, że jakim sprytem bym się nie 
wykazał, nie dorastam do pięt naszemu Abramkowi.

On też się zmienił. Zarzucił wcześniejsze wygłupy. Wciąż jeszcze nieustannie 
gubi szelki od spodni i więcej niż dawniej pociąga nosem (teraz to już w ogóle 
nie ma czasu, aby go wytrzeć). Wyczuwa na kilometr każde zamieszanie i zaraz 
biegnie tam zaaferowany, rozkrzyczany. Torba, którą zabiera ze sobą, jest tak 
wielka jak on sam. Plącze mu się między nogami. Wiesza ją na ramieniu, a ona 
zaraz mu stamtąd zjeżdża. Nigdy się z nią nie rozstaje. Przy sklepiku w połowie 
ulicy rzeczywiście jest czarno od ludzi, w kolejce panuje zgiełk, przepychanki, 
krzyki – ale gdzie kolejka? Jaka kolejka? Co go obchodzi ten cały zamęt? Niepo-
strzeżenie prześlizguje się swoim chudym ciałem, z pustą torbą, przez największy 
ścisk. Nurkuje między nogami, podpełza i już jest przy drzwiach sklepu. Za parę 
minut już wynosi stamtąd pełną torbę. Ze zwycięskim uśmiechem otwiera drzwi 
mieszkania i tonem gospodarza zwraca się do matki: „Weź, mamo, będziesz 
miała z czego ugotować zupkę”. Półsłówkami, pospiesznie i w roztargnieniu 
opowiada, jak mu poszło, wyciera nos rękawem, każe podać sobie szklankę 
wody i już znowu go nie ma – a pustej torby wraz z nim. 

Wieczorem przy stole znów opowiada cuda-niewidy. Ale wcześniej sprawdza, 
jakie były moje osiągnięcia: – I co przyniosłeś? – pyta mnie. – Tylko ten głupi 
chlebek? – Po czym śmieje się: – Mamo, daj mu spróbować gruszek! – I nim 
się kto obejrzy, biegnie do kuchni, by wrócić z pełną torbą. – Co tak patrzysz? 
Prawdziwe gruszki. Weź, spróbuj! – Wkłada rękę do torby i rozkłada przede mną 
górę żółtych, podeschniętych gruszek. – Za dwadzieścia kartofli kupiłem – chwali 
się. – No i co to szkodzi? Trzeba jeść również gruszki. Kartofli mamy dość na dwa 
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dni, prawda mamo? – uśmiecha się oczyma do matki i krzyczy do mnie: – No, 
weźże jedną do ręki! – Po czym sam chwyta gruszkę ze stołu, wgryza się w nią, 
mlaska językiem jak znawca i wyciera rękawem sok spływający mu po brodzie. 
W ogóle to rękaw odgrywa w jego przypadku ważną rolę. Używa go nie tylko do 
wycierania nosa, ale również potu z czoła, do czyszczenia plam na spodniach, 
wycierania stołu, gdy coś się na nim rozleje. Jednym słowem – to taki rodzaj 
szmaty, którą ciągle ma się pod ręką. 

Sposób bycia Abramka trochę nas przeraża – tak mnie, jak i mamę – ale nie 
ma na to rady. Co go może w dzisiejszych czasach obchodzić gra w klisze czy 
w klipę24, gdy ma o wiele ciekawszą zabawę. To zabawa w dorosłego. Widzi, że 
wcale nietrudno być dorosłym. Dzisiaj nawet łatwiej niż być dzieckiem. Sądzi, że 
dorośli wcale nie zasługują na szacunek. Przecież gorzej wykonują swoje zadania 
niż on. A ile czasu zajmuje im to, czego on dokonuje w mgnieniu oka! Zachowuje 
się w naszej rodzinie jak mały despota. Nie tylko poucza mamę. Czasami wręcz 
wydaje polecenia. Ale gdy ktoś zastanowi się nad tym, co Abramek mówi albo 
co każe robić, niechybnie dojdzie do wniosku, że on wcale nie jest taki głupi… 
I zacznie go słuchać. Nocą pada zmęczony na łóżko, naciąga kołdrę na głowę 
i zaraz zasypia. Wtedy znowu jest dzieckiem. 

Ostatnio śpię niespokojnie. Budzę się przy każdym skrzypnięciu łóżka mamy. 
Czasami, gdy otwieram oczy, widzę ją stojącą przy oknie i wypatrującą czegoś. 
Często potem nie mogę już zasnąć i noc nieznośnie mi się dłuży. Wszystko 
w pokoju przybiera dziwne kształty. Przypomina mi się ucieczka. Przed oczy-
ma stają obrazy z drogi. Widzę porozrywane brzuchy trupów, wytrzeszczone 
oczy koni. Słyszę płaczliwy głos małego Josele, który opowiada mi swoją hi-
storię: „Mój tata odszedł…”. Tato – wszystko we mnie płacze. Kręcę się na 
posłaniu. Łóżko pode mną trzeszczy. Słyszę głos mamy: „Dlaczego nie śpisz,  
Dawidzie?”.

Dzisiaj była w domu cała komedia z moim goleniem. Albo raczej – tragikome-
dia. Chociaż golę się już od dłuższego czasu, jestem w tej sztuce prawdziwym 
niedołęgą. Nie lubię tego i wykręcam się jak tylko mogę. Ostatnio moja maszyn-
ka połamała się, co mnie uwolniło od tego zajęcia. Zacząłem nosić prawdziwą 
brodę. Aż dzisiaj wstaję i idę się myć… Mama siedzi już przy maszynie do szycia 
(dorabia teraz, szyjąc plecaki dla sąsiadów). Gdy przechodzę obok niej, patrzy 
na mnie: „Spójrz, Dawidzie, jaką ty masz brodę” – powiada. Podchodzi, otwiera 
szafkę i wyjmuje maszynkę do golenia po ojcu. „Weź” – mówi. „Możesz jej uży-
wać, dopóki nie będziesz miał nowej”. 

Goliłem się chyba godzinę, obserwowałem swoje niezdarne ruchy i śmiałem 
się sam z siebie. Przyjemnie było namydlić się miękkim pędzlem ojca, ale golenie 

24 Gra podwórkowa dla dzieci z użyciem dwóch kijków, z których krótszy nazywany był klipą, wspo-
mina ją m.in. Julian Tuwim w Kwiatach polskich.
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jego maszynką już tak mi się nie podobało. Całkiem zapomniałem, jak się trzyma 
ostrze tego instrumentu w ręku i jeden palec plątał mi się z drugim. Zaraz zaczęły 
się pojawiać na skórze czerwone pasemka krwi. Do tego Abramek nieustannie 
kręcił się koło mnie, udzielając swoich mądrych rad. Właśnie miałem się namyd- 
lić drugi raz, gdy spojrzał w lustro i wykrzyknął: „Zobacz, wyglądasz tak samo 
jak tata!” – a wówczas moja ręka zatrzymała się. Abramek zaśmiał się: „Czemu 
stoisz jak golem25? Mydło kapie ci na spodnie! Ty, mamo, wiesz – podbiega do 
maszyny do szycia – że ja zrobiłbym to lepiej niż on”. Widzę w lustrze, jak ramiona 
mamy opadają. Przerywa szycie i opiera czoło o maszynę. Abramek obserwuje 
ją i wykrzykuje: „Co jest, mamo, wpadło ci coś do oka?!”. I zaczyna jej doradzać, 
jak się tego czegoś pozbyć. Stoję przed lustrem i już nie widzę, co się wokół 
dzieje. Ale Abramek nie pozwala mi za długo rozmyślać. Przynosi stołek i mówi: 
„Dawidzie, popatrz tylko, zrobię to za ciebie… Usiądź, popatrz tylko, pozwól mi…”

Pozwalam. Po pierwsze wiem, że nie odpuści, po drugie, dlaczego nie zrobić 
mu tej przyjemności? A po trzecie, faktycznie bolą mnie ręce od nieustannego 
trzymania w górze. Oto rozpoczyna się operacja. Siedzę jak u dentysty. Biały 
ręcznik pod szyją, a Abramek zajęty przy kranie. Moczy chusteczkę, wykręca 
ją i przykłada do mojej twarzy mokry kompres. Obiema rękami uderza mnie po 
policzkach, a ja – pod chusteczką – pękam ze śmiechu. Skończywszy pierwszy 
akt, bierze się do drugiego. Rozrywa papierową serwetkę na małe kawałeczki, 
każdą z nich moczy splunięciem, po czym okleja nimi rozcięte miejsca na mojej 
twarzy i szyi. Ma tyle do oklepywania, że obu nam zaczyna brakować cierpliwości 
i postanawiamy zostawić resztę tak, jak jest. Wstaję z operacyjnego stołka i spo-
glądam do lustra. Moja twarz jest pokryta setką białych papierków… Abramek 
ciągnie mnie do mamy, aby jej pokazać, jak wyglądam. Ale mama nie podnosi 
głowy… 

Między mną a Rachelą zaczął się nowy rozdział. Poza tym, że chodzimy razem 
do gimnazjum, to rzadziej ją widuję. Oboje jesteśmy zajęci naszymi problemami 
domowymi. Ale gdy się spotykamy, zapominamy o wszystkim. Wydaje się nam, 
że nic się nie wydarzyło na świecie, a jeśli coś się jednak stało, to tylko pomiędzy 
nami. Od niedawna chodzimy pod ramię. Nie puszczam jej ręki nawet wówczas, 
gdy spotykamy kogoś z przyjaciół albo znajomych.

Kochamy się. Mniej rozmawiamy, ale teraz nasze dłonie i nasze ciała prze-
mawiają swoim językiem. Jeśli już rozmawiamy, to najczęściej o naszej miłości. 
Dobrze jest o tym mówić. Wówczas czas się cofa i wydaje się, że to, o czym 
rozmawiamy, jest ważniejsze niż cały świat i może trwać setki lat. Rachela snuje 
plany. Marzy o domku, w którym zamieszkamy oboje. Ściany będą zastawione 
książkami od podłogi po sufit. Powiada, że w naszym oknie będą stały donice 

25 Golem – według żydowskiej tradycji istota zbudowana z gliny na kształt człowieka, ale pozbawiona 
duszy, mowy i wolnej woli, tu w znaczeniu: gliniany posąg.
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z kwiatami, a nad nimi zawisną białe firanki. Potrafi pięknie opowiadać. Jej słowa 
brzmią w moich uszach jak melodia… Jak symfonia. Kiedy Rachela mówi, moja 
przyszłość, o której myślę, wydaje mi się jasna i bliska – łatwa do osiągnięcia. 
Widzę laboratorium, wielkie teleskopy i potężne niebo pełne gwiazd i planet. 

Ostatnim razem wydarzyło się coś przykrego. Szliśmy przez biały park, a ja opo-
wiadałem Racheli o moich planach, aby zostać astronomem. Mieliśmy jeszcze dużo 
czasu do godziny szpery. Ale było już dosyć ciemno. Szliśmy białą ścieżką z głowami 
zadartymi w górę, w kierunku rozgwieżdżonego nieba. W jego granatowej głębi jasno 
i wyraźnie rysowały się wszystkie konstelacje. Wędrowanie oczyma od jednej gwiazdy 
do drugiej było czystą przyjemnością. Najpierw pokazałem jej Wielką Niedźwiedzicę 
i Gwiazdę Północną, potem Kasjopeję, Andromedę, Oriona, Pegaza i blask, który 
według mnie wyglądał jak Korona Północna. Zapatrzyliśmy się w gęstwinę milionów, 
milionów gwiazd na Mlecznej Drodze. Każda gwiazda wydaje się malutka jak 
drobina pyłu, a w rzeczywistości to cały świat. Opowiadałem jej o meteorach. 

Aż dobiegł nas odgłos kroków na śniegu. Zbliżało się kilku niemieckich żoł-
nierzy. Jeden z nich poświecił latarką w naszym kierunku (to też gwiazda, choć 
ludzkiej produkcji). 

– Spójrz – wykrzyknął. – Żydzi!
– Rzeczywiście! – potwierdził drugi. Zbliżywszy się, zajrzeli w nasze twarze. 

– Żydowska kurwa z żydowskim skurwysynem. 
– Ten to ma nos jak róg! – zarechotał trzeci. 
Ale niczego nam nie zrobili. Zdjąwszy z nas światło latarki, poszli dalej. Niebo 

nad nami zgasło. 

*

Pan Adam Rozenberg został w Łodzi, chociaż swoje przygotowania do ucieczki 
przed katastrofą rozpoczął, gdy innym nawet się o tym nie śniło. Latem, kiedy 
wszyscy jeszcze przebywali na letniskach i zażywali świeżego powietrza oraz 
piękna natury, pan Adam już był niespokojny. Wyjechał na długo planowane 
wakacje, których ledwo się doczekał. W końcu mógł się wybrać z Sunią na polo-
wanie, strzelać do zajęcy i jelonków, uganiać się ze strzelbą za dzikimi kaczkami 
i kuropatwami. Ale smak przyjemności został popsuty. Nie cieszył go szeroki, 
piękny świat. Jak Sunia niecierpliwi się i szaleje, gdy do jej czułych nozdrzy dojdzie 
zapach zwierzyny znajdującej się gdzieś w pobliżu, tak pan Adam – niemal psim 
węchem – wyczuwał, że gdzieś za jego plecami ukrywa się i czai widmo – bestia, 
z którą nie ma co walczyć, przed którą należy czym prędzej uciekać. Nie potrafił 
sobie dokładnie wytłumaczyć, skąd bierze się to poczucie zagrożenia, ale czuł 
je wokół siebie. Wisiało w powietrzu i wdzierało się w niego z niewzruszoną oczy-
wistością. Ogarnął go strach o losy fabryki, kapitału i całego majątku. 
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Zrzucił więc z siebie myśliwski strój, spakował strzelby i wraz z wierną Sunią 
wrócił do miasta. Lato było w pełni, panowały największe upały i to właśnie w ich 
piekielnym ogniu pan Adam zaczął swoje pełne lęku życie. Nie miał już czasu 
na piłowanie paznokci czy na czytanie powieści zaangażowanych politycznie ani 
nawet na grę w szachy z samym sobą. Jego korespondencja nie składała się już 
z krótkich liścików do organizacji dobroczynnych26, teraz pisywał długie i absor-
bujące listy do rozmaitych banków w Szwajcarii, w których chciał ulokować cały 
swój ruchomy majątek. W gorące tygodnie lata pan Adam żył z takim impetem, 
z taką szybkością, z taką ilością odzyskanej energii i pomysłowości, że nie miał 
pojęcia, gdzie znikają mu dni, nie znał daty i nie wiedział, ile zostało mu czasu. 
Każdy moment wydawał mu się decydujący. Każda minuta – ostatnią. Dziękował 
losowi, że był w tych dniach zupełnie sam – jedynie ze swoją Sunią u boku. Był 
szczęśliwy, że jego żona Jadwiga wciąż jeszcze jest nad morzem i o niczym nie 
wie, a syn Mietek, który – jak słusznie przewidział pan Adam, nie zdał matury, ale 
dostał od ojca nowy motocykl – jeździ po polskich drogach, zamiast siedzieć przy 
nim i zadawać pytania. Pan Adam otoczył swoje działania największą tajemnicą: 
nie pojawiał się w fabryce, gdzie wszyscy poza kierownikiem Zajdenfeldem, na 
którego pomocy pan Adam musiał polegać, byli pewni, że wciąż jest na urlopie.

Nie minęło wiele czasu i pan Adam zabezpieczył prawie cały swój ruchomy 
majątek. W największej tajemnicy nawiązał kontakt z jednym z banków szwaj-
carskich. Jego konto oznaczono nie nazwiskiem, ale zaszyfrowanym numerem. 
Tylko dyrektor banku i jego najważniejsi urzędnicy wiedzieli, kto skrywa się pod 
tajemniczymi cyframi. Pan Adam znał ten numer na pamięć. Wyrył się w jego 
myślach, w jego krwi, bił rytmem jego pulsu. Ten numer to był pan Adam – cały 
on, w pełni i bez reszty. 

Zabezpieczywszy swój stan posiadania, pan Adam pozwolił sobie odetchnąć 
z ulgą – z taką ulgą, jakby już nic nie ważył, jakby był jedynie tchnieniem samego 
siebie, które wiruje ponad upalnymi ulicami. On sam w swoim mniemaniu był 
po tamtej stronie – chroniony, zabezpieczony. Czasami nawet mu się wydawało, 
że wcale nie kroczy ulicami Łodzi, lecz spaceruje gdzieś w Szwajcarii, wzdłuż 
brzegów jeziora Lugano, u stóp Alp czy w parkach Berna lub Genewy. Swoimi 
wrażliwymi nozdrzami czuł z niezwykłą ostrością zapachy dobrych szwajcarskich 
dań, widział siebie siedzącego przy czystym, białym stole obok wielkich okien, 
za którymi rozciągają się najpiękniejsze widoki na świecie. 

26 Rosenfarb używa tu określenia gmiles chasodim – czynienie dobra. Wypełnianie dobrych uczyn-
ków z miłością i bezinteresownie jest zgodne z talmudycznym twierdzeniem, że świat opiera się 
na trzech fundamentach: na Torze, na modlitwie i – właśnie na gmiles chasodim. Wiele instytu-
cji zajmujących się dobroczynnością, zwłaszcza opieką nad ubogimi, nosiło taką nazwę. To o nich 
jest mowa w tym fragmencie.



434

Gdy nadszedł jednak czas, by zlikwidować fabrykę i mieszkanie, pana 
Adama nagle ogarnęło przygnębienie. Mimo wcześniejszej zapobiegliwości  
w zabezpieczaniu sobie azylu, na ostateczne załatwienie pewnych spraw było 
już chyba za późno.

Pan Adam nie mógł wyjechać, zostawiając na pastwę losu wielką fabrykę  
– swój skarb i dumę, gdzie utopione były ciężkie setki tysięcy, nie mógł tak so-
bie wyjechać z domu, który był jednym z najnowocześniejszych w mieście. Był 
gotów sprzedać to ze stratą. Ale problem polegał na tym, że nie było chętnych. 
Nie pojawili się kupcy polscy, a kupcy i bogacze niemieccy w dniach poprzedza-
jących wojnę siedzieli ukryci jak mysz pod miotłą… Tymczasem wrócił Mietek 
ze swoim motocyklem, a także Jadwiga z Karwi. Oboje byli opaleni i zadowoleni, 
oboje cieszyli się na nową podróż, która stała przed nimi. Nie szkodzi, że Mietek 
się uparł, iż nie chce jechać do Szwajcarii, gdzie życie jest nudne i snobistyczne. 
Że chętniej pojechałby do Paryża kuszącego czarującym, lekkim stylem życia 
i prawdziwą wolnością. Z kolei Jadwiga pozytywnie przyjęła wybór Adama. Nie 
przeszkadzała jej również konieczność porzucenia pięknego domu. Wiedziała, 
że wszędzie będzie miała te same wygody, ale uparła się, aby wziąć ze sobą 
wszystkie kryształy i porcelanę, które – poza ubraniami – były jej drugą słabością.

Mietek nieustannie toczył spory, był gotów jechać w swoją stronę, a Jadwiga 
ciągle gładziła dłonią o czerwonych paznokciach lśniącą łysinę Adama, robiąc 
loki z resztek włosów, które ostały się na jego czaszce. Podśmiewała się przy 
tym, przemawiając do niego z kocim wdziękiem, gdyż chciała zabrać w drogę 
to, co zaplanowała. 

Wówczas jak grom z jasnego nieba przyszedł pierwszy dzień września i pan 
Adam obudził się w innym świecie. Jadwiga miała swoje kryształy i porcelanę, 
Mietek dopiął swego: nie pojechano do Szwajcarii. Matka i syn bez wielkich 
wstrząsów przekroczyli próg nowego życia. Ale on, Adam, czuł się, jakby został 
ostrym cięciem oddzielony od siebie samego. Oderwany od najbardziej war-
tościowej części swojego bogactwa, wyglądał w swoich własnych oczach jak 
włóczęga z ulicy – jak robak. Nie wiedział, co ze sobą począć. Wszystko w nim 
rozpadło się i splątało. Dzienna porcja jego cygar wzrosła z czterech do dziesięciu, 
a im trudniej było je dostać, tym bardziej ich potrzebował. Wydawało mu się, że 
oszalał. Nie mógł uwierzyć, że to wszystko, co się z nim działo, jest prawdą. To 
nie mogło być niczym innym niż koszmarną halucynacją chorego umysłu. Często 
chował głowę w miękki, wyczesany kark swojej Suni, płacząc gorącymi łzami. 

Do wszystkich zmartwień doszły kłopoty z tłumem klientów i budynkiem. 
Miejscowi zamożni Niemcy, których jeszcze niedawno tak usilnie poszukiwał, po 
zajęciu miasta wyroili się jak szczury z nor i zaczęli oblegać nieszczęsnego pana 
Adama, nie dając mu chwili wytchnienia, od rana do nocy nie odstępując jego 
progu. Rzadko przychodzili sami. Każdy przyprowadzał ze sobą grupę niemieckich 
oficerów czy nawet cywilów – wysokich urzędników „z Berlina”, i każdy z nich 
miał dokumenty, w których było napisane czarno na białym, że ma prawo kupić 
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od pana Adama Rozenberga jego dom i fabrykę. Kwoty, jakie oferowano, były 
śmiesznie niskie, rzucano mu je w twarz i kłuto nimi jak szpilami otwartą ranę. 
Niemcy często sami kłócili się między sobą ponad głową pana Adama, nawet go 
nie zauważając, nie zważając na niego, jakby w ogóle nie miał żadnego związku 
z tymi wszystkimi negocjacjami. Jeden drugiemu grozili pięściami i nawet raz 
niemal doszło do bójki. 

Kupcy za każdym razem przed odejściem chodzili po domu, jakby już do nich 
należał, i na pożegnanie zabierali ze sobą coś, co im się szczególnie spodobało 
– jako zastaw, rodzaj tymczasowej zaliczki. Na początku Jadwiga, uśmiechnięta, 
słodka i kocia, próbowała wyjmować im te rzeczy z rąk. Aż pewnego razu do-
stała otwartą dłonią w uśmiechniętą twarz, po czym zupełnie zobojętniała na 
to wynoszenie przedmiotów z domu. Drogie kryształy i porcelana utraciły w jej 
oczach wszelką wartość. 

Negocjacje dotyczące domu ciągnęły się, wciąż nie zapadła żadna decyzja, 
gdy pewnego pięknego poranka do wypielęgnowanego ogrodu wjechała wielka 
ciężarówka i pan Adam z Jadwigą, Mietkiem i resztą służby zostali poproszeni 
o opróżnienie mieszkania ze wszystkiego, co się w nim znajduje, i o załadowanie 
tego do samochodu. W domu pozostały tylko łóżka i trochę ubrań w szafach.

Poza tym za karę, że nie opuścił czynnej fabryki, co było uważane za sabotaż, 
pan Adam otrzymał zaproszenie na komisariat policji, skąd od razu zabrano go 
do więzienia. Spędził w nim dwa długie tygodnie, po czym w końcu został zwol-
niony, gdy oficerowie zaprzyjaźnieni z Matyldą Cukerman wstawili się za nim i gdy 
zapłacił okrągłą sumkę dziesięciu tysięcy marek niemieckich. Fabryka została 
„zarekwirowana”, również sprawę domu definitywnie rozwiązano. W dniu wyjścia 
z więzienia pan Adam otrzymał rozkaz, aby w ciągu dwudziestu czterech godzin 
opuścić mieszkanie, zabierając ze sobą jedynie rzeczy osobistego użytku. Adam 
i Jadwiga przechytrzyli jednak policję. Ona wyciągnęła spod łóżka męża szkatułkę 
z biżuterią, a spod swojego materaca wydobyła gorset, do którego wszyła kilka 
luźnych diamentów i wszystkie drogocenne kamienie z niezliczonych kolczyków, 
którymi uwielbiała się obwieszać. Spod kafelków swojej eleganckiej łazienki 
pan Adam wyjął paczuszkę amerykańskich dolarów, a spod listwy w podłodze 
nowoczesnej, biało urządzonej kuchni – drugą paczuszkę, po czym z pomocą 
Mietka i Jadwigi umieścił ten skarb pod „zimowym płaszczykiem” Suni. Trzecią 
paczuszkę Mietek już od dawna nosił przy sobie wszytą pod podszewkę starej 
czapki gimnazjalnej. Czwarta była wszyta w klapy jego starego gimnazjalnego 
płaszcza. 

Chociaż Cukermanowie nigdy nie byli zbyt blisko z Rozenbergami, a spotykano 
się jedynie wówczas, gdy wymagały tego interesy lub przy okazji organizowanych 
balów – jednak w godzinie nieszczęścia Adam od razu pomyślał o Samuelu. 
On, który nigdy nie miał przyjaciół, w tym oto krytycznym momencie swojego 
życia nagle dostrzegł, że ma jednego, jedynego dobrego przyjaciela – Samuela, 
tego, który pomógł mu wyjść z więzienia i może nawet uratował życie. Teraz, gdy 
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Rozenbergowie znaleźli się na ulicy, najbardziej naturalną i zrozumiałą rzeczą 
było zapukać do drzwi Cukermanów. Przyjaźń do czegoś zobowiązywała. Dla 
Adama było jasne, że Samuel przyjmie ich z otwartymi ramionami – ponieważ 
było to w końcu jedyne miejsce, gdzie Rozenbergowie czuliby się pewni i otoczeni 
opieką. Cukermanowie ich przyjęli – nie z otwartymi ramionami, ale z odrobiną 
przyjaźni, co było charakterystyczne dla tamtych czasów. Jednak pan Adam już 
pierwszego tygodnia po przybyciu do Cukermanów zdenerwował się na swojego 
gospodarza, Samuela. Adam nie uznawał opodatkowywania się na rzecz gminy 
żydowskiej, co robili wszyscy pozostali zamożni Żydzi. Po pierwsze nie chciał, 
aby Rumkowski i Niemcy wiedzieli o jego obecności w mieście, po drugie uważał 
się za biedaka, który niemal sam jest w potrzebie i wymaga wsparcia. Samuel 
jednak zachęcał – oczywiście ostro i kategorycznie. Ustalili więc, że Samuel 
przekaże pieniądze bez podawania nazwiska Rozenberga, a Adam potraktował 
to jak cenę, którą musiał zapłacić nie gminie, lecz Samuelowi za ukrywanie, 
i w ten sposób ich przyjaźń się skończyła. 

Ponieważ Sunię wysłano do piwnicy, nie pozwalając jej przebywać na górze, 
pan Adam również spędzał na dole większą część swoich pustych dni. Na dole, 
pomiędzy skrzyniami i rzeczami ze starego domu Cukermanów, czuł się najle-
piej. Sunia leżała u jego stóp, a on wyczuwał ciepło jej ciała. Była jego jedyną 
pociechą, bliższa niż żona i syn, którzy stali się całkiem obcy – tak jak obcy 
stał się dla niego gospodarz Samuel i wszyscy inni w tym domu, jak obce stało 
się całe życie, które toczyło się na górze, nad piwnicą. Rzadko kiedy zamieniał 
z domownikami słowo w czasie posiłków, chowając twarz w talerz, i gdy tylko 
poczuł się syty, wstawał z miejsca i podążał na dół. Piwnica stała się jego azy-
lem – schronieniem przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Od kiedy spędził 
kilka koszmarnych tygodni w więzieniu, tak bardzo zaczął się bać Niemców, że 
już sam widok zielonego koloru – kawałka zielonego sukna, liścia w doniczce – 
przywodził mu na pamięć wspomnienie niemieckiego munduru. Stał się wrażliwy 
jak Sunia, był wyczulony na każdy szelest, który dochodził z zewnątrz, z góry. 
Niemalże odchorowywał wizyty oficerów zaprzyjaźnionych z Matyldą. Wszyscy 
obecni w domu schodzili wówczas do piwnicy, a on, siedząc między nimi, dławił 
się strachem. Ciągle wydawało mu się, że oto zbliżają się odgłosy wojskowych 
butów, że lada chwila wedrą się tutaj, do niego, że wywloką go stąd. Chciał, aby 
zostawili go w spokoju. Wszyscy – Niemcy, żona i syn, domownicy oraz cały świat. 

Długie, niekończące się godziny dnia starał się spędzać na czytaniu swoich 
niegdyś ulubionych powieści kryminalnych. Ale to również nie pomagało. Każda 
powieść wydawała mu się detektywistyczną historią o nim samym. Był przestępcą, 
ściganym kryminalistą. Nakazy były wydawane przeciw niemu. Sprawiedliwość, 
która go poszukiwała, była tą panującą na zewnątrz, na ulicy, w obecnym porząd-
ku świata. Czuł się winy, grzeszny. I ten rodzaj ułomnej sprawiedliwości wydawał 
mu się logiczny i oczywisty, bo gdyby nie był grzeszny i winny, nie ukrywałby się 
tutaj, w piwnicy, mógłby chodzić uczciwie i swobodnie po ulicy, nie obawiałby się 
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kary. I to napełniało go wstrętem do samego siebie, do całej swojej rodziny, do 
całego przeklętego żydowskiego nasienia. Jeszcze bardziej drżał o swoje życie. 

*

W pierwszych tygodniach wojny również Samuel Cukerman miewał momenty 
słabości. I tak, gdy wrócił z frontu, kieliszek wódki stał się dla niego środkiem 
wzmacniającym. Jednak po jakimś czasie zaczął przychodzić do siebie. Nawet 
potrafił żyć pozornie bez lęku. W końcu jego filozofią życiową było przekonanie, 
że wszystkie sytuacje – jakkolwiek czarno i strasznie by wyglądały w danym 
momencie – ostatecznie obrócą się ku dobremu. Należał do tych natur, które 
gotowe są stawić czoło dramatycznym kolejom ludzkiego losu (swojego włas- 
nego losu), ale w żaden sposób nie są w stanie zrozumieć tego, co tragiczne. 
Tych kilka tygodni, które spędził jako oficer na froncie, straszne rzeczy, które 
widział i przeżył, zaczęły mu się jawić jako koszmar, który naprawdę nigdy się nie 
wydarzył. Zapomniał szczegóły tych przeżyć i ledwo pamiętał, kiedy i gdzie on 
i jego żołnierze z lśniącymi bagnetami rzucali się w ognisty chaos, rozdzierany 
zwierzęcym wyciem, ogłuszającymi wybuchami bomb, szrapneli, hukiem armat. 
Fakt, że wrócił do domu cały i zdrowy, uniknąwszy niewoli, w jakiś czas później 
wydał mu się nieprawdopodobną historią. To podsycało jego optymizm.

Tutaj, w domu, po wielkim szoku, w końcu zaczął żyć w rytmie nowego po-
rządku. Wsłuchiwał się w ponure wiadomości i przerażające historie, ale przestał 
traktować je osobiście – jakby nie miały z nim żadnego związku. Przysłuchiwał 
się, ale nie docierały do jego wnętrza. Czasami bywał wstrząśnięty – ale też 
jedynie na zewnętrz. 

Nosił w sobie przekonanie, że jemu i jego najbliższym nic się nie może stać. 
Nie przejmował się tym, że Niemcy zaczęli likwidować lokaty bankowe Żydów27, 
że jego własne pieniądze zablokowano. Nawet fakt, że ustanowiono Treuhändera 
w fabryce i sklepie, a jemu wypłacano tylko sto pięćdziesiąt złotych miesięcznie, 
również nie dotknął go zbyt mocno. Był gotów na represje i szykany. Najważ-
niejsze, że to wszystko nie stanowiło istotnego zagrożenia dla życia – dla jego 
własnej skóry. 

Tak on, jak i Matylda mieli w mieście wielu dobrych przyjaciół wśród Niem-
ców, którzy bardzo się przydali. Samuel dostał „list żelazny” gwarantujący mu 
nietykalność, a na drzwiach nowego domu przy ulicy Narutowicza nie przybito 
„żydowskiej gwiazdy” jak na drzwiach innych domów należących do Żydów. Gdy 

27 18 września 1939 r. niemieckie władze okupacyjne zarządziły zamknięcie żydowskich kont ban-
kowych, depozytów i sejfów.
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od czasu do czasu niemieccy chuligani łomotali pięściami w drzwi jego miesz-
kania, pytając z krzykiem: „Żyd?”, ze środka odpowiadano spokojnie: „Nie”. 
Samuel miał przepustkę i mógł całkiem swobodnie poruszać się po mieście 
bez opaski, nawet po godzinie szpery. W jego domu niczego nie ruszono, nie 
robiono obław i włamań. Wielu przyjaciół – Niemców i Polaków – zaproponowało, 
że przechowają najważniejsze rzeczy z gospodarstwa Cukermanów do czasu 
„aż przeminie burza”, więc Samuel i Matylda troskliwie zapakowali odrobinę 
mniej ważnych przedmiotów i przekazali je do ukrycia. Ale to, co najdroższe 
i najważniejsze, trzymali u siebie. Zwłaszcza że u Matyldy rozwinęła się cecha, 
którą Samuel posiadał już od dawna: przywiązanie do przedmiotów, które były 
spowite oddechem przeszłości. Teraz rozumiała swojego męża – a ich wspólna 
wierność domowi stała się nową łączącą ich nicią. 

Nastrój w domu Cukermanów był niemal taki jak dawniej. Sama Matylda stała 
się nawet bardziej zrównoważona i pogodna. Choć jak zawsze była marzycielką 
oddaloną od realnego świata i ten jedyny raz, kiedy złapano ją i dzieci do pracy, 
wydawał się jej pomyłką, która nie może się powtórzyć – jednak coś w niej czu-
wało. Jakaś siła, instynkt jakiś podpowiadał jej, co robić. Powodował, że czuła 
odpowiedzialność, obowiązek chronienia domu, dzieci, Samuela. Nie wiedziała 
dokładnie, co jest niebezpieczeństwem, ale czuła je – nawet mocniej niż mąż, 
i wiedziała, że jeśli o niego chodzi, to wewnętrznie, duchowo jest bardziej zagro-
żony niż fizyczne. Dobrze znała jego naturę, jego beztroskę, pewien infantylizm 
i wiedziała, że nie pasuje do czasów takich, jak te dzisiejsze, podobnie jak i ona 
na swój sposób też nie pasowała. Była jednak kobietą pełną miłości, co dodawało 
jej sił do przyjęcia nowego życia z pewnego rodzaju ślepym zaufaniem.

W tamtym czasie dorównała w pewien sposób Samuelowi. Rozwinęła się 
między nimi relacja, której doświadczali po raz pierwszy – przyjaźń. Również 
teraz nie wyrażała się ona w słowach, w rozmowach czy powierzaniu sekretów, 
ale czuło się ją w otaczającej ich atmosferze.

Zdobywanie żywności nie przysparzało Matyldzie problemów. Jeśli niania Re-
nia czegoś nie przyniosła, Matylda korzystała ze znajomości z kilkoma oficerami 
z Lipska stacjonującymi w Łodzi, z którymi poznali ją zaprzyjaźnieni folksdojcze. 

Od czasu do czasu oficerowie składali wizyty w domu Cukermanów, przynosząc 
ze sobą wódkę, chleb i kiełbasę. Matylda grała dla nich na pianinie (które stało 
w salonie osierocone, przykryte grubym płótnem zdejmowanym tylko na takie 
właśnie okazje). Podsuwała im znane kawałki z na wpół klasycznych, popularnych 
dzieł – a zwłaszcza ulubione lipskie piosenki, z którymi kiedyś dorastała, podobnie 
jak owi oficerowie w średnim wieku. Zazwyczaj po jej występie goście wpadali 
w melancholię, zaczynali wspominać, dając upust swojej „Sehnsucht nach der 
Heimat”28. I takie właśnie momenty w delikatny, wyrafinowany sposób Matylda 

28 Tęsknocie za ojczyzną. 
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wykorzystywała dla siebie. Skarżyła się na trudne położenie, a melancholijni 
goście, odczuwający tę samą Wunde im Herzen29, współczuli jej i pocieszali. Byli 
gotowi ująć się za nią. Tutaj, na tej polskiej, nieucywilizowanej obczyźnie, była 
dla nich kawałkiem ich „Heimat”, więc zapewniali ją jak swoją, że Fűhrer nie ma 
pojęcia o brutalnych czynach, których ofiarą padają niewinni. Oczywiście podzie-
lali zdanie Fűhrera, że do wojny doprowadziło światowe żydostwo – czego nie 
ukrywali przed „gnädigen Frau Matilda”30 – ponieważ w tym wypadku oczywiście 
nie chodziło o nią. Nawet w takich momentach „der gnädigen Frau Matilda” nigdy 
nie drgnęła nawet powieka, nie wyrwało się jej też ani jedno słowo w obronie 
honoru obrażanych Żydów z całego świata. Grzecznie słuchała, lekko potakiwa-
ła głową i, serwując „Kaffee”, z westchnieniem skarżyła się, że musi, niestety, 
słodzić napój kilkoma tabletkami sacharyny, ponieważ cukier „ist ja unmöglich 
zu bekommen”31 (w kuchni miała zapas cukru na dwa tygodnie). Wówczas pa-
nowie oficerowie również potakiwali głowami ze smutnym „So was!”32 i notowali 
w pamięci, aby następnym razem przynieść parę kilo cukru, co pomoże chociaż 
odrobinę osłodzić życie „der gnädigen Frau Matilda”. Pozwalała im całować 
swoją dłoń i zapraszała, aby przyszli ponownie, w zamian uzyskując od panów 
oficerów obietnicę, że będą mieć dom Cukermanów pod opieką. Po ich wyjściu 
Matylda czuła się zaopatrzona w zapas bezpieczeństwa. Aż do następnej wizyty.

Samuel i córki nigdy nie pokazywali się niemieckim gościom. Postarała się o to 
sama Matylda. Bez nich mogła swobodniej posługiwać się swoją kokieterią „der 
gnädigen Frau” i prowadzić konwersację, nie narażając się na krytyczne spojrzenia 
bliskich. Goście pytali kilka razy, gdzie są „der Herr Gemahl”33 i córki, ale za każ-
dym razem Matylda informowała ich grzecznie, że córki są u przyjaciółek i że jej 
Herr Gemahl nie rozumie niemieckiego, ponieważ jest „ein polnischer Jude”34. To 
wystarczało, aby zgasić oficerską chęć poznania pana domu. Samuel był również 
zadowolony z gości, ponieważ ich przybycie oznaczało ochronę i bezpieczeństwo 
– a jednocześnie szczęśliwy, że nie musi patrzeć w ich twarze. W ten sposób ich 
wizyty wyglądały w jego oczach tak, jakby w ogóle się nie odbywały, a jednak 
przynosiły dobre owoce. Inaczej było z córkami Bellą i Dziunią. Buntowały się, 
wstydziły tego wybraństwa i przywilejów. Spożywając wykwintne posiłki, które 
kucharka Rejzl mogła przygotować dzięki niemile widzianym gościom, z pogardą 

29 Ranę w sercu.

30 Łaskawą panią Matyldą. 

31 Nie można dostać.

32 Coś takiego!

33 Pan małżonek.

34 Polskim Żydem.
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i gniewem, każda na swój sposób, dawały odczuć rodzicom, jak nisko upadli w ich 
oczach. Ale dziewczynki naprawdę rzadko były w domu podczas niemieckich 
odwiedzin. Gdy tylko Matylda oczekiwała gości, „wyganiano” je, posyłając na noc 
do krewnych, do przyjaciół – nie dlatego, aby uniknąć dziecięcego protestu, ale 
po to, aby ustrzec przed męskimi spojrzeniami. Matylda miała bowiem wrodzoną 
nieufność do mężczyzn, wliczając w to niemieckich oficerów. Zawsze bohatersko 
strzegła dziewczynek przed tym niebezpieczeństwem, a teraz, w czasie wojny, 
jej czujność się podwoiła. 

Według Samuela wojna nie mogła trwać dłużej niż do końca zimy i na ten 
okres należało się uzbroić w cierpliwość. Nic nie robił i zatroszczył się o to, aby 
nic go nie absorbowało. Liczył dni. Powolne odliczanie. Stężałe, szare i niezwykle 
długie płynęły wypełnione pustką, ponieważ mimo całego optymizmu nie mógł 
sięgnąć poza nie wzrokiem. Jakby za każdym dniem stał wysoki, potężny mur nie 
pozwalający dojrzeć jutra. Życie zamieniło się w trwanie bez perspektywy. Głowa 
Samuela była pozbawiona planów, jego wyobraźnia – obrazów, a życie stało się 
stojącym bagnem. Godziny człapały bezsensownie i bez celu niczym ropuchy. 

Gdyby nie opór, z jakim bronił się przed smutnymi myślami, już na początku 
padłby ofiarą nie tyle strachu, ile właśnie pustki. Ale on potrafił ją, podobne jak 
swój strach, wtłoczyć pod powierzchnię, zakrzyczeć, oszołomić, nie pozwalając, 
aby przejęła nad nim władzę.

Z początku wiele czasu spędzał z Matyldą i córkami, a noce – coraz częściej 
bezsenne, jakby chciały jeszcze bardziej wydłużyć dni – siedział nad swoimi ma-
teriałami o historii łódzkiego żydostwa. Już je uporządkował i przygotował, ale 
z rozpoczęciem pracy czekał na odpowiedni moment. Właściwy moment jeszcze 
nie nastał, Samuel celowo odsuwał go od siebie wymówką, że tu i ówdzie nie 
jest jeszcze gotów z jakimś szczegółem. 

Miał również w codziennej pustce wielkie chwile: godziny wiadomości radiowych. 
Dziewięciolampowe radio firmy Telefunken, które Cukermanowie dostali 

w prezencie od profesora Hagera, nie stało już w salonie i pozbawiono je ele-
ganckiej, mahoniowej obudowy. Teraz było włożone do nieoheblowanej skrzynki 
po owocach, ukryte w dziurze w ścianie, za obrazem w sypialni Samuela. Ale 
stanowiło centrum jego życia – jedyny znak, że czas nie tężeje. Falami słów 
drążyło szczelinę w czarnym murze, który stał za każdym dniem, i przeciągało 
nić światła ponad otchłanią – na drugą stronę, na tamten brzeg. 

Dziurę w ścianie w sypialni Samuel kazał wykuć w dniu, w którym przyszedł 
nakaz oddania wszystkich radioodbiorników. Odnalazł znajomego radiotechnika 
i pod jego kierunkiem pilnie studiował rozbieranie i składanie radioodbiorników. 
Nawet nie pomyślał o rozstaniu ze swoim skarbem, ale nie trzymał go również 
tylko dla siebie. 

Każdego wieczoru około godziny 7.30 sypialnia wypełniała się domownikami, 
znajomymi i sąsiadami z okolicznych domów. Siadano na łóżkach, na podłodze. 
Tłoczono się pod ścianami. Drzwi frontowe były zamknięte. Rolety sypialni 
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opuszczone nad czarną zasłoną zaciemniającą. W pokoju pełnym ludzi pano-
wało napięcie i elektryzujące oczekiwanie. Wstrzymywano oddechy i z ogniem 
w oczach szukano w ciemności szczupłej postaci Samuela, który zbliżał się do 
kąta pokoju, do ściany, do obrazu. 

Przyświecał sobie latarką, w której świetle jego ręce wyglądały jak dwa dziw-
nie duże robaczki świętojańskie grzebiące w dziurze ukrytej w ciemnościach. 
Samuel włączał przycisk. Latarka gasła, ale zapalało się inne światełko. I nagle 
przez pokój przebiegał pełen trwogi dreszcz: „Tu mówi BBC Radio Londyn35” – 
rozpoczynało się misterium. Przemawiał brat świata – potężny, wszechmocny… 
Sam Bóg. Serca zatrzymywały się jakby w obawie, że uronią jakieś słowo. Głos, 
który wypełniał ciemność, był im drogi. 

Gdy audycja się kończyła, jeszcze przez chwilę pozostawano bez ruchu, każdy 
sam na sam ze sobą, wsłuchany w echo znikającego głosu, wsłuchany we własny 
los, który jak niezrozumiałe, niewyraźne pismo oplatał się wokół dźwięku dopiero 
co usłyszanych słów. Aż to, co niezrozumiałe i niewyraźne, robiło się straszne, 
a ciemność zaczynała przerażać. Wówczas Samuel zacierał wszystkie ślady po 
„gościu”. Zapalano światło i tłum podrywał się z miejsc. Zaczynano się spierać 
i gorączkować. Rozbierano każde słowo, interpretowano każde załamanie słucha-
nego głosu, każdy niuans. Doszukiwano się najgłębszego, prawdziwego znaczenia 
każdego tonu i półtonu, a co najważniejsze – szukano obietnicy, że już niedługo… 
Doprowadzano się do ekstazy, popadano w trans. Logika nie nadążała. Rozum 
zamykano na dziesięć spustów. Szalała fantazja. Ot, tylko krok – tylko podbiec 
do okna. Tylko zerwać grube zasłony i sukna, a na zewnątrz będzie świt – nie noc, 
jasne niebo – nie ciemność. Na niebie niczym letnie ptaki zaszumią samoloty 
generała Sikorskiego. Nadejdzie pomoc. 

Te audycje radiowe więcej niż cokolwiek innego skłaniały Samuela, aby za-
jął się sprawami gminy. Był to czas braterstwa na świecie. Obcy brat z daleka 
obiecywał pomoc. Nie wolno było go zawstydzić. A godny go mógł być tylko ten, 
kto sam jest jak brat. Kto pomaga i pociesza.

Samuel zawsze miał setki znajomych. Teraz ich liczba jeszcze się powiększyła 
i gdy tylko niemieckich gości nie było w domu, Wojciech wpuszczał każdego – 
obcego czy swojego, kto o niego pytał. Przychodzili znajomi i znajomi znajomych, 
ludzie spotkani kiedyś przypadkowo, o których już zapomniał, klienci, robotnicy, 
kupcy, intelektualiści, pisarze, artyści, czasem również zupełnie obcy, którzy znali 
jego imię tylko ze słyszenia. Przychodzono po radę, jałmużnę, wsparcie, pomoc. 
Przychodzono, ponieważ słyszano, że… ponieważ mówi się, że… Wyglądało to tak, 
jakby Samuel był wielkim panem, który nie podlega regułom niemieckiej plagi 
i jest w stanie dokonywać cudów. A dla niego był to dobry sposób na wypełnienie 

35 Sekcja Polska BBC ruszyła z pierwszą audycją 7 września 1939 r. i była jedną z pierwszych sek-
cji językowych w ramach Serwisu Zagranicznego.
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pustki, utrzymanie równowagi. Uwielbiał mieć ludzi wokół siebie, rozmawiać z nimi, 
być wśród nich. W gruncie rzeczy nienawidził być sam. Zawsze – a zwłaszcza  
teraz.

Początkowo przyjmował wszystkich w swoim gabinecie. Później – w sypialni, 
gdzie zaczął spędzać większą część dnia. Matylda nie była szczególnie zadowolona 
z tego ruchu w domu i z faktu, że Samuel przyjmuje obcych w intymnym zaciszu 
ich sypialni. Bolało ją serce na widok linii błotnistych śladów, która ciągnęła się 
od drzwi, przez dywan na schodach, aż do jej sanktuarium – wypieszczonego, 
najcieplejszego pokoju w całym domu. Wydawało się jej, że zewnętrzny, obcy 
niepokój rozkołysał się nad jej domem, że murowany zamek, którego ona – jego 
pani – z takim uporem starała się strzec, został pokonany przez jesienny chłód 
ulicy.

Ale zagryzła usta i milczała – z powodu Samuela, dla jego dobra. Poza tym 
podobnie jak on czuła, że za uprzywilejowane położenie, za „żelazny list”, za wizyty 
oficerów trzeba zapłacić, usprawiedliwić się w jakiś sposób. Nie traciła więc otuchy. 

Nie minęło wiele czasu, gdy działalność Samuela na rzecz gminy utraciła 
swój prywatny charakter i stała się bardziej oficjalna. 

Gdy tylko prezes Żydów w Łodzi, pan Mordechaj Rumkowski, w poważny 
i odpowiedzialny sposób przystąpił do organizowania swojego aparatu admini-
stracyjnego, zaczął gromadzić wokół siebie ludzi mu bliskich: takich jak Samuel, 
którego kochał niczym własnego syna, oraz takich, których – nie bacząc na włas- 
ny honor – uważał za społecznie użytecznych, jak na przykład redaktor Mazur. 
W ten sposób obaj przyjaciele stali się członkami nowo utworzonej rady36, a dni 
Samuela zyskały nową treść. 

A jednak życie w domu Cukermanów nie wróciło do dawnej intymności. 
Wraz z nadejściem zimy Cukermanowie zyskali stałych współlokatorów. Samuel 

nie mógł patrzeć na nieporadność pary dobrych przyjaciół – profesora Hagera 
i jego żony, więc przyjął ich do siebie, urządzając im miejsce w gabinecie. Matylda 
wielkodusznie zgodziła się dzielić swoją twierdzę obronną z dwójką starych ludzi. 
Kilka tygodni później przenieśli się do Cukermanów pan Adam Rozenberg, jego 
żona Jadwiga, ich syn Mietek i Sunia. Rozenbergowie wybrali dla siebie pokój 
gościnny. Mietek wprowadził się do pokoju służącego Wojciecha, a Wojciech 
poszedł spać do piwnicy. 

Jedynym problemem była Sunia, która oczywiście nie została zbyt przyjaźnie 
przyjęta przez Barbarę, domową kotkę. Czuła ona fizjologiczną niechęć do psów, 
a Sunia odpłacała jej tym samym. Poza tym w zachowaniu obu zwierząt ujawniała 
się zazdrość. Wszyscy domownicy – poza kucharką Rejzlą, która podzielała uczu-

36 Po wcieleniu Łodzi do Rzeszy gestapo dokonało masowych aresztowań, głównie przedstawicieli 
polskiej inteligencji, duchowieństwa oraz działaczy społeczno-politycznych. 11 listopada 1939 r. 
Niemcy aresztowali prawie całą, liczącą 30 osób, żydowską Radę Starszych.
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cia kotów wobec psów – okazywali Suni zbyt duże zainteresowanie, zwłaszcza 
dziewczynki, które bawiły się z nią całymi dniami. Dzikie awantury obu wrogów, 
miauczenie i ujadanie rozdzierające ciszę, denerwowały wszystkich, więc Ma-
tylda, która tak dobrodusznie godziła się na współlokatorów, postanowiła z tym 
skończyć. Kazała odesłać Sunię do piwnicy, odbierając jej prawo pokazywania 
się na wyższych piętrach. Pan Adam z wielką godnością ujął się za krzywdą psa, 
protestując przeciw niehumanitarnemu ograniczeniu jego swobody poruszania 
się. Matylda z jeszcze większą godnością kategorycznie pokręciła głową i w ten 
sposób ustanowiono strefy wpływów obu zwierząt domowych. 

Samuel stał przy oknie sypialni i wyglądał przez szparę w rolecie. Była wczesna 
godzina popołudniowa szarego, mglistego dnia. Ostry, intensywny grad przebijał 
się przez mgłę. Regularnie i z uporem atakował szyby, jakby chciał dotrzeć do 
jego twarzy.

Był blady. Mocno zagryzione usta czyniły jego twarz podobną do białej maski. 
Nos wydawał się bardziej szpiczasty i ostrzejszy niż zwykle. Niespokojne spojrzenie 
przeskakiwało poprzez grad do nagich drzew przed domem, do białych gałęzi 
parku Staszica. Czuł wewnętrzne drżenie, jakby ten grad naprawdę przedzierał 
się w jego kierunku. Strach dopadł go jak choroba, jak nagła wysoka gorączka, 
która chciała rozpalić każdy jego nerw, zniszczyć każdą komórkę jego ciała. 

Oderwał się od zasłony, przyłożył do pieca dwie zlodowaciałe dłonie i poczuł 
kłucie w czubkach palców. Przysunął brzuch i twarz do kafli. Wewnętrzne zimno 
nie dawało się pokonać. Rzuciły mu się w oczy notatki porozrzucane na stoliku 
stojącym obok łóżka. Poczuł, jakim są dla niego ciężarem. Opadło go pragnienie, 
by wrzucić do pieca te wszystkie papierzyska, uwolnić się od bezsensownego 
obowiązku, który wziął na siebie. 

Zbliżył się do stolika, ale zamiast przy nim usiąść, upadł na łóżko, podparł 
głowę obiema rękami i zamknął oczy. Leżąc wyciągnięty, pozwolił strachowi jesz-
cze bardziej rozpierać się w swoim ciele. Oddychał ciężko i przerywanie. Ciepły 
pulower, który miał na sobie, wznosił się i pulsował po lewej stronie jego klatki 
piersiowej, jakby skrywało się tam bijące skrzydłami, drżące pisklę. Również 
niespokojne myśli trzepotały w nim jak przerażone ptaki. 

Myślał o Matyldzie. O córkach. Zastanawiał się, jak dom wyglądałby bez 
niego – i nie mógł pojąć, że jego nieobecność oznaczałaby nieistnienie w ogóle. 
Nieistnienie było nie do pojęcia – było taką spekulacją umysłu, która w rzeczy-
wistości jest niemożliwa. Śmierć była niemożliwością. A przecież – myślał dalej 
– jak bolesne byłoby dla Matyldy jego odejście z tego świata. Czuł w sobie jej 
mękę i uczucie to niosło tajemną rozkosz. W taki sposób kiedyś w dzieciństwie 
w wyobraźni mścił się na matce: „Zachoruję, umrę i co ona wówczas zrobi?” Czuł 
teraz coś z tej rozkoszy zemsty, nie wiedząc dlaczego. Nowa siła Matyldy, jej dobry 
nastrój, wyrafinowane sposoby zabezpieczania domu, jego samego, Samuela, za 
pomocą glejtu – to wszystko było dobre i rozsądne. Dobre i rozsądne, a jednak 
niewłaściwe. Szale pomiędzy tymi odczuciami tylko pozornie były zrównoważone. 
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W rzeczywistości im wyżej wznosiła się jedna, tym niżej opadała druga. Im silniej-
sza stawała się ona, tym bardziej on czuł się słaby i bezbronny. Tak – rozmyślał 
dalej – opłakiwałaby go i przeżywała po nim żałobę, może zadumałaby się na 
chwilę, ale nie położyłaby się u jego boku, aby również umrzeć. Przekroczyłaby 
jego śmierć i poszła dalej – bez niego. Byłoby tak, jakby nigdy nie istniał. Nie 
pozostałby nawet najmniejszy ślad, który chciał zostawić po sobie – jak jego 
przodkowie, jak jego ojciec – lecz nawet to zmiotłaby i zniszczyła ta burza. 

Myśl Samuela przeskoczyła ku córkom – ku Dziuni. Rozgoryczenie, które 
odczuwał na myśl o niej przez kilka letnich tygodni, gdy spowodowała, że wyrzu-
cono ją z gimnazjum, już dawno minęło. Wręcz przeciwnie. W zachowaniu Dziuni 
wobec nauczycielki niemieckiego widział teraz dowód odwagi i mądrości. Kto 
wie – pomyślał – może to ona właśnie była tą jedyną, prawdziwą spadkobierczy-
nią jego dziadka reb Jecheskiela Cukermana? Wyrosła i stała się samodzielna, 
a przy tym niczego nie utraciła ze swojego poczucia humoru. Gdyby nie Dziu-
nia – przyszło mu do głowy – rzadko by się teraz uśmiechano w tym domu. Jej 
żarty, które kiedyś napełniały go taką niechęcią, teraz w jego oczach zyskały 
wiele zalet. Tak, kochał je. Zawsze. W takim razie dlaczego nigdy nie był zado-
wolony z tego, co ona mówi, co robi? Było tak dlatego, że jest bardzo podobna 
do niego? Że jest nazbyt wyraźnym odbiciem jego własnego charakteru? Nie 
mógł jej zaakceptować takiej, jaka jest, bo sam siebie nie może zaakceptować? 
A przecież nie chciał, aby była inna. Wszystko, czego pragnął, to samemu być 
innym. Silniejszym. Bardziej męskim. Ukryty, bezradny ptak po lewej stronie jego 
pulowera drżał niezależnie od jego woli. 

Pomyślał o Belli, swojej starszej córce. Jeśli Matylda i Dziunia były na obrze-
żach jego strachu, to ona, Bella, była w jego centrum. Myśl o niej powiększyła 
jego obawy o samego siebie. Bella była pozbawiona ochrony. Każda brutalność, 
której była świadkiem lub o której słyszała, powodowała, że krew odpływała 
jej z twarzy, stawała się jeszcze brzydsza i bardziej zagubiona. Milkła na całe 
dnie i tak smutno patrzyła na niego, ojca, jakby czuła, że on już nie potrafi jej 
ochronić. Wiedział, że nie można jej pomóc. Należała do tych nieszczęśliwych 
dusz przychodzących na świat bez pancerza, które rani każda krzywizna, każdy 
kant. A przy tym była uparta jak Dziunia. Nie bacząc na nic, nie ukrywała się 
w domu. Codzienne wychodziła do gimnazjum i wracała zatruta okrucieństwami 
ulicy – a mimo to pilnie odrabiała lekcje, studiowała książki, jak nigdy wcześniej 
zmuszała się do tego, aby iść dalej. Często widywał ją w szarym, opuszczonym 
salonie. Przemykała przez pokój bezszelestnie jak cień, a on wiedział, że wsłu-
chuje się w zamilkłe tony muzyki przeszłości – w dźwięki pianina, które stało 
przykryte grubą tkaniną. Czasami w przypływie czułości zapominał o zakazie37: 

37 Polacy i Żydzi musieli oddać Niemcom różne sprzęty, także wszystkie radioodbiorniki i instrumenty 
muzyczne.
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podchodził do pianina, zrywał okrywające go sukno i prosił: „Zagraj!”. A ona 
wybiegała z pokoju. Czasami nie mógł się uwolnić od pragnienia, aby przytulić 
to dziecko, szesnastoletnią, dużą córkę, i ukołysać na swoich kolanach, scało-
wać pełen bólu smutek z wielkich, ciemnych oczu… Więc jakby to było, gdyby 
zniknął? Co by się z nią stało?

Nie mógł już dłużej leżeć. A ilekroć wstawał, wydawało mu się, że wszystko, 
co tutaj przed chwilą pomyślał – dziwne i niezwykłe – było równocześnie prawdą 
i fałszem. Tak, ostatnio odkrył, że myślenie w pozycji horyzontalnej powoduje, że 
wszystko postrzega się jak w krzywym zwierciadle. Tak naprawdę – powiedział 
sobie, przemierzając dużymi krokami pokój – miał na myśli tylko siebie, a strach, 
który czuje we wszystkich swoich członkach, jest strachem o własne zagrożone 
życie i o nic więcej. 

Poczuł obrzydzenie do samego siebie. Ciągnęło go na dół, do swoich, do 
kuchennego, domowego ogniska, do córek, do Matyldy. Ale najpierw, zanim 
się im pokaże, musi zapanować nad sobą. Starał się uspokoić nerwy, rozerwać 
pajęczynę, która go uwięziła. Nie, na pewno nic się z nim nie stanie. Zawsze miał 
szczęście w życiu i teraz też wszystko wskazywało na to, że mu się poszczęści. 
Wrócił do myśli o córkach. Nie będzie już prawił morałów Dziuni. Nie będzie na-
legał, aby coś ze sobą zrobiła. Nie chce chodzić do gimnazjum, to trudno. Może 
ona lepiej rozumie, że życie w dzisiejszych czasach nie sprzyja zakopywaniu 
się w książkach. Dziunia była rozsądna i miała siłę, aby taką pozostać. Myśląc 
o Belli, poczuł w sobie czułość niczym do małej dziewczynki i wiedział, że dla 
jej własnego dobra należy ją obudzić – uzbroić, stanąć przeciw jej naturze, aby 
przygotować ją…

Nie był jeszcze gotów, aby zapanować nad sobą, gdy dostrzegł przez mokrą szybę, 
że ktoś się zbliża. Przy bramie pojawiła się opatulona postać redaktora Mazura.

Widocznie i w innych pomieszczeniach wyglądano przez okna, ponieważ 
wszyscy domownicy równocześnie wyszli na korytarz: stara pani Hager opar-
ta o ramię profesora, Bella z książką w ręku, Dziunia z gorącym, pieczonym 
ziemniakiem w ustach, kucharka Rejzl z drewnianą warząchwią pomiędzy 
dłońmi splecionymi na piersiach. Zza drzwi łazienki wyjrzała mała, siwa gło-
wa niani Reni, a zza drzwi do piwnicy – głowa służącego Wojciecha. Jedynie 
pan Adam się nie pojawił, podobnie jak jego syn Mietek, który przesypiał całe  
dnie. 

Dziunia z gorącym ziemniakiem w ustach wycisnęła gorący pocałunek na 
zmarzniętym policzku Mazura. Następnie pozostali zbliżyli się do niego, pomogli 
mu zdjąć zaśnieżony płaszcz, po czym zasypali pytaniami. 

– Nie boi się pan biegać po mieście w taki dzień? – Matylda wsunęła ręczną 
robótkę pod ramię i ujęła swoją pulchną dłonią zdrętwiałe palce redaktora. 

– Czy to prawda, że opróżniono pana mieszkanie ze wszystkiego? – zapytała 
pani Hager, potrząsając pięknie uczesaną, siwą głową. 

Kucharka Rejzl machnęła swoją chochlą: 
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– Niemcy, jimach szemos38, zrównają nas wszystkich. Niedługo już nie będzie 
wśród nas ani biednych, ani bogatych! – jej głos brzmiał nieco jadowicie, ale 
wymawiając te słowa, głośno westchnęła.

Dziunia i Bella zawisły na ramionach Mazura. 
– Niech pan wejdzie z nami do kuchni – prosiła Bella. 
– Tak, przeanalizujemy sytuację – Dziunia mrugnęła do niego łobuzersko. 
– A dlaczego nie przyprowadził pan swojej żony? – Jadwiga uśmiechnęła się 

swoim kocim, nieco odpychającym uśmiechem, który sprawiał wrażenie skie-
rowanego nie do gościa, lecz do kogoś poza nim. Jej czerwone paznokcie cały 
czas poruszały się między dźwięczącymi drutami. 

Redaktor Mazur nie widział ani nie słyszał ich wszystkich. Utkwił spojrzenie 
w Samuelu, który zastygł jak skamieniały na środku schodów z ciałem pochylo-
nym do przodu i długimi rękami opartymi o poręcz.

Matylda natychmiast wyczuła napięcie pomiędzy mężczyznami. Przyciągnęła córki 
ku sobie. Również pozostali cofnęli się, uwalniając przed redaktorem drogę ku schodom.

Pozostawszy w sypialni sam na sam z Samuelem, redaktor Mazur dosko-
czył do pieca, uderzył rękoma o kafle, przytknął do nich brzuch i zwrócił twarz 
w kierunku przyjaciela:

– A nie mówiłem, ha? – zaczął szybko i nerwowo pocierać plecami o piec. – 
Wszyscy aresztowani, wszyscy naraz! Widzi pan, co to znaczy przeczucie? – ocierał 
się o kafle niczym podniecony niedźwiedź, który trze futrem o pień drzewa. – Coś 
nie pozwoliło mi tam iść. Za nic w świecie. Wykształcił się we mnie taki zmysł. 
Czuję niebezpieczeństwo na milę…

Samuel stanął przed nim. Jego twarz była trupio blada: 
– Pan mnie uratował. 
– Oczywiście, że pana uratowałem! – Mazur zwycięsko kiwnął palcem. – Pan 

się przecież rwał, żeby tam iść, jak dziecko rwie się na wesele. 
– Sądziłem, że to mój obowiązek. Gdy wzywają, idę. Poza tym obawiałem 

się nie iść. 
– Teraz będzie pan miał wolne od posiedzeń. 
– Utworzą nową radę. 
– A Rumkowski dalej będzie podstawiał nogę innym i w ten sposób powoli 

uwolni się od tej niewielkiej grupki odpowiedzialnych ludzi. 
Samuel skrzywił się: 
– Teraz to już pan naprawdę przesadza…
– Dlaczego? Czy uważa pan, że nie jest do tego zdolny?
– Nie! Nie jest! – krzyknął Samuel zdenerwowany. 
– Niech pan pamięta, że z tego samego lasu robi się stylisko do siekiery, 

która go później zetnie. Nie na darmo…

38  Jimach szemos – przekleństwo wypowiadane po wspomnieniu imienia wrogów. 



447

– Proszę dać mi spokój! – Samuel nie mógł znieść słów Mazura. – Zaślepia 
pana nienawiść do niego i już pan nie widzi, jakim on jest człowiekiem. Człowie-
kiem, który nadstawia za nas głowę. Poszedł ratować Żydów z „Astorii”. Niech 
mi pan powie: tak, czy nie? Pytam pana, ile brakowało, aby pobito go na śmierć 
razem z tą setką mężczyzn? Gdyby prezydent policji nie przyszedł w porę, byłoby 
już po Chaimie Rumkowskim. Czy w ogóle wie pan o tym? 

– Tak, wiem. Ale czy to była świadoma odwaga, tego nie jestem pewien. Może 
wmówił sobie, że jego – „najstarszego z Żydów” – posłuchają jak feldmarszał-
ka, że nie potraktują go jak psa ze stada. Ale ja, widzi pan, panie Cukerman, 
nie należę do tych, którzy chcieliby pomniejszać czyjeś bohaterstwo. Poszedł, 
wstawił się, został nieźle pobity? Wspaniały czyn, wielki czyn. Tak więc, czego 
pan chce ode mnie?

– Nie wiem, dlaczego tak go pan nienawidzi.
– Nienawidzę? Broń Boże. Jak może mnie pan oskarżać o nienawiść do Żyda, 

zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Ale przerażają mnie ludzie, którzy nie liczą 
się z niczyimi uczuciami.

– Ależ on jest uczuciowym człowiekiem.
Mazur przelotnie się uśmiechnął: 
– Dobrze powiedziane. Uczuciowy człowiek, który nie liczy się z uczuciami 

innych! Słyszy pan, co do pana mówię? On jest jak pies. Dopóki ma obrożę 
na szyi, jest nieszkodliwy, a może nawet pożyteczny, ale gdy oswobodzi się go 
z uwięzi, nigdy nie można być pewnym, kogo poliże, a kogo rozerwie na strzę-
py – machnął ręką. – Ech, powinniśmy porozmawiać o czymś ciekawszym. Co  
robić? 

– Co robić? – Samuel powtórzył niczym echo. 
Mazur przerwał nerwowe pocieranie plecami o kafle pieca: 
– Albo się ukryć, albo wyjechać z miasta. Ja bym się stąd ulotnił. Mam już 

tego powyżej uszu. Tak czy siak dom już splądrowany. Strach kręcić się po 
ulicach. Dopóki myślałem… Rozumie pan, wcześniej nie mogłem. Jak pan to 
nazwie? Poczuciem obowiązku? Niech będzie poczucie obowiązku. Wydawało 
mi się, że… Kto jak kto, ale ja nie mogłem. Ale teraz widzę, że przecież nic nie 
można zrobić, a żyć się chce. Chce się, panie Cukerman. Tak to jest. Człowiek 
jest stary, męczy się, ale ta głupia odrobina życia szuka wszelkich sposobów, aby 
przetrwać. Nie chce słyszeć o moralności, o obowiązku, o długu wobec innych. 
Chciałoby się ujrzeć na własne oczy, jak przychodzi na Niemców czarny koniec. 
Ale nawet nie to jest najważniejsze. Chce się żyć dla samego życia. Gdybym miał 
poczucie, że tym moim męczeniem się mogę choć odrobinę ulżyć ogółowi, to 
być może znalazłbym w sobie siłę, aby zakrzyczeć instynkt. Ale tak… Ech, panie 
Cukerman – westchnął głęboko. – Nie jestem w stanie wydobyć z siebie nawet 
słowa pociechy. 

Redaktor Mazur, który nigdy nie był wysoki i postawny, ale czasami sposobem 
chodzenia i zachowaniem, dumnie zadartą głową o szczerym, mądrym uśmiechu 
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i wysokim, szerokim czole robił wrażenie potężnej figury. Teraz wyglądał, jakby się 
skurczył przygnieciony ciężarem. Tylko w spojrzeniu pozostało coś z niegdysiej-
szego Mazura. Spojrzeniu człowieka nie przekornego, nie dumnego i upartego, 
lecz wiedzącego; takiego, który wejrzał w zakryte karty i wyczytał przyszłość. 
I smutek tej wiedzy bił spod jego bezrzęsych, podkrążonych ze zmęczenia powiek 
z siłą tak wielkiego zwątpienia, że Samuel poczuł, jak spojrzenie Mazura usuwa 
mu grunt spod nóg. 

– Może wstaniemy i pójdziemy do starego? – wydusił z siebie Samuel. – Sy-
tuacja by się wyjaśniła. Dowiemy się chociaż, co się stało z ludźmi. 

– Mogę panu powiedzieć, co się stało z ludźmi. Już ich pan nigdy nie zobaczy.
– To co mamy robić?
– Może nie powinien pan, panie Cukerman, nic robić. Po pierwsze, ma pan 

glejt i ochronę lipskich oficerów. Po drugie, w najgorszym wypadku może stary 
ujmie się za panem. Potrzebuje ludzi, którzy patrzą na niego jak na proroka. – 
W tym momencie szyderczy grymas wykrzywił twarz redaktora. – Ale niech mnie 
pan posłucha, niech pan zrozumie, że nie powinien liczyć na jego pomoc. Proszę 
powiedzieć, nigdy pan nie myślał o ucieczce przez granicę, do czerwonych?

Samuel uśmiechnął się gorzko: 
– Tam byłbym bezpieczny? Zapomina pan, że jestem byłym krwiopijcą… 

kapitalistą? 
– Ale tutaj niebezpieczeństwo jest przecież większe, nawet dla pana. Tak, 

trzeba będzie stąd uciekać. Łódź będzie judenrein. Nie tylko Łódź. Wszystkie 
tereny, które zostały włączone do Trzeciej Rzeszy. – Przerwał. Zaczął rysować 
palcem po lśniącym kaflu pieca. Samuel przemierzał pokój wielkimi krokami. 
Długo milczeli, aż Mazur znowu podjął wątek: – Mówię… ot, mówię. Uciekać. 
Rozumiem pana bardzo dobrze. Sądzi pan, że… nie wiem… będę pana naciskał 
do ostatniej minuty, a sam się stąd nie ruszę? Istnieją takie przeklęte dusze jak 
ja i pan, które tak są przywiązane do rodzinnego błota, tak w nim zanurzone, że 
najgorsza prawda ich stąd nie wyrwie…

Jednym skokiem Samuel znalazł się obok niego: 
– Niech pan posłucha! – złapał Mazura za klapy. – Możemy się tutaj ukryć! 

Na przykład na strychu. Cały dzień przebywalibyśmy na dole. Ktoś stałby przy 
oknie. Przez okno można stąd zobaczyć spory kawałek ulicy, a w razie czego 
pobiegniemy na górę, wciągniemy drabinę i gotowe. Poza tym… – poczuł na-
dzieję – poza tym może Niemcom wystarczy to, co zrabowali za pierwszym  
razem.

Mazur machnął ręką: 
– Jeśli oni już coś robią, to dokładnie. 
Samuel nie chciał się poddać: 
– Przede wszystkim niech pan odetchnie. Spędźmy razem kilka godzin, dobę. 

Głowy ostygną. Zdobędziemy więcej informacji. Pańska żona tutaj odżyje, a i pan 
również poczuje się lepiej. 
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Samuel wiedział, że myśli przede wszystkim o sobie. Tak, on poczuł-
by się lepiej, mając Mazura obok siebie. W istocie było coś nie do zniesie-
nia we wzroku Mazura, coś niezwykle bolesnego – a jednak był dla niego 
oparciem. Samuel położył swoje duże dłonie na zapadłych ramionach reda- 
ktora: 

– Proszę nie być takim pesymistą – powiedział niemal błagalnym tonem.
Mazur nie dał się prosić. Jego twarz stała się jeszcze bardziej ponura. 
– Kto mówi, że jestem pesymistą? Jestem egoistą. – Zadrżał, jakby chciał 

się uwolnić od ciężaru rąk Samuela. – Wiem, że przyjdzie na nich marny koniec, 
że Żydzi ich przeżyją i jeszcze zatańczą na ich grobach, ale dla mnie i dla wielu 
takich jak ja nie przewiduję niczego dobrego. – Zapiął marynarkę, po czym od-
sunął się od pieca. – Znaczy się, trzeba iść. 

Samuel zastąpił mu drogę. 
– Jesteśmy umówieni?
Mazur podniósł ku niemu głowę. Łagodny smutek zajaśniał na jego twarzy: 
– Kiedy mamy się pojawić?
– Nawet w tej chwili! – Samuel chwycił dłoń Mazura i mocno ją uścisnął.  

– Jestem rad, naprawdę, taki jestem rad.
Na odgłos ich kroków na schodach wszyscy domownicy pojawili się znowu, 

tym razem wyłaniając się nie z kuchni, lecz z gabinetu Samuela, gdzie mieli 
siedzibę Hagerowie. 

– A teraz musi pan zajść, aby się czegoś napić! – zawołała Matylda w kierunku 
Mazura. Dziewczynki wybiegły mu naprzeciw i uwiesiły mu się na ramionach, 
ciągnąc do gabinetu. 

– Tutaj jest miejsce naszego popołudniowego plotkowania – Dziunia zapre-
zentowała mu pokój. 

Gabinet Samuela bardzo się zmienił. Biurko dosunięto do ściany. Leżała na 
nim biała cerata, w tej chwili bogato zastawiona talerzykami i szklankami, z du-
żego dzbanka bił zapach cienkiej herbaty. Pod ścianą stała kozetka Samuela, 
obok niej wielkie łóżko, które sąsiadowało w kącie z drugim łóżkiem. A wszyscy 
przecież, jakby nie było, gromadzili się właśnie tutaj, zajmując miejsca na kozetce  
i łóżkach.

– Tylko na minutkę – Mazur się rozsiadł i podniósł szklankę gorącej herbaty 
do ust. Pierwszy łyk przywołał go do rzeczywistości. Zlustrował pokój, ludzi wokół 
siebie, każdego ze szklanką herbaty w dłoni. Talerzyk z ciastkami upieczonymi 
przez kucharkę Rejzl wędrował z rąk do rąk. Łagodny smutek znowu przemknął 
przez jego twarz. – Co u pana słychać, profesorze?

Profesor Hager, połykając herbatę z głośnym, pełnym rozkoszy westchnieniem, 
wytarł gorące krople spływające mu z ust na brodę: 

– Moja żona sądzi, że na wątrobie już nic mi nie leży, ale teraz mam do 
czynienia z żółcią…

Domownicy roześmiali się. Hagerowa nie zauważyła, że śmieją się z niej. 
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– Ciągle łapią go do roboty – poskarżyła się Mazurowi. – Błagam go, aby nie 
wychodził. Nie chcę, żeby pracował w tych czasach. Ale on nie chce słuchać. 
Nawet nie godzi się zgolić brody. Jeszcze rozumiem, że pobożny Żyd pilnuje swojej 
brody… – skierowała na Mazura proszące oczy, w których odbijała się siwizna 
jej włosów. – Po co starsi ludzie mają dzisiaj wychodzić? Powiedzcie mi. Mamy 
taki pewny kąt, drogi kąt. Proszę na niego wpłynąć, panie Mazur…

– Proszę na mnie nie wpływać – profesor pokręcił bródką. – Proszę zrobić 
mi tę przysługę i nie wpływać na mnie. Też mi nowina w sztetlu, łapią do roboty! 
Łapią tysiące Żydów, czy mam być wyjątkiem? 

– Jesteś chory, wiesz o tym – Hagerowa, która miała zwyczaj wmawiać mężowi 
wszystkie prawdziwe i urojone choroby, skierowała ku obecnym swoje wodniste, 
szare oczy, jakby szukając u nich wsparcia. 

– Broń Boże, żeby miało mnie ranić to całe łapanie do pracy – odezwał się pro-
fesor poważnym tonem. – Jedyna rzecz, która czasami drażni, to ich szyderstwo. 

Kolano redaktora Mazura zadrżało. Ledwo złapał poruszoną szklankę, która 
się na nim wspierała. 

– Tym się pan tak przejmuje? Ich szyderstwem? – zagotował się. – Jakby 
poza szydzeniem nic więcej nie robili. Widzi pan, życie należy chronić, skórę na 
grzbiecie, tę odrobinę sił – to nasza godność. Rozumie pan, oni są za mali, aby 
ugodzić nas słowem. 

Wszyscy byli zajęci piciem herbaty i chrupaniem ciasteczek. Samuel, który 
stał przy futrynie i popijał na stojąco, wlał do ust resztkę płynu i rzekł: 

– Redaktor Mazur z żoną przeprowadzają się do nas. 
– Będzie jeszcze weselej! – zachichotała Jadwiga przymilnie i tępo. Szklanka 

z talerzykiem w jej ręku zadźwięczała niczym szczękające z przerażenia zęby.

*

Mordechaj Chaim Rumkowski siedział w przedpokoju prowadzącym do ga-
binetu dowódcy brygady SS Herr von Strafera39 – i czekał na audiencję. Czuł 
rozgoryczenie. Aresztowanie rady spadło na niego jak grom z jasnego nieba, komu 
mogło przyjść do głowy, że wezwą przedstawicieli gminy na posiedzenie i tak po 
prostu, bez żadnych ceregieli, aresztują i odstawią ich do więzienia? To nawet nie 
wyglądało jak aresztowanie. Raczej jak napad bandy rabusiów. W Mordechaju 
Chaimie wszystko się gotowało. Faktycznie nie byli to aż tak wielcy działacze, ci 

39 Prezydentem policji w okupowanej Łodzi od listopada 1939 r. do 22 czerwca 1940 r. był Johan-
nes Schäfer, SS-Brigadeführer. Chava Rosenfarb świadomie zmienia nazwiska większości postaci 
historycznych, choć często są one zbliżone do prawdziwych.
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wszyscy członkowie rady, ale bądź co bądź to najlepsi Żydzi z miasta. Jeśli im 
mogła się przydarzyć taka rzecz, to jak przedstawiało się bezpieczeństwo jego 
samego – Przełożonego Starszeństwa Żydów? Oczywiście było to tylko pytanie 
retoryczne. On, Mordechaj Chaim Rumkowski, nie musiał się troszczyć o własne 
bezpieczeństwo. Gdyby tylko mógł się powstrzymać i nie nadstawiać dobrowolnie 
głowy w obronie swoich pokrzywdzonych braci, działałby nieco rozsądniej, nie 
tak impulsywnie, to na pewno byłoby lepsze dla niego. Tak czy siak wszystko 
wskazywało na to, że władza nie może się bez niego obejść. Herr von Strafer 
był z niego zadowolony, a on, Chaim Rumkowski, nie mógł nie wykorzystać tego 
zadowolenia prezydenta policji dla dobra swoich nieszczęsnych Żydów. On, Chaim 
Rumkowski, był tutaj, aby się za nimi wstawić. Tak chciała historia. To było jego 
przeznaczenie, więc postanowił porozmawiać z Herr von Straferem otwarcie. 
Albo – albo: jeśli chcą, żeby był porządek, to muszą respektować żydowskich 
reprezentantów. Jeśli nie, to on, Chaim Rumkowski, nie bierze odpowiedzialno-
ści. Poprosi, aby uwolniono aresztowanych, a jeśli nie – tak, jeśli nie, to niech 
i jego zwolnią ze stanowiska. Takie postawi ultimatum. Herr von Strafer musi 
wypełnić żądanie zawarte w tej prośbie. Bezwarunkowo. Należy postawić granicę 
bezhołowiu. Już dzisiaj. 

Zaczął się niecierpliwie wiercić w fotelu. Nie był wytrwały. Taka była jego na-
tura. Czekanie tutaj, w przedpokoju, było prawdziwą męczarnią. Jeszcze zanim tu 
wszedł, ogarnęło go pragnienie ucieczki. W powietrzu unosiła się nieprzyjemna 
atmosfera czystej, eleganckiej kostnicy. Każda para wielkich, zamkniętych drzwi 
wyglądała jak wieko trumny. Wyściełane skórą fotele pod wysokimi, zimnymi 
ścianami lśniły w szarym świetle, jakby siedziały na nich duchy. Ze wszystkich 
stron emanowały blaskiem ku niemu – ostatniej żywej duszy. A białe oblicze 
zegara – zjawy z dwoma wielkimi, czarnymi wąsami – pokazywało już piątą. 
Oznaczało to, że siedzi tu już około pięćdziesięciu minut, a wszystkie drzwi wciąż 
pozostają zamknięte. Drzwi, które chciał wreszcie przekroczyć; odstraszające 
drzwi. Rumkowski położył dłonie na głowie. Rana nie bolała już tak bardzo. Po-
myślał, że powinien – nie zważając na groźby lekarza – zdjąć ten bandaż. Dość 
już się naparadował z białym sztrajmlem40 na głowie. A może tak właśnie było 
lepiej. Niech zobaczy to Herr von Strafer, niech to zobaczy, niech się zawstydzi 
i okaże szacunek. 

Mordechaj Chaim Rumkowski chciał się poderwać z fotela, podbiec i zapu-
kać do drzwi von Strafera. Wciąż sobie wyobrażał, że tak właśnie robi. Siedział 
jednak dalej. Poręcze i oparcie fotela trzymały go w zamknięciu swoich brutal-
nie cierpliwych ramion. Był tu stałym bywalcem. Fotel mógł już nosić jego imię, 
Mordechaja Chaima. Wydawało się, że lśniące siedziska pustych foteli dookoła 

40 Sztrajml – futrzana czapka, tzw. lisiura, noszona głównie przez chasydów z okazji szabatu; cza-
sami będąca też symbolem zajmowania znaczącej pozycji wśród religijnych Żydów.
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niczym zjawy mrugają swojsko do niego: „Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? 
To już miesiąc, prawda? Nie więcej niż miesiąc, a tobie się wydaje, że to już cała 
wieczność minęła od tamtego czasu”. Aby się z nim podrażnić, zaczęły przed nim 
stawiać obrazy tak nieodległych, a jednak tak dawno minionych dni. 

Były to krytyczne dni, które ciągnęły się od wybuchu wojny aż do zajęcia 
miasta przez Niemców. Wówczas usunął mu się grunt spod nóg. Dom sierot, 
którym zarządzał, wymknął mu się z rąk. Władzę przejęła inna siła, niezależna 
od woli Chaima Rumkowskiego. Nagle zaczął mu doskwierać ciężar starości. 
Nie było już niczego, na czym mógł się oprzeć. Miasto pełne ludzi żyło swoim 
gorączkowym życiem – bez niego, bez Mordechaja Chaima. Świat wrzał w kotle 
losu – bez niego, Mordechaja Chaima. A jemu się zdawało, że całkiem przestał 
istnieć, jakby życie opuściło go w chwili, kiedy przestał działać. 

Potem nadeszła klęska Polski. Niemiecka łapa nad miastem. Mimo otępia-
jącego przygnębienia doznał szoku, który nim wstrząsnął – wstrząsnął i obudził. 
Na żydowskie głowy zaczęły się sypać rozmaite zarządzenia. Żydowskie mienie 
stało się bezpańskie. Bito na ulicach, łapano do pracy. Mordechaj Chaim ujrzał 
się w samym centrum chaosu i bezradności – i wówczas nadszedł błysk, który 
rozpalił umysł ognistym światłem: idea. Jeszcze nie miała kształtu, jeszcze nie 
wiedział, dokąd zmierza, co wyraża – ale już go nie opuściła ani za dnia, ani 
w nocy, wiła się i snuła zamglona, rozpływająca się, a przecież tak boleśnie uparta. 

Chaim Rumkowski nie zwykł kontemplować swoich myśli, rozdzielać ich i wsłu-
chiwać się w to, czego od niego chcą. Nie miał do tego cierpliwości. Wystarczał mu 
sam zapach myśli, jej posmak – i już był gotów do działania. Nie było większego 
dystansu pomiędzy tym, co myślał, i tym, co robił. Obie te sfery szły w parze. 
Dlatego też żaden pomysł nie wydawał mu się nieosiągalny. Już dawno odkrył, 
że im więcej czasu poświęca się na zgłębianie sedna idei, tym słabiej wypada 
jej realizacja – jakby połowa energii wyczerpywała się na obmyślanie sposobów 
i środków, a w końcu, w międzyczasie, wyczerpuje się wiara w jej powodzenie. 
Samo rozważanie oznaczało wątpliwości. Tylko gdy działa się szybko, impulsyw-
nie, cała energia wspiera ideę i daje pewność sukcesu. Jednym słowem – on, 
Mordechaj Chaim Rumkowski, był człowiekiem czynu. 

Więc od razu zabrał się do dzieła. Stało się dla niego jasne, że wszystko, co 
dzieje się z Żydami, jest spowodowane tym, że nie ma nikogo, kto byłby w sta-
nie wziąć ich los w swoje ręce. Poczuł na sobie palec wybraństwa; poczuł go 
wszystkimi zmysłami, całym ciałem. Łódzkie żydostwo czekało na niego. Naród 
żydowski wypatrywał go. Był gotów. Nawet jeśli nie był wypoczęty i wyspany 
po nocnych, na wpół bezsennych rozmyślaniach, każdego dnia wstawał rześki 
i pełen energii, aby niecierpliwie rozpocząć swoją pracę na rzecz ogółu. Ubierał 
się i w mgnieniu oka jadł śniadanie, po czym już był gotów wyruszyć do miasta. 
Ostatnio nie unikał spoglądania w lustro przed wyjściem, starannie zaczesywał 
siwe, jedwabiste włosy, które były jego ozdobą, i dopiero wtedy chwytał swój 
wytarty płaszcz i pomięty kapelusz, po czym biegł do gminy. 
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Wszystko potoczyło się szybko. Z niegdysiejszej rady gminnej mało kto tu 
teraz zaglądał. Przywódcy miasta przepadli jak kamień w wodę; albo uciekli, 
albo siedzieli w ukryciu41. „Tchórze!” – złościł się Mordechaj Chaim, biegając 
z pokoju do pokoju, pukając do drzwi. „Ot, macie swoich opiekunów!” – krzyczał 
do tłumów przerażonych Żydów, którzy oblegali budynek. Wściekły i rozgniewany 
zarządzał roztargnionymi urzędnikami, otwierał szafki, wysuwał szuflady, na-
kazując zrobienie porządku. I słuchano go. Było jasne jak słońce, że wszystko 
czeka właśnie na niego. 

W nim spoczywają wszystkie nadzieje – to było echo niejasnej idei. Daleki 
odgłos młodzieńczych ambicji, naiwnego snu przebijał przez banalność minio-
nych lat i rozlegał się w nim echem mesjańskiego wybraństwa. On, Mordechaj 
Chaim, przyszedł na świat, aby wypełnić misję. Zawsze czuł to w sobie: stać się 
Mojżeszem dla Żydów. Jak Mojżesz został namaszczony i powołany na całe życie. 
Teraz Mordechaj Chaim wiedział, że nie zniknie z tego świata, dopóki nie wypełni 
swojego posłannictwa. Nie, nie został stworzony do prowadzenia domu sierot, ale 
aby poprowadzić cały naród. Kierowanie sierocińcem było dla niego tym samym, 
czym dla Mojżesza opieka nad owcami Jitra42. Jak wielka jest bowiem różnica 
pomiędzy jego sierotami a narodem żydowskim? Czyż wszyscy Żydzi nie są dzisiaj 
niczym opuszczone owce bez pasterza? Bez ojca? Przywódcy? On, Mordechaj 
Chaim Rumkowski, będzie ich ojcem. Przygarnie ich i obroni, ułatwi im życie. 
Zatroszczy się o wszystkich i o każdego z osobna. Oni zaś będą mu posłuszni. 
Ludzie słuchają takich jak Mordechaj Chaim. Bo jak on czuje powołanie, aby 
im przewodzić, tak i oni będą musieli zrozumieć, że to właśnie on, nie kto inny, 
zna drogę. I wszystko mu się uda. Zagoją się wszelkie rany. Zbuduje normalny 
żydowski organizm i będzie jego mózgiem. Mózgiem i sercem. Tak, sercem. Ku 
niemu popłynie wdzięczność narodu niczym promienie, które płyną ku centrum 
słońca, a on odpłaci narodowi miłością. 

Była to myśl, idea, której musiał wyjść naprzeciw czynami, którą zamierzał czym 
prędzej uwolnić ze skrzydeł swojej fantazji, opierając o konkretną rzeczywistość. 
A rzeczywistość była niemiecka. Ponad nią wisiał potężny cień Adolfa Hitlera, 
więc idea sama z siebie zwróciła się ku niemu – ku niemieckiemu przywódcy. 

Mordechaj Chaim czuł jakieś pokrewieństwo z tym człowiekiem woli. W grun-
cie rzeczy obaj byli ulepieni z tej samej gliny. Mordechaj Chaim był pewien, że 
– nie bacząc na wszystko – dobrze by się z nim rozumiał. A dzisiaj, gdy oddziały 
Führera tak szybko zajęły Polskę i szykowały się do zalania całej Europy, podziw 

41 Kilka tysięcy Żydów opuściło Łódź na początku wojny, wśród nich także wielu działaczy politycznych 
i społecznych, w tym m.in. Lejb Mincberg, prezes Rady Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi od 
1928 r.

42 Jetro (Jitro) był teściem Mojżesza. Pasąc jego owce Mojżesz dostrzegł krzew gorejący i usłyszał 
głos Boga nakazujący mu wyprowadzić lud Izraela z Egiptu. 
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Mordechaja Chaima jeszcze wzrósł. Podziw, o którym rzecz jasna nikomu nie 
mówił, do którego trochę wstydził się przyznać przed samym sobą. Uczucie to 
jednak tkwiło w nim i na nim budował wspaniałe rusztowanie dla swojej idei. 
Czuł się coraz bliżej Führera. Był przecież jego poddanym. I myśl o tym, że kie-
dyś nadejdzie dzień, który ich zbliży, wcale nie wydawała mu się fantastyczna. 
Zasiądą obaj w gabinecie i będą rozmawiać jak równy z równym – dwaj ludzie, 
którzy rozumieją siebie i znają życie. Wówczas on, Mordechaj Chaim Rumkowski, 
przedstawi swój wielki plan. Hitler nienawidzi Żydów, chociaż według Mordecha-
ja Chaima z pewnością nie ma to żadnego związku z okropnym znieważaniem 
bezbronnych, na przykład w mieście Łodzi. On, Führer, uważa, że Żydzi są winni 
wszystkim nieszczęściom na świecie, że to oni są przyczyną wojen i innych 
utrapień. Prawda, naiwne i fałszywe to podejście, ale w końcu Hitler ma prawo 
nienawidzić Żydów. Na przykład on, Chaim Rumkowski, nie bacząc na to, że kiedyś 
afiszował się polskim patriotyzmem, żywi w sercu nienawiść do Polaków. Biali 
Amerykanie nienawidzą Murzynów. Turcy nienawidzą Ormian. Prawdopodobnie 
to naturalna rzecz – taka nienawiść. Tak więc Hitler może sobie nienawidzić Ży-
dów. Prawdą jest, że Żydzi wszędzie są obcy, żyją w krajach, z którymi w końcu 
nie mają żadnego związku, do których nie mają najmniejszych praw. Do tego 
zachowują się inaczej, a nawet dziwacznie – żądając przy tym równych praw, 
przywilejów. Dlaczego to ich spotyka? Któremu Żydowi podobałoby się, gdyby 
po jego domu kręcił się goj, domagając się w dodatku takiego samego miejsca 
dla siebie przy szabatowym stole? Tak więc dlaczego ma się podobać gojom, 
że Żydzi tak długo mieszkają w ich krajach, zajmują wysokie pozycje, stają się 
bogaczami, rugują gojów z niektórych zawodów, z handlu, i jeszcze lamentują, 
że są pokrzywdzeni? On, Chaim Rumkowski, to właśnie wyjaśniłby Führerowi, 
a tamten by go zrozumiał. Podpisałby z Mordechajem Chaimem kontrakt, że po 
zajęciu przez Niemcy całego świata odda Palestynę narodowi żydowskiemu, 
a jemu, Rumkowskiemu, powierzy rządy nad nią. Tak się stanie, że Hitler i Mor-
dechaj Chaim Rumkowski na zawsze wyzwolą naród żydowski z rozproszenia43. 

O to chodziło. Urzeczywistnienie było jeszcze bardzo dalekie, tajemnie uwik- 
łane w niejasną perspektywę przyszłości, gdzieś na poziomie marzeń, więc 
Mordechaj Chaim rzadko pozwalał sobie bawić się tą myślą w wyobraźni. Stał 
dopiero na samym początku drogi. A nie zwykł zajmować się rzeczami, których 
nie da się zrealizować natychmiast. Ale smak i zapach tego marzenia towarzy-
szył mu podczas najmniejszych nawet działań, które podejmował, popychając 
go do przodu. Drogi wciąż dokładnie nie znał, stale jeszcze błądził po omacku. 
Ale był jak ktoś, kto błądzi nocą po lesie, lecz już widzi jasne światło w oddali. 
Ostatecznie nie jest ważne, jaką okrężną drogą do niego dotrze. 

43 Rozproszenie, diaspora (goles) – życie na wygnaniu, poza ojczyzną, jedno z najważniejszych pojęć 
oddających kondycję narodu żydowskiego. 



455

Wówczas stało się to, co miało nadejść. Mordechaj Chaim Rumkowski akurat 
tego dnia nie poszedł do gminy. W nocy złapała go silna gorączka. Dręczyły go 
koszmary. Głowa nieznośnie bolała. Oblany potem trząsł się z zimna pod puchową 
kołdrą. Zasnął dopiero nad ranem i przespał całe przedpołudnie. 

Obudziło go pukanie. Wszedł młody człowiek w sztywnym kapeluszu i czarnym, 
ciężkim płaszczu zimowym, po czym zbliżył się powoli do łóżka Rumkowskiego 
i stanął przed chorym z takim wyrazem twarzy, jakby był samym Aniołem Śmierci44. 

Sporo czasu minęło, zanim Rumkowski go rozpoznał. Gdy tylko zorientował 
się, że widzi przed sobą inżyniera Fefera, członka przedwojennego zarządu gminy, 
szybko się podniósł, opierając na łokciu: 

– Fefer! – powitał go od razu. – Czego pan chce?!
Inżynier Fefer, prawdopodobnie przyzwyczajony do „uprzejmości” Rumkow-

skiego, uśmiechnął się lekko: 
– Panie Rumkowski, znowu w gminie był oficer. Mówił o reprezentacji Żydów 

u prezydenta policji. O delegacji. Spotkałem się z Mojsze Sojcherem. I postano-
wiliśmy pójść do prezydenta policji. Tak czy siak, dalej tak być nie może. Trzeba 
stworzyć jakieś gremium, które będzie nas reprezentować. Pomyślałem więc, 
że jeśli pójdzie pan z nami, to będzie chociaż jakiś ślad po dawnym zarządzie. 

Twarz Rumkowskiego pokryła się czerwonymi plamami gorączki. 
– Co to znaczy? – zasapał nienaturalnie, przez chwilę nie mogąc wydobyć 

z siebie słowa. – Co to znaczy, że pan mi mówi: „Niech pan idzie z nami”? Bardzo 
dziękuję za zaproszenie. Czy poza mną jeszcze ktoś inny jest w gminie? 

– Dlatego właśnie sądzimy, że pan powinien być w delegacji – inżynier Fefer 
spokojnie zapalił papierosa. 

Rumkowski jednym susem znalazł się na podłodze. Gość obserwował sta-
rego, pochylonego mężczyznę, który trząsł się na cienkich, kościstych nogach, 
ubierając się bez skrępowania na jego oczach. Ręce i nogi Rumkowskiego drżały. 
Zaplątał się w rękawy koszuli i nogawki spodni. Po kilku minutach był jednak 
gotów. Pospiesznie włożył na siebie lichy płaszcz zimowy, doskoczył do Fefera 
i pomachał mu palcem przed oczyma: 

– Nie zniosę żadnych oszustw. Słyszy pan, panie Fefer? Nic nie będzie się 
działo poza moimi plecami. Tutaj nie Polska i tutaj nie będzie mnie pan wodził 
za nos! – również i tym razem minął lustro, nie zapomniawszy rzucić okiem na 
swoją postać. Sięgnął po kapelusz i popatrzył na gościa oczyma rozpalonymi 
gorączką: – No, dlaczego pan stoi?! 

Rumkowski nie miał cierpliwości na uprzejmości wobec Fefera i nie zważając 
na to, że kolana się pod nim uginają, zbiegł ze schodów, zostawiwszy towarzysza 
z tyłu. W bramie uderzyło go w twarz świeże, zimne powietrze. Zakręciło mu się 

44 Anioł Śmierci – anioł przynoszący człowiekowi śmierć, identyfikowany z Samaelem, przedstawiany 
w tradycji jako postać z mieczem stojąca przy łóżku chorego. 
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w głowie. A jednak w całej tej rozedrganej słabości chorego ciała poczuł histo-
ryczne znaczenie chwili. Nagle przyszło mu do głowy, że nie jest dostatecznie 
elegancki, powinien był założyć czystą koszulę, nie uczesał się nawet jak należy. 

– Proszę iść ze mną do fryzjera! – polecił i pociągnął zbliżającego się Fefera 
za rękaw. Ale Fefer nie pozwolił się ciągnąć, stanął jak wmurowany, patrząc 
na starego swoimi mądrymi, spokojnymi oczyma. – Dlaczego pan tak mi się  
przygląda? – zdenerwował się Rumkowski. – Nie mogę się tak pokazać… Prosto 
z łóżka do gabinetu prezydenta policji.

– Nie sądziłem… – Fefer spokojnie palił papierosa. – To nie musi być w tej 
sekundzie, powinniśmy się przygotować… 

Rumkowski pokręcił głową: 
– Chodźmy teraz!
Uprzejmość zniknęła z twarzy Fefera. Jego brwi nastroszyły się surowo i wrogo. 
– Panie Rumkowski – powiedział chłodno. – Tak się nie da! Po pierwsze na-

leży zwołać naradę kilku odpowiedzialnych osób, wypracować platformę, zdać 
rachunek, co i kiedy…

Rumkowski nasunął na czoło pognieciony kapelusz, uwalniając spod niego 
pasma siwych włosów. 

– Po co panu ludzie? – zasapał. – Czy to targ? Narady-szmarady. O czym tu 
tak dużo gadać? – dostrzegł chłodny błysk oczu Fefera, dzięki czemu zorientował 
się, że przesadził. – Niech już będzie, jak pan chce – machnął ręką. – Niech pan 
biegnie i przyprowadzi tutaj Mojsze Sojchera. Będę czekał na was w golarni. Ale 
pamiętajcie, że jeśli nie przyjdziecie za pół godziny, pójdę sam!

Poszli do prezydenta policji w trójkę. Poza Feferem był też członek gminy Mojsze 
Sojcher. Świeżo umytą, czarną dorożką podjechali do urzędu bezpieczeństwa, 
który mieścił się w jednej z najpiękniejszych kamienic przy alei Kościuszki45, czy 
też jak ją obecnie nazywano: Herman-Göringstrasse. 

Piękna dorożka, która zatrzymała się przy chodniku pomiędzy lśniącymi limu-
zynami, sprawiała wrażenie ubogiej krewnej pomiędzy bogatymi kumami. Konik 
chyba szybko poczuł swą nędzę, bo odwrócił pysk i grzywiasty kark w kierunku 
postawionej budy, jakby chciał ją poprosić, aby go zakryła. Potem bezradny, nisko 
opuścił głowę ku ziemi, zakrywając końskie oczy własną grzywą. Jak konik – tak 
i dorożkarz. Najpierw skurczył się na swoim siedzeniu. Następnie, gdy tylko trzej 
ważni mężczyźni wysiedli, zeskoczył z kozła i wlazł pod budę, wsunął się w kąt 
tak, aby nie było widać żółtej opaski na jego ramieniu. 

Nie tylko dorożkarz, ale też trzej ważni panowie, nawet pan Rumkowski, naj-
odważniejszy z nich, czuł się nieswojo. Widok wielometrowych swastyk, które 
zwisały ze wszystkich okien, przykrywając całą fasadę budynku, napełniał jego 

45 Niemiecki Urząd Bezpieczeństwa mieścił się przy al. Kościuszki 56 (wówczas Herman-Göring-
strasse 124).
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serce mrożącą krew w żyłach trwogą. Mordechaj Chaim niepewnie spojrzał na 
marmurowe wejście i nagle poczuł, jak bardzo jest chory. Aby przyjść do siebie, 
zaczął kasłać, zasłaniając ręką usta i pół twarzy. W końcu opanował się, wypro-
stował i zajął miejsce na czele swoich towarzyszy. 

Podeszli do umundurowanego kierowcy, który czyścił karoserię samochodu. Cha-
im Rumkowski zdjął kapelusz, nisko pochylił głowę i powiedział ochrypłym głosem: 

– Herr Offizier, bitte, wir wollten zum Polizei-Präsidenten46.
Zaciekawiony kierowca zlustrował delegację i wskazał brodą drzwi. Zanim 

jeszcze zdołali do nich dojść, wyszedł im naprzeciw zielony mundur. Rumkowski 
powtórzył prośbę. Po długim rozpytywaniu i wyjaśnieniach dopiero inżynier Fefer 
poprawnym niemieckim i w krótkich słowach wyjaśnił, kim są i po co przyszli. 
Żołnierz wskazał wejście i polecił iść na pierwsze piętro. Tam pozdrowił ich wach-
mistrz z karabinem, odsyłając do kolejnego karabinu. I tak, wędrując z piętra na 
piętro, dotarli w końcu do poczekalni, w której Chaim Rumkowski teraz siedział, 
oczekując na audiencję. 

Wówczas czekali tylko pół godziny. Usłyszeli brzęk dzwonka, po czym pojawił 
się mundur; gestem zielonego rękawa poprosił do środka – gestem tak uprzej-
mym, że nie mógł oznaczać niczego innego niż kpina. 

Przy wielkim biurku przykrytym szkłem, w szerokim, skórzanym fotelu, siedział 
sam prezydent policji Herr von Strafer. Nad jego głową wisiał na ścianie wielki 
portret Führera w jednej z jego ulubionych póz: jedna ręka wsunięta pomiędzy 
guziki zielonego munduru à la Napoleon, druga – zwinięta w pięść – oparta na 
stole. 

Rumkowski opuścił siwą głowę i kołysząc w ręku pomięty kapelusz, starał 
się najdelikatniej jak można pokonać odległość pomiędzy drzwiami a zielonym 
stołem. Nie musiał się starać. Podłoga była pokryta białym dywanem, a ściany 
obite pluszem. Pan Rumkowski przestraszył się nawet, że jego krok jest aż tak 
bezdźwięczny, więc zaniepokojony odwrócił głowę, żeby zobaczyć, czy jego to-
warzysze weszli razem z nim do pokoju. 

SS-Brigadeführer von Strafer jeszcze przez długą chwilę zaglądał w swoje 
papiery, jakby nie zauważył bezszelestnego nadejścia delegacji. Dopiero gdy 
trzej mężczyźni stali już całkiem blisko jego biurka, podniósł głowę i spojrzał 
w ich kierunku. 

Chaim Rumkowski ujrzał parę małych, zielonych oczu, otoczonych jasnymi, 
szczeciniastymi rzęsami. Gładko zaczesana czupryna o sztywnej, krótkiej grzywce 
jasnych włosów otaczała małe, ściągnięte czoło. Kanciasto sterczały wąsy ponad 
niewidocznymi wargami; wąsy à la Hitler, ale jasnego, wyblakłożółtego koloru 
świńskiej szczeciny. Kości policzkowe, ostro wystające spod oczodołów, przecho-
dziły w policzki głęboko zapadnięte po obu stronach ust niczym na szkielecie. 

46 Panie oficerze, proszę, chcielibyśmy do prezydenta policji.
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Herr von Strafer mógł mieć równie dobrze trzydzieści, jak i pięćdziesiąt lat. 
W jego wyglądzie było coś takiego, co nie pozwalało określić wieku. Chaim Rum-
kowski mimowolnie porównywał w myślach obu Niemców, których jednocześnie 
uchwycił wzrokiem: tego na obrazie i tego w fotelu. Czysta rasa aryjska miała 
doskonalszego przedstawiciela tutaj, w fotelu. Po tym porównaniu natychmiast 
przyszło Rumkowskiemu do głowy, że nigdy nie widział żadnego portretu Hitlera 
z tak bliskiej odległości i tak wyraźnie; i w tym właśnie momencie, porównując 
z nim samego siebie, musiał – ku swojej wewnętrznej dumie – przyznać, że on, 
Chaim Rumkowski, po pierwsze jest od Führera wyższy, a po drugie jest również 
przystojniejszy. Smolistoczarna, sztywna grzywka Führera, która wyglądała jak 
peruka, czarne, sławne wąsy i w ogóle cała jego postać przypominała taniego 
aktorzynę w teatrze wodewilowym, który parodiuje Napoleona. Tylko oczy na 
portrecie były niezwykłe. Nie wyglądały nawet jak namalowane, ponieważ miały 
w swoim spojrzeniu tak autentycznie lodowaty chłód i taki hipnotyczny żar zara-
zem, że nie dało się długo w nie wpatrywać. 

Nagle dwie wąskie wargi pod wąsami Herr von Strafera rozchyliły się, między 
nimi pojawiła się szpara, z której wypłynęło słowo, a po nim kolejne: 

– Meine Herren…47

Chaim Rumkowski poczuł, że jego towarzysze zbliżają się nieco do stołu, więc 
pospieszył, aby zabiec im drogę. Zanim któryś z nich zdołał otworzyć usta, wypro-
stował się, potrząsnął srebrną czupryną i odważnie rozpoczął swoją przemowę.

Mówił o porządku i dyscyplinie, które należy zaprowadzić w żydowskim życiu. 
Mówił o potrzebie porozumienia pomiędzy niemieckimi Behoerden48 i przedstawi-
cielami żydostwa, co powinno pomóc w uregulowaniu życia w obecnym czasie. Jego 
niemiecki był poplątany i pełen błędów, ale jednak – wyraźnie i jasno – zarysował 
plan organizacji, która powinna zostać utworzona. Inżynier Fefer i Mojsze Sojcher 
od czasu do czasu próbowali wtrącić słowo ze swojej strony, tu i ówdzie poprawić 
Rumkowskiego i przypomnieć sprawy, o których stary zapomniał napomknąć, 
ale Mordechaj Chaim Rumkowski nie pozwolił na dłużej przerywać wątku swojej 
przemowy wyrażającej całe jego zaangażowanie i kompetencje w rozwiązywaniu 
problemów gminy żydowskiej. Czuł, że małe, zielone oczka Herr von Strafera 
skierowane są na niego, i miał pewność, że tylko on skupia na sobie jego uwagę, 
mówił więc coraz odważniej i swobodniej, z coraz większą pewnością siebie.  
 Było jasne, że stary Rumkowski przypadł Herr von Straferowi do gustu, że postać te- 
go tak gorąco i patetycznie przemawiającego Żyda intryguje go. Tak, było coś 
majestatycznego w jego wzroście, patriarchalnej siwej głowie, przenikliwym, 
gorącym spojrzeniu, zawziętych, ostro zarysowanych, dumnych ustach, z których 
padały uniżone słowa. Starość tego człowieka nadawała szczególnej wagi tej 

47 Moi panowie…

48 Władze.
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uniżoności, przydawała jej znaczenia, otaczała ją przyjemnym blaskiem, który 
radował serce zwycięzcy. 

Gdy Rumkowski mówił, prezydent policji nie odwracał od niego swoich kocich 
oczu lśniących ciekawością, chytrych. Studiował każdą fałdę otwartej twarzy 
mówcy, każdą zmarszczkę, każde załamanie linii wokół ust, oczu, na czole, jakby 
był zajęty czytaniem strony interesującej książki. Herr von Strafer nie potrzebował 
wiele czasu, aby sobie uświadomić, że ten mężczyzna, który przed nim stoi, wie, 
czego chce. I bardzo chciał się dowiedzieć, czego chce ten Żyd. Jak należy rozumieć 
jego uparte, harde spojrzenie, a także uniżoność i służalczość pobrzmiewające 
w słowach padających z mocnych, starczych ust. Rzecznikiem czyjego dobra był 
ten Żyd? Jego oczy mówiły, że żydowskiego, lecz z jego słów niemalże można 
było sądzić, że niemieckiego. Jednak według rozumowania Herr von Strafera 
jedno wykluczało drugie. Dobrem niemieckim było zniszczenie tego, co żydow-
skie. To czego chciał ten stary? Czyżby był taki szalony, aby podejmować próbę 
przerzucenia mostów ponad tym, co niemożliwe? Ponad najgłębszą przepaścią 
rozdzielającą dwie ludzkie rasy, z których jedna była zaprzeczeniem drugiej? 
A jednak ten patriarcha o spojrzeniu proroka nie wyglądał na takiego głupca. 
To w takim razie co oznaczał jego upór? Gdzieś musiała być wyrwa, szczelina, 
element, którego brakowało w szaradzie. Coś musiało istnieć dla tego starego 
pomiędzy dobrem żydowskim i dobrem niemieckim. Herr von Strafer zmarszczył 
czoło, zaintrygowany przywołał na pomoc całą swoją znajomość ludzkiej natury, 
aż błysk przemknął przez jego umysł – i już wiedział: to ambicje osobiste. Teraz 
już wszystko poszło łatwo. Kiedy Rumkowski mówił, przed Herr von Straferem 
otwierała się – szew za szwem, brzeg za brzegiem – dusza tego Żyda. Powoli, 
powoli prezydent policji składał rysy starej twarzy, pojmował tajemne dążenie, 
które przemawiało przez nie tak enigmatycznie i skrycie. On, Herr von Strafer, 
wyrafinowany znawca ludzi, odnalazł klucz do szyfru. Mowa upartych oczu 
i fałszywe pochwały w ustach zlały się w harmonijną całość. Herr von Strafer 
pogratulował sobie w duchu. Odkrył tajniki charakteru, który posiadał dość po-
zytywnych cech, aby można go było wykorzystać dla dobra ojczyzny i Führera. 
Herr von Strafer wysunął spod wąsów cienką, dolną wargę i uśmiechnął się 
w sposób szyderczo-przyjacielski, zwycięsko-łagodny. I jego w tym momencie 
uskrzydliła wielka myśl – gigantyczny plan. 

Jakby nie potrzebując dalszego oświecenia, z uśmiechem przerwał w samym 
środku potok słów Rumkowskiego: 

– Herr…?
Rumkowski potrzebował chwili, aby powstrzymać falę słów, które z niego 

tryskały. Przerwał, zacisnął usta i ukłonił się: 
– Rumkowski ist mein Name…49

49 Nazywam się Rumkowski...
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Herr von Strafer spojrzał na niego znad papierów swoimi przenikliwymi, zielo-
nymi oczyma, które niczemu się nie dziwiły i wcale nie były złe. Wręcz przeciwnie, 
wydawało się, że SS-Brigadeführer siedzi tu już od wczoraj i czeka na niego. Na 
Mordechaja Chaima: 

– Tach… Herr… Rumkowski, nehmen Sie Platz, bitte50 – cienkie usta ledwo 
się rozchyliły. 

Rumkowski nie kazał sobie dwa razy powtarzać. Już siedział. W swoim 
uroczystym zmieszaniu czuł wdzięczność dla Herr von Strafera za jego kultu-
rę i dobre maniery. Odetchnął z ulgą, niemalże wzdychając. Usiadłszy, mógł 
ukryć przed wzrokiem SS-Brigadeführera nieprzyjemne drżenie trzęsących się  
kolan. 

Chciał wyjaśnić cel swojej wizyty, mówić o porządku i dyscyplinie, które za-
prowadzi wśród Żydów, o wielkiej niemieckiej kulturze, z której należy brać wzór, 
ale zanim otrzymał sposobność, aby otworzyć usta, Herr von Strafer otworzył 
kartotekę, wyjął z niej białą kartkę i podał ją Mordechajowi Chaimowi: 

– Ab heute sind Sie der Älteste der Juden, Herr Rumkowski 51. Herr von Strafer 
trzymał kartkę w ręku przez dłuższą chwilę, zanim Chaim Rumkowski wyjął ją 
spomiędzy jego palców. To była nominacja. Leżała na jego starej, pomarszczonej 
dłoni, drżąc wraz z nią. Zamroczone oczy spoglądały przez szkła okularów w kie-
runku tłustego druku. Chciał zrozumieć każde słowo i nic nie rozumiał. Długie 
zdania, obce wyrażenia wirowały w szalonym tańcu przed jego oczyma. Wiedział, 
co oznaczały – a przecież nie dowierzał. Czekał na to, a jednak nie spodziewał 
się. Jakże chętnie wysłuchałby teraz słów Herr von Strafera ponownie! Chciał być 
pewien, że się nie myli, że naprawdę mianują go głową całej gminy żydowskiej. 
Ale Herr von Strafer nie zwykł powtarzać dwa razy tych samych rzeczy. Spoglądał 
na Rumkowskiego z ciekawością producenta marionetek, który z zadowoleniem 
widzi, że wymyślona przez niego lalka porusza się z właściwą precyzją. Studiował 
twarz Rumkowskiego, przyglądając się wielkiemu, wewnętrznemu przeżyciu, 
które się na niej odbijało – aż zainteresowany całym tym spektaklem niemal się 
w tym patrzeniu zatracił, otwierając cienkie usta i przygryzając zębami wilgotny 
czubek języka. W końcu rzekł: 

– Verordnungen betreffend Ihre Pflichten werden nachkommen…52

Rumkowski skłonił się do samej ziemi: 
– Danke schön, Herr Polizei-Präsident…53

To było wszystko, co mógł z siebie wydusić. 

50 Tak, panie Rumkowski, proszę usiąść.

51 Od dzisiaj jest pan Przełożonym Starszeństwa Żydów, panie Rumkowski.

52 Rozporządzenia dotyczące pańskich obowiązków nadejdą...

53 Bardzo dziękuję, panie prezydencie policji...
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Zegar nad schodami poczekalni pokazywał już dwadzieścia po piątej, a drzwi 
gabinetu Herr von Strafera wciąż były zamknięte. Wspomnienie tamtego dnia, 
gdy otrzymał nominację, i wspomnienie jego późniejszych rozczarowań jako Prze-
łożonego Starszeństwa Żydów, wszystkie upokorzenia, które musiał przetrwać, 
przypominały się teraz Rumkowskiemu, aby napełnić jego serce jeszcze większą 
goryczą i litością nad samym sobą. Miał fałszywy obraz Niemców. Ci, których znał 
tak dobrze z czasów pierwszej wojny światowej, ze swoich dawnych podróży do 
Berlina, już nie istnieli. Zamiast nich miał do czynienia z hordą dzikich Azjatów, 
którzy mówili językiem niegdyś najbardziej cywilizowanego narodu na świecie. 
Jak mógł im wybaczyć to naigrawanie się z niego w restauracji „Astoria”, dokąd 
poszedł uratować od śmierci setkę ludzi? Razy, które tam otrzymał, i jeszcze 
gorsze od bicia szydzenie z niego, „żydowskiego króla”? Na wspomnienie tego 
Mordechaj Chaim poczuł wściekłość niczym rozjuszony, cyrkowy lew. Upokorze-
nie w nim wrzało. Objął wściekłym spojrzeniem całą poczekalnię i nagle pode-
rwał się z miejsca. Szybko podszedł do bocznych drzwi, za którymi pracował 
sekretarz Herr von Strafera, i odważnie w nie zapukał. Usłyszał dźwięczne –  
„Jawohl!”54.

Pokój niewiele różnił się od gabinetu Herr von Strafera. Również był wysłany 
dywanami i obwieszony pluszem. Pod ścianą stało takie samo wielkie biurko, 
ale portret Führera nad nim był inny. Przedstawiał Hitlera naturalnej wielkości 
z rozstawionymi nogami i rękami skrzyżowanymi na klatce piersiowej, jak gdyby 
przyjmował paradę. Również w fotelu pod obrazem znajdowała się inna twarz 
– okrąglejsza niż Herr von Strafera i bardziej łobuzerska. Głowa pokryta czu-
pryną niesfornych, brązowych włosów, które, nie bacząc na pokrywający je łój, 
opadały swobodnym nieporządkiem na gładkie, proste czoło, była wzniesiona 
wysoko ponad sztywnymi ramionami. Para niebieskich oczu bezczelnie spoglą-
dała na świat spod dwóch ostrych łuków brwiowych, patrząc na Rumkowskiego  
z góry: 

– Was wollen Sie? Sie denn wieder?55– zaokrąglony, młody podbródek skie-
rował się w kierunku wchodzącego. 

– Bitte, Herr Offizier – Rumkowski nie stracił rezonu. – Haben Sie mich zu 
dem Herrn Polizei-Präsidenten angemeldet?56

Oczy błękitne jak niebo były surowe: 
– Herr von Strafer ist beschäftigt! – Zgrabny nos podniósł się ostro. – Was 

ist denn der Zweck Ihres Besuches, Herr… Herr…?57

54 Tak jest!

55 Czego pan chce? To znowu pan?

56 Panie oficerze, proszę. Czy zameldował mnie pan do prezydenta policji? 

57 Pan Strafer jest zajęty! Jaki jest cel pańskiej wizyty...?
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– Rumkowski ist mein Name. Ich möchte den Herrn von Strafer sprechen58.
Bezczelne oczy spojrzały jeszcze ostrzej: 
– Beantworten Sie meine Frage, bitte!59

Rumkowski zacisnął usta, ale nie poddał się: 
– Es ist persönlich, Herr Offizier, ganz persönlich60.
Młode usta otworzyły się całkiem nieoczekiwanie i dwa rzędy ostrych, zdrowych 

zębów wystrzeliły kaskadą śmiechu: 
– Das ist ja schön! Das ist ja schön!61 – sekretarz, śmiejąc się, wstał z fotela, 

obszedł stół i stanął przed Mordechajem Chaimem. Niemiec, wyższy od niego 
o dwie głowy, zniżył ku niemu swoją roześmianą twarz niczym olbrzym, który 
pochyla się, aby obejrzeć dziwnego, śmiesznego krasnala. – Sie machen mich 
ja neugirig, alter Herr – rechotał. – Was für Persönliches kann denn der Herr 
von Strafer mit Ihnen haben? Na, kommen Sie. Kommen Sie, raus damit!62  
– młode usta wciąż jeszcze były rozciągnięte w uśmiechu, ale oczy już groziły. 

– Ich möchte den Herrn von Strafer sprechen… – Rumkowski czuł, jak wszystko 
w nim zaczyna się gotować. Zacisnął usta, zakasłał i dodał: – Die arrestierten 
Mitglieder des Judenrates freizulassen63.

Śmiech zamilkł. Twarz stała się zimną, metalową maską. Błękitne jak niebo 
oczy zaiskrzyły niczym ostrza: 

– Nächstes Mal müssen Sie eine schriftliche Bitte für eine Audienz einreichen, 
alter Herr, und vergessen Sie nicht den Zweck Ihres Besuches anzugeben64.

Sekretarz odwrócił się od Rumkowskiego i krocząc dziwnie cicho w ciężkich, 
lakierowanych oficerkach, podszedł do bocznych drzwi, które prowadziły do 
pokoju Herr von Strafera. 

Rumkowski został sam w pluszowym gabinecie – sam na sam z człowiekiem, 
który w całej swojej wielkości patrzył z obrazu na ścianie. Ponownie miał wrażenie, 
że ma przed sobą taniego aktorzynę. Było to niepojęte: wszystkie portrety Hitlera 
nie zgadzały się w ogóle z wizerunkiem, jaki ukształtował w swojej wyobraźni.  
 

58 Nazywam się Rumkowski. Chciałbym rozmawiać z panem Straferem.

59 Proszę odpowiedzieć na moje pytanie!

60 To sprawa osobista, panie oficerze, całkiem osobista.

61 Wspaniale! Wspaniale!

62 Pan mnie zaciekawia, stary człowieku. Jakie sprawy osobiste mogą łączyć pana Strafera z panem? 
No, proszę tutaj, proszę tutaj!

63 Chcę rozmawiać z panem Straferem. Uwolnić aresztowanych członków Judenratu. 

64 Następnym razem musi pan złożyć pisemną prośbę o audiencję, stary człowieku. I proszę nie 
zapomnieć podać celu swojej wizyty. 



Tylko spojrzenie, które teraz celowało prosto w twarz Rumkowskiego, jedynie 
ono posiadało diabelską moc. Musiał odwrócić od niego wzrok.

Sekretarz długo nie wracał. Wreszcie pojawił się, przemierzył pokój, stanął 
za biurkiem, zatrzymując się przed skórzanym fotelem. Jego pięść, zaciśnięta 
po hitlerowsku, opadła na blat stołu: 

– Die alle Arrestierten sind Verbrecher und sie werden als Verbrecher ge-
straft werden!65

Rumkowski pochylił się jakby młoda pięść opadła nie na stół, ale na jego 
siwą, zabandażowaną głowę: 

– Kann ich fort den Herrn von Strafer sprechen? – wyjąkał i pochylił się 
jeszcze niżej. – Bitte, Herr Offizier…66

Pięść zadudniła po stole: 
– Nein!
Rumkowski wiedział, że tego „Nein!” nie da się przełamać. Dotknął dłońmi 

bandaża na głowie. Wydawało mu się, że rana znowu zaczyna boleć. Obrócił się 
i, drepcząc zmęczonym krokiem po miękkim dywanie, ruszył ku drzwiom. Tutaj 
coś sobie przypomniał, więc odwrócił zabandażowaną głowę: 

– Auf Wiedersehen, Herr Offizier67.
Herr Offizier nie odpowiedział.

65 Wszyscy aresztowani są przestępcami i będą ukarani jak przestępcy!

66 Czy mogę rozmawiać z panem Straferem? Proszę, panie oficerze...

67 Do widzenia, panie oficerze.



Rozdział dwunasty
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Dr Michał Lewin, 

Łódź – Litzmannstadt, ...grudnia, 1939

Mirele moja, 

coraz więcej mówi się u nas o tym, że cała nasza rodzina będzie musiała 
przenieść się do wujka Janka, który mieszka w protektoracie1. Pewne jest to, 
że jedna czwarta z nas musi jechać już teraz. Wielu nie czeka na zaproszenie 
i wyrusza w drogę. Gdybym mógł, raczej pojechałbym do wujka Wani2. Tak zrobiły 
moje siostry. Ale z mamą jest cała historia, bo nie chce słyszeć o wyprowadzce 
bez taty (już Ci pisałem, że ojca nie ma w domu). Mam też problem z nogą, która 
nie jest jeszcze całkiem gotowa na długie marsze. Więc jeśli nie przyjdą, aby 
odtransportować nas z paradą, nie ruszymy się z miejsca. Jedzenia tymczasem 
nie brakuje. Dla nas, wegetarian, nastał teraz szczyt sezonu. Mamy też wielu 
naśladowców…

Ostatnia nowina z mojego życia to informacja, że odszukał mnie stary kolega, 
student psychologii, były nauczyciel w domu dziecka w Helenówku. Nazywa się 
Szafran. Jest kawalerem, więc przeniesienie do nas odrobiny gratów nie było dla 
niego problemem. Malarz Gutman wciąż z nami mieszka. Wspólne bytowanie 
bardziej się opłaca i dodaje otuchy. Gutman jest bardzo zaradny. Obskakuje 

1 Aluzja do przymusowych wywózek mieszkańców Łodzi do Generalnego Gubernatorstwa (pol-
skie ziemie okupowane przez wojska niemieckie, ale nie wcielone do Rzeszy), które rozpoczęły 
się w listopadzie 1939 r. Wielu Polaków i Żydów nie czekało na wysiedlenia, ale sami uciekali na 
wschód.

2 Wujek Wania – aluzja do Związku Radzieckiego.
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wszystkie kolejki, oszczędzając mamie wychodzenia na ulicę w taki ziąb. Poza 
tym Gutman sprzedaje swoje martwe natury damom z nowej śmietanki towarzys- 
kiej3, które świetnie znają się na nowoczesnej sztuce. Jeden Pan Bóg wie, jak do 
nich dociera ze swoją żółtą opaską. To, że mam tu teraz dwóch przyjaciół i że ty, 
moja ukochana, znajdujesz się tam – napełnia moje serce wielką wdzięcznością 
dla Tego, który tak sprawiedliwie kieruje światem. Nie martw się o mnie, Mirele. 
Jest we mnie coś, co się nagromadziło przez te wszystkie lata w oczekiwaniu na 
obecną chwilę. Czuję to wyraźnie. Gdy jestem dobrze usposobiony, nazywam to 
„siłą”, a gdy mam gorszy nastrój – „czarną mocą”. Jeśli będziesz pisać, to pisz 
raczej na adres Stacha, który wciąż jeszcze pracuje w miejskim szpitalu. Jego 
adres jest pewniejszy. Bądź zdrowa. 

Twój na zawsze, 
Michał

PS. Lekarz zabronił mi chodzić ulicą Piotrkowską i „alejkami”. Nie mogę 
również jeździć samochodem, tramwajem, dorożką ani żadnym innym środkiem 
transportu. A, i powinienem jeszcze wytatuować sobie na piersiach i na plecach 
sześcioramienną, żółtą gwiazdę, symbol wspaniałego słońca – źródła życia. 
Kocham Cię, Mirele. 

M. 

*

Zaczęły się prawdziwe opady śniegu. Takiego, który przynosi ze sobą pewność 
długiej, mroźnej zimy. Białe płatki sypały dzień i noc, przykrywając świat. Kłębiły 
się i wirowały ponad chodnikami, na rogach i niczym roztańczone, zwinne pędz-
le, pokrywały grubą bielą wszystkie domy, dachy i parkany, wypełniając każdą 
szparę. Otulały płoty, zaciągały grubymi, białymi liniami elektryczne druty i słupy 
telefoniczne, tworzyły równe, okrągłe kulki na parkanach ogrodów, na gałęziach 
drzew i krzewów – i odziewały w biel czarne balkonowe poręcze, jak wkłada 
się białe rękawiczki na poczerniałe palce. Zbierające się na chodnikach kupki 
śniegu, z początku przenoszone przez wiatr z miejsca na miejsce, których nikt 
nie sprzątał, szybko stawały się twarde, oblodzone i wyglądały niczym lukier na 
starym, kruszącym się cieście.

3 Do końca 1939 r. do Łodzi przybyło ponad 20 tys. Niemców z Rzeszy, krajów bałtyckich oraz 
wschodnich terenów RP, które znalazły się pod panowaniem sowieckim. Zasiedlali oni mieszka-
nia Polaków i Żydów przymusowo deportowanych przez władze niemieckie do Generalnego Guber-
natorstwa i tworzyli nową elitę miasta.
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Miasto zamarzło. Rozgałęziona sieć ulic opustoszała niczym ciało, z którego 
tętnic wyciekła krew. Tu i ówdzie pojedynczy przechodnie przemykali pod murami 
szybkim, bezdźwięcznym krokiem, jakby obawiając się, że zostawią ślady na śnie-
gu. W powietrzu wisiała surowa, ostra cisza. Tylko od czasu do czasu przerywał 
ją krzyk z odległego domu albo głuchy szum auta. Kogoś prowadzono w oddali.

Kilka arterii ulicznych wypełnionych ludzkimi grupkami niczym strużkami 
zaschniętej krwi, która spłynęła z zamarzniętego miasta, pulsowało nierównym 
i nieregularnym rytmem. Tymi ulicami, dzień za dniem, od samego świtu ciągnęły 
długie karawany wozów i wózków wyładowanych pakami i workami, meblami 
i pościelą4. Z najodleglejszych zakątków miasta – zbierały się właśnie tutaj. 
A na każdym mijanym rogu zasilał je nowy, ciemny strumień, po czym razem, 
w stłoczeniu wypływały na obce, zaśnieżone szosy, które wiodły gdzieś w dal, 
nie wiadomo dokąd. 

Na wozach obładowanych pościelą i meblami siedziały opatulone dzieci  
– rozedrgane kłębki życia – z cieknącymi noskami i policzkami wystawionymi na 
mroźny wiatr, na okrucieństwo bezdomności. Przy wozach szli rodzice – ciemne, 
skurczone postacie. Pod pancerzami ciężkich ubrań trzęśli się z zimna jakby 
byli nadzy. Spod postawionych kołnierzy i chust wyzierały buraczkowoczerwone 
twarze, w których oczy lśniły blaskiem roznieconym i rozpalonym przez żar mrozu. 
Oczy – węgielki tlące się strachem, rozpaczą i niepokojem. Spieszyli, skacząc 
do przodu i w tył, jakby chcieli pogonić powoli drepczące konie, popchnąć kara-
wanę, tracili cierpliwość, pragnąc jak najszybciej uciec z zamarzniętego miasta. 
Nie mieli czasu pożegnać się ani z nim, ani z życiem, jakie zostawiali za sobą. 
Nie podarowali mu nawet ostatniego spojrzenia przed wiecznym rozstaniem, 
jakby – jeszcze przed opuszczeniem – już je z siebie wykorzenili. Te rozedrgane, 
zakutane ciała z parą bijącą od ust i nosów, świecąc reflektorami oczu, niczym 
małe, zbłąkane lokomotywy spieszyły ku nieznanej stacji, która miała dać im 
schronienie przed piekłem. 

Symcha Bunim Berkowicz wstał przed świtem. Wciąż jeszcze nie postanowił, 
co robić: zostać i czekać, aż nadejdzie konieczność opuszczenia miasta, czy zaraz 
wyruszyć w drogę wraz z setkami, tysiącami, które każdego dnia przechodziły 
przed jego oknem. Tymczasem miał do wykonania pracę, której nie mógł już 
odkładać: spalenie książek. Koniecznie musiał to zrobić. Uciekając z miasta, nie 
mógłby ich ze sobą zabrać – i ta myśl, że obce ręce będą ich dotykać, była dla 
niego nie do zniesienia. Lepiej samemu je spalić na ognistym ołtarzu domowej 
kuchni. Jeśli zostanie w mieście, książki ściągną na niego niebezpieczeństwo. 
Niemieckie oczy zapalały się dziką wściekłością na widok żydowskich liter. Tak 

4 Pierwsze zorganizowane wysiedlenia mieszkańców Łodzi – Polaków i Żydów – do Generalnego 
Gubernatorstwa rozpoczęły się w listopadzie 1939 r. Do końca roku Niemcy deportowali ponad 
20 tys. osób, głównie ze śródmieścia.
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mówiono. Wszyscy znajomi i wszyscy sąsiedzi spalili swoje księgi. A i Miriam nie 
dawała mu spokoju, nalegała coraz bardziej zła, coraz bardziej rozgoryczona. 

Stał przy piecu i darł okładki. Patrzył, jak stronice zachodzą czarnymi smugami, 
osmalają się, zwijają w ogniu, przyjmując kształty kwiatów nagle rozkwitłych, 
żywych, drżących w agonii – kwiatów zniszczenia. Patrzył, jak zapadają się 
w kopczyk popiołu bezszelestnie, nie zostawiając po sobie śladu. Każda książ-
ka, którą wrzucał między fajerki, była kawałkiem jego życia doprowadzonym do 
akejdy. Dokładnie pamiętał, kiedy i gdzie zdobył tę czy tamtą książkę, co było siłą, 
która jego, Berkowicza, skłoniła do zebrania kilku złotych, aby ją kupić i mieć na 
własność. Dokładnie pamiętał, co każda z nich mu dała, czym wzbogaciła, jak 
zainspirowała. Oto zniknęły dzieła Lejwika: zbiór dramatów, dwa tomy wierszy 
kupionych na początku pisarskiej kariery Bunima za zaoszczędzone wówczas 
grosze. Były też zbiory wierszy Maniego Lejba i Mojsze Lejba Halperna, a także 
wiersze Markisza i Kulbaka5. A to Puszkin w przekładzie na jidysz – prezent od 
Friedego, przyjaciela, a tu Dostojewski ze swoimi Braćmi Karamazow. Bunim nie 
mógł się powstrzymać i przekartkował legendę o cebulce6. Czytał ją, stojąc nad 
ogniem, i dopiero teraz poczuł najpełniej jej sens. Za nic w świecie nie mógł tej 
książki oddać na pastwę płomieni. Odłożył ją na bok i wziął inną, starając się nie 
patrzeć na nazwiska, nie rejestrować tego, co robi. W dole, na ulicy, jednostajnie 
i głucho dudniły koła fur i wózków. Bunim pomyślał o odjeżdżających z zazdrością 
i współczuciem jednocześnie. 

Blimele spała w swoim łóżeczku przykryta kołdrą i ciepłą chustą Miriam. Było 
widać jedynie złocisty jedwab jej włosów rozrzuconych na poduszce. Miriam już 
się ubrała. Bunim patrzył jak wciąga sukienkę, sweter; jak mocuje pończochy 
i zakłada na nie jeszcze jedną parę – męskich, jego. Widział ją jedynie oczyma. 
Serce było zamknięte i obojętne. Chłodna obcość wisiała między nimi każdego 
poranka – jakby wracali z dalekich, osobnych światów i nie rozpoznawali się 
nawzajem czy też obawiali się rozpoznać w świetle dnia. Czasami ten chłód 
pomiędzy nimi rozciągał się daleko poza poranek, aż po nadchodzącą noc – 
czasami na całe dnie.

Miriam, rozczochrana i zgarbiona, podeszła do pieca. Chwilę stała, ogrzewając 
dłonie nad fajerkami. Potem pochyliła się, chwyciła książkę z przygotowanego 
stosu i zaczęła wyrywać ją z okładek. Zgniotła kartki, uwalniając je z kleistego 
grzbietu, po czym potargawszy, wcisnęła między fajerki. Wkrótce w jej rękach 

5 Mojsze Kulbak (1896–1937), Perec Markisz (1895–1952), Lejwik Halpern (1888–1962), Mani 
Lejb (1883–1953), Mojsze Lejb Halpern (1886–1932) – wybitni reprezentanci nowoczesnej litera-
tury jidysz, rozwijającej się zarówno w Europie środkowo-wschodniej (Kulbak i Markisz), jak i w Sta-
nach Zjednoczonych (pozostali). 

6 Legenda o cebulce w Braciach Karamazow Dostojewskiego pokazuje, że czyny popełniane z miło-
ści mogą ocalić nawet od wiecznego potępienia.



471

znalazła się druga książka. Bunim rzucił się, jakby brutalnie zamierzała rozerwać 
i zniszczyć jego samego: 

– Co robisz?!
– Widzisz przecież, co robię – nie spojrzawszy na niego odrywała okładki 

i szybkimi, mocnymi rękoma łamała je na pół. 
Wiedział, że ma rację, że jak najszybciej trzeba z tym skończyć, bo na zewnątrz 

można zauważyć iskry lecące z komina. Ale gdy ona, nie oglądając się na niego, 
kontynuowała pracę, odtrącił ją ramieniem: 

– Sam to zrobię. 
Nie dała się odepchnąć, wyciągnęła rękę po Braci Karamazow i nim zdołał 

wyrwać jej książkę, już ją wyszarpała z okładek. 
– Oczywiście, nie rozumiem – pochyliła się nad kuchnią i zaczęła dmuchać 

pomiędzy fajerki, aż zduszony płomień uderzył ją w twarz falą gorąca. – Jak mogę 
rozumieć? Taka prosta kobieta! – płomienie już obejmowały kartki Braci Kara-
mazow. – Twój mądry umysł zapewne dowodzi, że można to wszystko zostawić, 
ale później niech przyjdzie rewizja... 

Wydała mu się monstrum pożerającym duszę: 
– Nie wszystko trzeba spalić. 
– Wszystko, wszystko! Myślisz, że będą chodzić i pytać nas, jakie to książ-

ki? Im wystarczy, że jesteśmy Żydami i że to są żydowskie książki. Pora, abyś 
przestał je opłakiwać. Jeśli będą ludzie, to będą też książki. Spójrz tylko na to 
wielkie nieszczęście! Świat tonie, nikt nie jest pewny kolejnego dnia, a ty myślisz 
o książkach! – Przygryzając wargi, jeszcze szybciej i z jeszcze większą złością 
rwała wnętrzności ksiąg. Dobrze wiedziała, że w tym momencie czuje do niej nie-
nawiść. Nie mogła się powstrzymać. – Chcesz być przecież twardym człowiekiem, 
Symcho Bunimie. Przecież nieustannie krzyczysz, że powinnam się zmienić, stać 
się zimna jak lód… – W jednej chwili znalazł się przy drzwiach, założył płaszcz 
i wyszedł z domu. Została z niedokończonym zdaniem, sama nad rozpalonym 
piecem. Wiedziała, że to przez nią wyszedł. Chciał ją ukarać, zostawiając samą, 
bez odrobiny czułości. Pochyliła się nad ogniem, poruszyła go pogrzebaczem 
i westchnęła do płomieni: – Możesz mnie karać, nie szkodzi… – Wypchała piec 
nowym zwitkiem kart wyrwanych ze świętych ksiąg7. 

7 W tym fragmencie autorka używa takich określeń jak: sforim oraz szejmes. Słowa sforim Żydzi 
aszkenazyjscy używają w odniesieniu do piśmiennictwa religijnego, w przeciwieństwie do książek 
świeckich – bicher. Z kolei terminem szejmes określa się luźne, wyrwane karty z żydowskich świę-
tych ksiąg, których nie wolno wyrzucać, gdyż zapisano w nich imię Boga, lecz traktując z należy-
tym szacunkiem, trzeba je pogrzebać. Użycie określeń odnoszących się do piśmiennictwa religij-
nego w odniesieniu do literatury pięknej (w języku jidysz, ale też wielkiej literatury europejskiej, 
np. Puszkina i Dostojewskiego), czyli jej sakralizacja, ma prawdopodobnie wyrazić przekonanie 
autorki o Zagładzie jako czasie upadku kulturowych fundamentów cywilizacji europejskiej.
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Bunim nie zdążył dojść do bramy, gdy zatrzymała go sąsiadka: 
– Niech pan nie idzie, łapią!
Na ulicy panowała panika. Karawany wozów przerzedziły się. Część zatrzymała 

się na środku drogi. Płaczące dzieci miauczały na stertach bielizny niczym kocia-
ki. Inne wózki pchano w boczne uliczki, kierując się do bram, a przy tych, które 
jeszcze jechały do przodu, szły tylko kobiety. Mężczyźni gromadzili się z boku: 
jak myszy przebiegali z jednej bramy do drugiej niczym od startu do mety. Każdy, 
kto mijał Bunima, wykrzykiwał w jego kierunku: 

– Łapią! Na Starym Mieście jest rzeź! 
Szedł przed siebie. Z początku nie wiedział dokąd, aż biegnąc, pomyślał 

o gminie. Zapisze się do pracy, zarobi kilka marek, zastępując bogaczy, uwolni 
się od próżnych dni przyprawiających go o szaleństwo i wyleje z siebie truciznę, 
która się w nim zebrała. 

Budynek gminy wydawał się opuszczony. Na dźwięk trzaskających drzwi czyjaś 
głowa wyjrzała z odległego pomieszczenia. Niski człowieczek, chyba urzędnik 
gminny, biegł w jego kierunku chwiejnym krokiem, rozglądając się z przerażeniem: 

– Drzwi były otwarte? – Człowieczek dopadł do zamka, zaryglował go i zało-
żył łańcuch. Zwrócił pobladłą twarz w kierunku Bunima: – Nie ma sensu, żeby 
wychodził pan teraz na zewnątrz. 

Bunim popatrzył na niego. 
– Chciałbym zastąpić kogoś przy pracy. 
– Przy pracy? – Stwierdzenie to nie od razu dotarło do człowieczka. Jednak 

zaraz się połapał: – Dzisiejsza partia pracowników już wyruszyła – spojrzał 
z bliska na Bunima. – Co się dzieje na ulicach?

– Mówią, że na Starym Mieście jest rzeź. 
– Dziesięć minut temu byli tutaj – człowieczek zaszczękał zębami. – Na dole, 

w piwnicy leży nasz urzędnik. Wyszedł z paszportem i to też nie pomogło. O mało 
go nie zamordowali. – Nagle obaj zadrżeli, przerażeni niespodziewanym hukiem 
dalekiego wystrzału. Człowieczek skurczył się: – Proszę za mną! – pociągnął 
Bunima za rękaw. 

Zeszli do piwnicy. Zapach spleśniałych papierów uderzył Bunima w nos. Z po-
czątku niczego nie widział, bo szkła okularów zaszły mu mgłą. Szedł ostrożnie 
i tak idąc, nagle usłyszał szmer słów, gorączkowy szept wielu, wielu ust. Wkrótce 
otworzył się przed nim pokój wypełniony po brzegi, ciasnota, w której ledwie 
można było zrobić kilka kroków. Ludzie siedzieli na krzesłach, na stołach, stali 
oparci o ścianę, leżeli zwinięci na podłodze. Pchano się, tłoczono i bojaźliwie, 
z wielkim strachem poruszano ustami, szepcząc. 

Gdy tylko Bunim się pojawił, szept skierował się ku niemu. Zarzucono go 
pytaniami: 

– Co się dzieje na ulicy? W jaki sposób pan tu przyszedł? Gdzie oni teraz są?
Zakłopotany Bunim wyjaśniał, że nie wie o niczym, że nikt go nie zatrzymywał, 

a mówiąc to, czuł, jak uginają się pod nim nogi.
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– Powinien pan dziękować Bogu, że się panu nic nie stało. Takie zachowanie 
to igranie z życiem – ktoś się odezwał. Inni zaczęli opowiadać swoje przeżycia 
z ostatnich godzin. Bunim wsłuchiwał się w urywane słowa, czując, jak serce się 
w nim kołacze – coraz szybciej i bojaźliwiej. Przypomniał sobie drogę przez ulice, 
na których czyhało niebezpieczeństwo. Właśnie teraz, tutaj, gdzie wszyscy czuli 
się bezpieczni, spotkał się oko w oko ze strachem. Na stojącym z boku stole 
dostrzegł ciało pobitego. Pochylała się nad nim grupka ludzi, cucąc, rozcierając 
członki, bandażując ranę. Bunim widział podeszwy butów nieprzytomnego. Kapał 
z nich zbity, na w pół roztopiony śnieg. 

W kącie piwnicy zauważył kilka znajomych twarzy. Zaczął się przepychać przez 
tłum. Spojrzano na niego, zauważono go i pokiwano głowami, jakby mówiąc: 
„Znaczy, ty też jesteś tutaj”. Redaktor Mazur siedział w grupie i coś opowiadał. 
Bunim zatrzymał się w pobliżu.

– Było już około dwunastej w nocy – Mazur czyścił klapę swojego zimowego 
płaszcza – więc sądziliśmy, że już do nas nie przyjdą. Okazuje się jednak, że oni 
w każdym calu są nadludźmi. Nie muszą spać. Jednym słowem, usłyszeliśmy 
stukanie również do naszych drzwi. Wyskoczyłem z łóżka i otworzyłem. Do środka 
wtargnęło sześciu szturmistów o niedźwiedziej posturze, rzucili mną o ścianę 
jak kawałkiem szmaty, po czym rozbiegli się po wszystkich pokojach, zapalając 
żyrandole jak na wielkie święto. I jakby im było mało tego światła, wrócili w końcu 
do mnie i zaświecili mi w oczy sześcioma latarkami: „Kto tu mieszka?” – Odpo-
wiadam na tyle spokojnie, na ile spokojnie może odpowiadać człowiek w takim 
zamieszaniu: „Mazur” – mówię – „Rafael Mazur”. I jak tylko skończyłem wymawiać 
moje nazwisko, dostałem cios w głowę. Pomyślałem, że nie rozumieją, choć co 
tu jest do rozumienia? Więc powtórzyłem jeszcze raz: „Panowie oficerowie, tutaj 
mieszka Rafael Mazur”. Drugi cios już zwalił mnie z nóg, upadłem, tracąc na 
chwilę przytomność. Cierpliwie zaczekali, aż przyjdę do siebie i spróbuję wstać, 
a wówczas znowu to samo pytanie, i znowu cios w głowę. Chyba mam czaszkę 
z żelaza, skoro nie pękła, a nawet jak zza muru zdołałem usłyszeć płacz mojej 
żony. Poprosiła, aby pozwolili jej podać mi wody. Pozwolili, ale szklankę, którą 
przyniosła, zabrali i chlusnęli jej wodą w twarz. Wytarła się i znowu zaczęła prosić. 
Ponownie poszła po wodę i cała historia powtórzyła się od początku. I tak oblali 
ją sześcioma szklankami wody, aż w końcu powiedzieli, że sami mnie ocucą. 
Wówczas już wzięli się za mnie na poważnie. Nogi i brzuch odmówiły mi posłu-
szeństwa. Na szczęście zemdlałem – Mazur uśmiechnął się gorzko. – Gdyby nie 
to, z pewnością bym nie wytrzymał. Omdlenie omdleniu jednak nie równe, a ja 
mam, jak już powiedziałem, żelazną czaszkę i w całym tym otępieniu zdołałem 
jeszcze usłyszeć krzyki mojej żony: „Dlaczego panowie go biją?” – biedna nie 
mogła tego pojąć. Wówczas porzucili mnie na chwilę, aby dać jej lekcję moral-
ności: „Madame, my go nie bijemy, tylko uczymy mówić prawdę”. „Czy mój mąż 
panów oszukał?” – naiwna kobieta wdała się w spór z nimi. „Tak jest, oszukał!” 
– pokiwali głowami. „Okłamał nas. Od tej chwili, jak niemiecki żołnierz zwróci 
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się do niego z pytaniem, kto tutaj mieszka, to zapewniamy panią, madame, że 
on już będzie wiedział, co odpowiedzieć. Odpowie: Tutaj mieszka brudna świ-
nia, Żyd taki a taki, który wywołał wojnę i swoją psią juchą zaraził ludzką rasę. 
A teraz”… – znowu zabrali się za mnie, podtrzymując mnie w powietrzu niczym 
marionetkę: „Kto tu mieszka?” Nieswoimi ustami powtórzyłem dokładnie: „Tutaj 
mieszka brudna świnia, Żyd Rafael Mazur, który wywołał wojnę i swoją psią ju-
chą zaraził ludzką rasę”. Myślicie, że na tym się skończyło? Jesteście w wielkim 
błędzie. To był jedynie początek, moi panowie. Dopiero teraz wzięli nas w obroty, 
każąc wynosić wszystko z domu. Wszystko – to znaczy to, co jeszcze zostało 
po wcześniejszej obławie. Ile razy biegaliśmy po schodach w dół i w górę, wie 
chyba tylko sam Pan Bóg na niebie. Jednak znoszenie ciężkich foteli było już 
ponad moje siły. Moja żona w swej naiwności zaczęła błagać „Herren Offizieren”, 
aby pozwolili jej pomóc mi przy noszeniu tych ciężarów. Rzecz jasna, pozwolili 
jej. Nawet więcej: wyjęli fotel z moich rąk i wcisnęli w jej nieporadne ramiona. 
Sądziłem, że załamie się pod jego ciężarem. Chyba jednak nie doceniałem sił 
mojej żony. Roztrzęsiona i zgarbiona, na zgiętych nogach, małymi kroczkami, 
pokonała schody aż do samego dołu. Gdy już była na dole, kazali jej wraz z fote-
lem ponownie wejść na górę. Kiedy znalazła się na górze – wysłali ją ponownie 
na dół. Tak sobie spacerowała, walcząc z ciężarem, aż ugięły się pod nią nogi. 
Fotel wyślizgnął się jej z rąk i spadł z piętra na dół – a ona za nim. Leżała na dole, 
a ja nie wiedziałem, czy jeszcze żyje. Przeszedłem obok niej z jakimś meblem, 
jakby mnie to nie obchodziło. Zagrozili mi, że zastrzelą nas oboje, jeśli się do niej 
zbliżę. I tak opróżniłem całe mieszkanie, ładując rzeczy na ich auto. Na koniec 
polecili, abym przeprosił ich za zakłócenie im snu, po czym miło pożegnali mnie 
słowami „Auf Wiedersehen”. – Mazur ponownie złapał dwiema ciężkimi dłońmi 
klapy swojego płaszcza. Z jego ust wyrwało się westchnienie – straszne, ciężkie 
i pełne przygnębienia, niczym piorun spadając na obecnych, którzy natychmiast 
nisko opuścili głowy: – Tak, moi przyjaciele – udręczony kołysał się w transie. – 
„Wyszedł lew z gąszczy swojej, a tępiciel narodów wyciągnął, wyruszył z miejsca 
swojego, aby obrócić ziemię twą w pustkowie; miasta twoje zamienią się w zglisz-
cza bez mieszkańca. Przeto przepaszcie się worami, zawodźcie i biadajcie, gdyż 
nie odwrócił się płonący gniew Wiekuistego od nas”8.

Bunim zadrżał. Głęboki, wewnętrzny głos niczym echo powtórzył w nim te 
słowa. Poczuł, że załamany Mazur, emanujący taką dziwną mocą mimo swojej 
rozpaczy, wykrzyczał wyrok, którego nie da się już zmienić. Teraz Bunim jasno 
zdał sobie sprawę, że wszystko skończone. Noc zamknęła się nad kulą ziemską, 
a nawet jeśli nie nad całą – to z pewnością nad ludem Izraela. Ale on nie mógł 
i nie chciał przyjąć tego wyroku. Wszystko w nim rozpaczliwie wołało o pomoc: 
szukało światła, iskry obietnicy – ucieczki. W tej czarnej rozpaczy zaczął kołysać 

8 Jeremiasz, Jr 4, 7–8. 
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swoją duszę, wszystkimi siłami próbował ożywić w sobie głos niegdysiejszej 
wierności Bogu – tak jak się kołysze i huśta dzwon, który milczy od dawna. 
Jego młode ciało, żywa, męska krew krążąca w żyłach przywoływały tę dawną 
pobożność, wczepiły się w nią. Nie, tak nie może być. Jaki sens miały męki bez 
nagrody? Ten, który jest wszelkim sensem i celem, musi wynagradzać cierpienie. 
A jeśli nie ma zapłaty za samo cierpienie, to może jest w nim samym? Może Ży-
dowi została dana godność bycia bitym – nie zaś bijącym, mordowanym – a nie 
mordercą? A może trzeba tańczyć i śpiewać? Może właśnie należy cieszyć się 
wybraństwem do bycia niewinnym? Ale Bunim poczuł, że zamiast światła, którego 
szukał – które miało mu pomóc wyprostować się i podnieść głowę – pogrąża 
się w jeszcze gęstszym mroku. Zostać teraz rozdartym na strzępy i startym 
z powierzchni ziemi przez diabelski but – czyżby to miała być jedyna zapłata, 
jaka czeka naród po dwóch tysiącach lat tułaczki, po dwóch tysiącach lat uporu 
i wierności Wszechmogącemu? 

Właśnie ta nieznośna ciemność zmusiła go do podniesienia głowy, zwrócenia 
krótkowzrocznych oczu na otaczających ludzi. Piwnica pełna była skurczonych 
Jeremiaszy9 o ciałach rozkołysanych smutkiem dalekim jednak od przygnębienia. 
Bunim czuł go tak, jak przed chwilą czuł w Mazurze cierpienie, które ma moc. 
Właśnie ten widok – obraz pochylonych głów i zapadniętych ramion, na nowo 
rozkołysał w nim dzwon – modlitwą, żądaniem, gniewem. Aż wydźwięczało z nie-
go z taką siłą, jakby sam Wszechmocny podszepnął mu przekleństwo: – „Ale 
dlatego pochłonięci będą wszyscy, którzy ciebie pochłaniali, a ciemiężcy twoi 
wszyscy w niewolę pójdą”10…

Było tak, jakby ciała czekały na te słowa. Plecy pomału wyprostowały się, 
głowy podniosły niczym spragnione kwiaty, które poczuły kroplę wody. W głosie 
Bunima było nawet coś więcej niż sam sens tych słów. Oczy redaktora Mazura 
zamgliły się ciepłem: 

– Dziękuję, panie Berkowicz, za tę odrobinę nadziei, którą chce się pan 
podzielić. 

Bunim uśmiechnął się: 
– To nadzieja i rozpacz zarazem. Obie tak samo są znakiem naszej bezradności. 

Kto wie, w czyich rękach jesteśmy: Bożych czy diabelskich? My sami nie mamy żadnej 
władzy nad sobą. Cóż to ja chciałem rzec… Chcę powiedzieć, że skoro Jeremiasz 
skarży się na upadek i ma nadzieję na zbawienie, to i my też możemy tak robić…

– Co oznacza, jak sam pan wie, nierobienie niczego – mądrze poprawił ktoś 
przytomny.

9 Jeremiasz – prorok, twórca biblijnej księgi Jeremiasza, jest mu przypisywane również autorstwo 
biblijnych lamentacji. Zapowiadał upadek, ale też wyzwolenie narodu Izraela. Przedstawia się go 
jako opłakującego zburzenie Jerozolimy. 

10 Jeremiasz, Jr 30, 16.
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Bunim zagryzł wargi. Jak uboga była ta pociecha, która dopiero co z taką 
mocą się z niego wyrwała. 

– Co właściwie moglibyśmy zrobić? – odezwał się drugi mężczyzna. – Nie 
zakładać żółtych łat? Iść z powodu kawałka szmaty na śmierć Kidesz ha-Szem11? 
Nie pozwalać się obrażać i zostać zastrzelonym na miejscu?

– Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić – powiedział trzeci – to wytrwać. 
Kto może i ma sposobność – uciec, aby się jakoś uratować. Ale cały naród nie 
może uciec. 

– Tak, bierny opór też jest jakimś czynem – wmieszał się kolejny głos. 
Wkrótce rozgorzał spór pomiędzy pesymistami i optymistami. Twarze ożywiły 

się, oczy rozbłysły. Zaczęto rozprawiać o wiadomościach z frontu, politykować 
i ujawniać swoje znawstwo w dziedzinie strategii. Nagle rozległ się straszny krzyk: 

– Uciekajcie, Żydzi! Nadchodzą!
Ktoś wybił szybę w piwnicznym okienku. Ludzie rzucili się w jego kierunku, 

depcząc po cudzych głowach i plecach. Bunim, skaleczony i zakrwawiony, zna-
lazł się nagle na zaśnieżonym podwórku przed budynkiem gminy, po którym we 
wszystkich kierunkach rozbiegły się czarne, zdezorientowane postacie niczym 
ścigane zwierzęta w poszukiwaniu kryjówki. 

*

Miriam dokopała się do kawałka rolety zwiniętej i wetkniętej pomiędzy stare 
rzeczy w szafie, które miały się jeszcze kiedyś na coś przydać. Rozpostarła żółty 
materiał na stole, odmierzyła sześć dziesięciocentymetrowych kawałków, wzięła 
nożyczki i starannie wycięła sześć kwadratów. Na każdym z nich narysowała 
gwiazdę Dawida12. Założyła płaszcz i podeszła do lustra. 

Stała tak ubrana i przykuta do miejsca, jakby chciała nagle zapomnieć, co 
robi. Obserwowała się w lustrze zimnym i obcym okiem. Kobieta, którą widziała 
przed sobą, była inną Miriam – postarzałą i brzydką. Jej zaokrąglona twarz, która 
zawsze tak dobrze potrafiła ukryć to, co działo się w środku, w niej – tym razem 
zdradziła ją. Przez całą szerokość czoła biegła zmarszczka – głęboka i ostra, 
jak cięcie na skórze. Pierwsza zmarszczka. Opuszczała się w kierunku oczu, 
powodując, że spojrzenie spod ciężkich brwi też stawało się ciężkie – niemal złe. 
Całkiem nie jej spojrzenie, nie jej oczy, w które Bunim kiedyś uwielbiał wpatrywać 

11 Kidesz ha-Szem – synonim męczeńskiej śmierci za wiarę.

12 Gwiazda Dawida – sześcioramienna gwiazda (heksagram) złożona z dwóch zachodzących na sie-
bie trójkątów, symbol zarówno religijny jak świecki; w czasie wojny znak ten służył stygmatyzacji 
Żydów.
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się długo w milczeniu. Obserwowała swoje usta, do których niegdyś z taką żądzą 
przyciskał swoje. Jego usta zniknęły. Jej usta też już nie były niczym więcej jak 
tylko bladym rozcięciem wykrzywionym ku dołowi. Była potargana. Włosy, kie-
dyś gładko zaczesane, jedwabiste, długie i równo zawinięte w kok, które Bunim 
tak lubił głaskać – teraz, nieuczesane i matowe, sterczały we wszystkie strony 
dookoła głowy i wiły się na jej ramionach niedbałymi, splątanymi pasmami. Me-
chanicznie podniosła dłoń do czupryny, zanurzyła w niej palce – krótkie, pulchne 
i młode – aby przeczesać włosy. Palce zaplątały się. Zacisnęła je na kołtunach 
i pociągnęła, jakby chciała wyrwać włosy razem z cebulkami. Oczy napełniły się 
jej łzami. Wzięła wyciętą gwiazdę Dawida i przyłożyła do piersi, przypięła szpilką, 
pragnąc wbić jej czubek o wiele głębiej niż tylko w materiał płaszcza. Sięgnęła 
po drugą gwiazdę Dawida i odmierzyła dla niej miejsce na plecach, mniej więcej 
po przeciwnej stronie, po czym zabrała się do szycia. 

Zaraz przy pierwszym ruchu igły poczuła, że głęboko w środku coś w niej 
pękło. Jakby jej przygnębienie było wypełnionym pęcherzem, który nagle został 
przekłuty. Z każdą przeciąganą nitką czuła, że wydobywa z siebie cienkie nici 
cierpienia. Oddychała ciężko, wzdychając. Z każdym westchnieniem robiło się jej 
lżej, aż zaczął ją ogarniać spokój. Zawziętość na nowo spoiła zdezorientowane 
myśli. Wiedziała, że to nie była zwyczajna chwila. Witała spokój. 

Na zewnątrz było już ciemno. Wielkie cienie zaczęły się kłaść na ścianach. 
Miriam spieszyła się z robotą. Od czasu do czasu prostowała się i spoglądała 
z daleka w lustro. Widziała swoją postać poszarzałą, zacienioną, widziała odblask 
mebli, brzeg łóżeczka Blimele, na którym jej jasna główka wydawała się teraz 
szara jak popiół, widziała skraj biurka Bunima. Miała wrażenie, że on stamtąd 
patrzy na nią. 

– Będę silna, Bunimku – wyszeptała do siebie, odgryzła nitkę i wstała. 
Ogarnął ją chłód. Potarła dłonie, pomasowała nimi twarz, chwilę stała przed 

śnieżnoszarą, matową szybą, po czym zasłoniła okno. Włączyła światło, rozpaliła 
ogień. W cieple płonących polan jej twarz się wygładziła. Pochyliła się, aby poczuć 
więcej ciepła na zmarzniętych policzkach. W tym czasie rozłożyła kromki chleba 
na kuchennej płycie i postawiła kawę. Para wydobywająca się spod pokrywki 
garnka rozchodziła się po pokoju przyjemnym, orzeźwiającym zapachem. Wyjęła 
biały obrus i położyła na stole. Jej oko zatrzymało się na płaszczu leżącym na 
łóżku. Jaśniała na nim żółta łata. Przeniknięta światłem elektrycznej żarówki, 
emanowała promiennym ciepłem.

Pomyślała o Bunimie. Znów nie było go cały dzień w domu. Wyobrażała 
sobie, jak biega po ulicach, jak śnieg prószy mu w twarz i wpada pod okulary. 
Widziała, jak pędzi od jednego znajomego do drugiego – pewnie był u chorego 
Friedego, może u swoich rodziców, i w myślach wzywała go do powrotu, do 
domowego ciepła, do schronienia czterech ścian, do białego stołu. Nie czuła 
do niego żalu, nie miała też pretensji. Chciała tylko jednego, aby jak najszybciej 
pojawił się w drzwiach. W wyobraźni już go widziała wchodzącego, widziała, jak 
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go wita, przemawia do niego łagodnymi słowami. Nawet miała uśmiech gotowy 
dla niego. Obmyła twarz, uczesała się i założyła na sukienkę czysty fartuch. Te-
raz z przyjemnością obejrzała się w lustrze. Jej twarz nie wyglądała już na taką 
złą, chociaż głęboka zmarszczka na czole nie zniknęła i nie stała się cieńsza. 

Postawiła na stole kolację dla Blimele i skierowała się ku drzwiom. Jasne świat- 
ło z pokoju padło na próg, przepłaszając nieco ciemności z długiego przedpokoju. 

– Blimele! – zawołała w mrok.
Drzwi się otworzyły, również spoza nich padła wiązka światła i oświetliła 

brudne deski korytarza, ściany z wieloma drzwiami. W świetle pojawiła się Bli-
mele. Dreptała małymi kroczkami, zbliżając się do Miriam, padła w jej ramiona 
i zaśmiała się. 

– Mamusiu! – zacisnęła rączki wokół jej szyi i szepnęła z tajemniczym podnie-
ceniem: – Mamusiu, bądź mniejsza niż Blimele. – Znaczyło to, że wydarzyło się 
coś ważnego. Miriam klęknęła. Blimele przytuliła usta do jej policzka. – Chcę ci 
powiedzieć – mlasnęła języczkiem – chcę ci powiedzieć… U Mindy robią placki. 
Nie do jedzenia, ale do zakładania. – Odetchnęła uradowana, po czym już na 
jednym oddechu wystrzeliła: – Żółte placki na płaszcze! Dla dzieci i dla ich ro-
dziców też! – Miriam zaprowadziła ją do miski. Mała zaczęła bawić się mydłem, 
ale jej myśl była gdzie indziej. – Mają szpice ze wszystkich stron – podniosła 
oczy na Miriam. – Wyglądają jak gwiazda, a Minda mówi, że to się nazywa ży-
dowska gwiazda, ale według mnie to wygląda też jak kwiatek. Jedną naszywają 
tu – pokazała mokrym palcem. – Widzisz, tu na sercu, a drugą z tyłu, na sercu. 
– Podeszły do stołu. Blimele wgryzła się w kromkę chleba. Jej niebieskie oczy 
zalśniły niepewnością. 

– O czym myślisz, Blimele? – zapytała Miriam. 
– Zastanawiam się – mała pokręciła główką – czy Minda ma wiele złotówek? 

Muszę to wiedzieć, powiedz mi!
– Nie, niedużo.
Oczy małej zalśniły zachwytem: 
– W takim razie to nie może dużo kosztować! – Odłożyła kromkę. – Ja też 

chcę takie placuszki!
– Będziesz miała. 
– Też takie piękne?
– Też takie piękne – Miriam ponownie wetknęła kromkę w jej rączkę. Nie 

spuszczała wzroku z dziecka, gładziła spojrzeniami jej główkę, pulchną twarzycz-
kę, rozkoszowała się drobnymi, ostrymi ząbkami, które pożądliwie i wdzięcznie 
wgryzały się w chleb. Jak bardzo ta mała była do niej podobna – budową ciała, 
okrągłymi, pulchnymi policzkami, kształtem dłoni, krótkimi, miękkimi palcami! 
W każdym jej ruchu tyle było podobieństwa. Nawet sposób, w jaki rozkoszowała 
się jedzeniem, był taki sam jak Miriam, nawet zaśpiew jej słów. A jak bardzo 
przypominała mamę Miriam, bawiąc się lalką Lili, którą dostała w prezencie 
od „wujka” Friedego! A przecież było w tym dziecku coś obcego, odmiennego 
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i niepojętego, co czasami napełniało Miriam zdumieniem i kazało pytać, w jaki 
sposób coś tak nieznanego, tak innego mogło wyjść z jej własnego ciała. Nie 
chodziło o kolor włosów dziewczynki. Nie były one takie jak włosy Miriam – gładkie 
i ciemne, lecz jasnobrązowe, kręcone i cienkie. Nie chodziło o kolor jej oczu – nie 
brązowy jak matki, lecz jasny, niebieskoszary, z odwiecznym zdumieniem Bunima 
w głębi. Chodziło o coś, czego się nie widziało, lecz raczej wyczuwało. Wewnętrz-
ne podobieństwo do Bunima. Jej nastroje były takie jak jego. Czy radość, czy 
smutek – od razu wybuch, burza, przesada. A przejście od jednego nastroju do 
drugiego – błyskawiczne. Między śmiechem a płaczem granica cienka jak włos. 
Jakby w śmiechu dziewczynki tkwiło już łzawe ziarno płaczu, a w łzie rozpaczy 
błyskała zapowiedź śmiechu. Nawet dźwięk obu czasami trudno było rozróżnić. 
Odmienność ta była jak cienka kreska, która oddziela ją, mamę, od tej, która 
wyszła z jej ciała – odrębnej istoty, a jednak wciąż z nią związanej. 

Miriam usłyszała bicie zegara. Wskazówki zbliżały się do godziny szpery. 
Śledziła ich wędrówkę, a z każdym ich niemal niedostrzegalnym ruchem coś 
się w niej wzdrygało.

– Wszystkie dzieci będą miały takie gwiazdki, mamusiu? – upewniała się 
Blimele.

– Tak, wszystkie dzieci.
– I Stasio też? 
– Stasio? Nie, Stasio nie. Stasio jest polskim chłopcem. 
– A ja nie jestem polską dziewczynką?
– Ty jesteś żydowską dziewczynką. 
Miriam podeszła do okna. Wsadziła głowę pod kołdrę zawieszoną na oknie 

i ciepłym oddechem wydmuchała dziurkę na zamarzniętej szybie. Blimele po-
ciągnęła ją za sukienkę: 

– Czy dobrze jest być żydowską dziewczynką, mamusiu? Jak Stasio będzie 
robił wszystko, co mu mama każe, też będzie żydowskim dzieckiem jak ja? – za-
winęła się w fartuch Miriam i zastygła, przyrośnięta do matki. Miriam wyjęła jej 
główkę spod fartucha. Coś musiało być w twarzy matki takiego, co rzuciło cień 
na błękitną szarość oczu dziewczynki. – Boli cię brzuszek, mamusiu?

Miriam zaczęła chodzić po pokoju z rękoma założonymi na piersiach i twarzą 
zwróconą w stronę zegara. Blimele snuła się za nią jak mały, zagubiony cień. 
Pokój kołysał się w rytm tykania zegara, które nagle stało się dziwnie głośne. 
Aż wstrzymał je cichy, cienki szloch dziecka. Błękit oczu Blimele zwilgotniał 
i spłynął po policzkach różowym, gorącym lśnieniem. Z jej noska rozbłyskiwały 
mokre bańki, a z ust ciekła ślina. 

– Co się stało, Blimele? – Miriam przytuliła główkę dziecka do brzucha i przy-
kryła rękoma. – Dlaczego płaczesz, głuptasku?

– Boję się…
– Czego, córeczko?
– Starego niedźwiedzia… On zabrał tatusia do wora… 
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Miriam przez chwilę kołysała dziecko w ramionach, starając się powiedzieć 
radosnym głosem: 

– Oj, głuptasku. Tatuś zaraz przyjdzie. 
Mała podniosła wilgotną twarzyczkę ku matce. Jej załzawione oczy badawczo 

zanurzyły się w spojrzeniu matki. Następnie pełna ufności powiedziała: 
– Tatuś nie boi się starego niedźwiedzia, co, mamusiu? – jej twarzyczka wciąż 

jeszcze była wilgotna i wciąż jeszcze pociągała noskiem, ale niepokój już znikł z jej 
oczu. Odwróciła się od Miriam i zaczęła rozglądać po pokoju. Nagle podskoczyła 
z radości: – Mamusiu, przecież na twoim palcie jest żółty placuszek! – doskoczyła 
do łóżka, na którym leżał płaszcz matki i zaczęła go oglądać z bliska. 

Miriam ponownie przytknęła twarz do dziurki wychuchanej na szybie. Ulica 
była pusta. Śnieg wciąż prószył. Przed bramą po drugiej stronie ulicy stała wy-
przężona dorożka z postawioną budą. Koni nie było, a dwa dyszle leżały na wpół 
zakopane w śniegu. Stojący naprzeciwko dom z zaciemnionymi oknami wydawał 
się pogrążony w głębokim śnie. Znów usłyszała za sobą głos Blimele.

– Mamusiu, przyszyj mi. Też chcę mieć taką!
Miriam uległa, obawiając się nowego wybuchu płaczu. Wyjęła płaszczyk 

Blimele i przygotowała gwiazdę Dawida. – Przymierzymy, córeczko? 
Mała wesoło włożyła ręce do rękawów. 
– Tutaj, mamusiu, na sercu – dyrygowała palcem wskazującym. Miriam 

przypięła łatę szpilką. – A teraz z tyłu, na sercu. – Blimele odwróciła się twarzą 
w kierunku lustra i jak matka założyła ręce na piersiach. Obserwowała się z po-
wagą, ze znawstwem kręcąc głową jak dorosła. 

Miriam rzuciła okiem na słodko-poważną twarz córeczki. Całe jej ciało prze-
niknęła wielka czułość. Chwyciła dziecko na ręce i zaczęła całować drobne 
policzki, oczy, włosy i brwi. Nie, nic się nie stało Bunimowi. Nie może mu się nic 
stać. Niebawem ujrzą go całego i zdrowego. 

Blimele zniecierpliwiona zaczęła się wyrywać z rąk matki: – No już, przyszyj 
już, szybciej! – wyślizgnęła się z jej rąk i zaczęła komenderować. – Jaką nitką to 
przyszyjesz? Musisz wziąć jakąś piękną nitkę. – Przysunęła do siebie pudełko 
z przyborami do szycia i zaczęła w nim grzebać obiema rękami.– Taka czerwona 
albo niebieska, jedwabna, nie masz takiej nitki mamusiu? – Dostrzegła kłębuszek 
niebieskich nici. – O, są! Weź tę, jest taka piękna.

Gwiazdy Dawida, które rozbłysły na płaszczu Blimele, otoczone były jasnobłę-
kitnym szlaczkiem. Miriam pomyślała, że naprawdę wyglądają pięknie. 

Blimele zaczęła zbierać z podłogi i składać wycięte, trójkątne kawałki rolety. 
Uporządkowała je na stole, po czym poruszała nad nimi dwoma małymi palusz-
kami niczym nożyczkami. Przy tym przygryzała ząbkami czubek pomarszczonego 
języka. Z wielkiego przejęcia kapało jej z nosa. 

Było już po godzinie szpery. Miriam chodziła od zegara do okna i od okna do 
zegara, zagryzając wargi. Chciała pobiec szukać Bunima, ale nie wiedziała gdzie. 
Nie przychodziło jej do głowy, u kogo mógłby teraz być. W pokoju było niezwykle 
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cicho. W dole ze zduszonym warkotem przejechał samochód. Blimele drgnęła, 
ale nie oderwała oczu od żółtych skrawków materiału. Jej gwiazdki były gotowe. 

Podeszła do swojego łóżeczka. W dużym pudełku, które stało w kącie pomiędzy 
łóżkiem i ścianą, znajdowały się jej zabawki, a obok w wózeczku leżała lalka Lili. 
Blimele ostrożnie wyjęła ją z wózeczka i po macierzyńsku utuliła w ramionach: 

– Śpisz już, Lili? – Jednak nietrudno było ją obudzić. Blimele wyprostowała 
lalkę w taki sposób, że jej głowa znalazła się naprzeciw twarzy dziewczynki. Gęste, 
czarne rzęsy Lili podniosły się i odsłoniły namalowany błękit lalczynych oczu. 
– O tak, córeczko – Blimele przytuliła policzek do policzka Lili. – Teraz chodź, 
moja mała – wyszeptała uroczyście. – Chodź, przyszyję ci żółta łatę. – Usiadła 
na krzesełku, położyła lalkę na kolanach, rozłożyła przygotowane skrawki na 
lalczynej piersi i zaczęła poruszać ręką tak, jakby trzymała w niej igłę. W tym 
momencie wydało się Blimele, że spod gęstych rzęs Lili, które ponownie były 
opuszczone, płyną strumienie łez. – Dlaczego płaczesz, dziecko? – serdecznie 
pouczała lalkę. – To przecież nie boli. – Jednak Lili chyba się nie uspokoiła. – Już 
ciszej, głuptasku. Ile razy już ci mówiłam, że stary niedźwiedź tu nie przyjdzie, ale 
jeśli będziesz płakać jeszcze przez godzinę, to nie przyszyję ci gwiazdek. – Lili 
prawdopodobnie przestraszyła się tej groźby, bo Blimele się ucieszyła: – Tak, 
już lepiej. Żydowska dziewczynka nie może płakać. Żydowska dziewczynka musi 
być grzeczna. 

Miriam zarzuciła na siebie chustkę. 
– Zejdę na dół… – wyjąkała i zamknęła za sobą drzwi, zanim Blimele zdołała 

podnieść głowę.
W bramie Miriam zatrzymała się. Wirujący w powietrzu śnieg, kołyszący się 

w porywach złowieszczego wiatru, od czasu do czasu uderzał ją w twarz podmu-
chem zimna. Trotuar był gęsto usłany śnieżnym puchem. Po jego obu stronach 
leżały białe zaspy, lśniące, świeże i puszyste. Nad nimi szalał wiatr, odsłaniając 
wierzchnią warstwę pokrywy, tak jakby jedną po drugiej zdzierał warstwy skóry. 
Środek drogi był czysty. Ślady karawanów, które przejeżdżały tędy za dnia, znikły. 
Miriam wystawiła głowę z bramy i rozejrzała się. Nigdzie nie było śladu człowieka. 
Wydało się jej, że jednak w oddali porusza się jakiś cień. Lecz po chwili przesłoniła 
go śnieżna zamieć. Chciała po prostu pobiec przed siebie – ulicą, przez miasto, 
bo wszystko było lepsze niż takie bezradne stanie. Powstrzymywała ją jednak 
myśl, że zostawiła córkę samą. Zaczęła szybko chodzić przed bramą w tę i z po-
wrotem, szepcząc cały czas imię Bunima. Łamała palce u rąk, zagryzała wargi, 
czując, że przestaje nad sobą panować. Wyostrzyła wzrok, jakby chciała przebić 
się oczyma przez śnieżną zawieję i ciemność. Im bardziej jej oczy napełniały się 
łzami, tracąc zdolność widzenia, tym bardziej serce szalało. 

Całą wieczność stała w przeciągu bramy – całą wieczność, w czasie któ-
rej młode włosy potrafią dojrzeć do starczej siwizny… Znowu jej się wydało, 
że w oddalonym zakątku pojawił się cień. Pomyślała, że to tylko przewidze-
nie zapłakanych, opuchniętych oczu. Szybko i gniewnie przetarła je rogiem  
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chusty. Cień poruszał się w śnieżnej mgle. Miriam nie mogła się już powstrzymać, 
wyszła i rzuciła się biegiem wzdłuż bocznego muru. Dogonił ją wiatr. Napełnił 
fałdy jej chusty ciężkimi grudami śniegu. Z pasma włosów, które wyślizgnęło 
się spod chusteczki, spłynęło na jej twarz lodowate zimno. Bardziej czuła niż 
widziała, że ten odległy cień wciąż tu jest, że skrada się wzdłuż murów tak jak 
ona, zbliżając się. Nagle serce w niej zamarło. Rozpoznała krok Bunima. Dopiero 
teraz łzy ponownie popłynęły jej z oczu. Wraz ze śniegiem cieknącym z włosów 
zaczęły zalewać jej twarz, całkiem ją oślepiając. Chciała czym prędzej rzucić 
się naprzód, pobiec mu naprzeciw z otwartymi ramionami. Ale się zatrzymała, 
odwróciła i pospieszyła do bramy. 

W roztajałym napięciu łzy na twarzy zaczęły wysychać. Zamarzały. Cały ból, 
który przejmował ją podczas czekania na niego, wrócił i usztywnił jej plecy. Była 
w otchłani strachu, a on – wraca do domu, jakby nic się nie stało. 

Przeszedł obok, nie zauważając jej. Zawołała go, a on zadrżał. 
– Dlaczego tak późno? – Starała się, aby jej głos nie zdradzał wyrzutu. Nie 

odpowiedział. Dobrze czuła, że jego milczenie skrywa jakieś dramatyczne prze-
życia. – Nie wiedziałam, dokąd poszedłeś. – Jej głos teraz zabrzmiał gorzko. 

Tym razem odezwał się: 
– Jeśli za każdym razem będziesz to tak roztrząsać…
– To zwariuję! – wykrzyczała. – Znam twoją gadkę, Bunimie, znam tę starą 

śpiewkę. Trzeba być zimnym, twardym. Tymczasem widzę, co robisz!
W ciemności dostrzegła, jak majstruje przy okularach, słyszała jego ciężki 

oddech i czuła, że wszystko się w nim gotuje. Chciała dotknąć jego ręki, pogła-
skać po ramieniu, powiedzieć mu jakieś dobre, uspokajające słowo. Nie mogła. 
W tym wewnętrznym rozdarciu czuła, że się zmieniła, że coś się z nią stało. To, 
co było w niej łagodne i miękkie, zostało skute obcym mrozem, a na jego miejsce 
pojawiło się to, co szpetne i gorzkie – gniew, który wcześniej wyczytała z odbicia 
swojej twarzy w lustrze. 

Weszli do domu. Blimele spała z głową opartą o stół. Bunim podbiegł do niej. 
Dziewczynka zadrżała, obudzona bijącym od niego chłodem. Podniosła głowę: 

– Gdzie byłeś całą noc, tatusiu? 
Z nieoczekiwaną radością zrzucił z siebie zaśnieżony płaszcz zimowy, powiesił 

go na gwoździu przybitym do drzwi i zaraz znalazł się przy niej, rozcierając ręce. 
Jego twarz pokąsana mrozem była rozpalona.

Miriam rzuciła ukradkowe spojrzenie na nich oboje. Zobaczyła, jak córka, 
siedząc na kolanach Bunima z rękami splecionymi wokół jego szyi, przynosi mu 
ukojenie, daje ciepło, którego ona sama nie była w stanie mu dać. Obudziła się 
w niej radość z domieszką zazdrości. W pokoju było ciepło i cicho. Zawierucha 
szalejąca na zewnątrz dawała o sobie znać jednostajnym uderzaniem śniegu 
o szyby. Cztery ściany domu otulały ich niczym opiekuńcze ramiona. 

Blimele ożywiła się. Zeskoczyła z kolan Bunima, podbiegła do szafy i szeroko 
otworzyła drzwi. 
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– Widzisz? Zobacz, tatusiu – wykrzyknęła. – Mój płaszczyk ma już żółtą łatę! 
Chodź tutaj – pociągnęła go za rękaw. Ale on zamknął drzwi szafy, zaprowadził 
ją do łóżeczka i zaczął rozbierać. Broniła się: – Nie chcę spać. Chcę przymierzyć 
moje palto! – Ale nagle zaczęła ziewać i pocierać piąstkami oczy. Pochylił się nad 
nią, a ona wycisnęła mu na twarzy mlaszczący pocałunek, po czym chwyciła za 
rękę: – Jutro rano opowiesz mi bajkę? 

– Nie jutro rano. Rano idę do pracy, Blimele. 
Zmarszczyła czoło i zamrugała oczyma: 
– Dokąd idziesz pracować? 
– Do Niemców.
Przyciągnęła go bliżej do siebie: 
– Znowu będziesz miał pieniążki, tatusiu? Oni są dobrzy, co? Minda mówi, 

że to oni dali nam te gwiazdki. 
Zagryzł wargi. Coś zaczęło się w nim burzyć, cisnąć do ust, aż nie mógł się 

już powstrzymać: 
– Oni są źli – wybuchnął – bo nas nie lubią. 
– Mnie też nie?
– Ciebie też nie, ani mnie, ani twojej mamy, ani babci i dziadka, ani Mindy… 

– słowa płynęły z jego ust, jakby całe napięcie minionego dnia szukało ujścia 
w brutalnej szczerości wobec zaspanego dziecka. 

– Za co? – oczka Blimele zalśniły niewinnością błękitu nieba.
– Bo jesteśmy Żydami. 
– Ale przecież to dobrze być Żydem. – Jej piąstki zwinęły się, dolna warga 

wysunęła się i wykrzywiła nad brodą, która zaczęła lekko drżeć – Niemcy są tacy 
jak stary niedźwiedź?... Oj, tatusiu… – wypuściła z siebie długi, łagodny szloch. 
– Dlaczego mnie tak straszysz? – Oparł się koło niej na łóżku i przysunął usta 
do jej mokrego policzka. Zasnęła w jego ramionach. 

Miriam stała przy piecu z rękami założonymi na piersiach i patrzyła na Bunima 
chłodnym wzrokiem. Czekał, aż zacznie go pouczać. Niech na niego nakrzyczy, 
niech się z nim kłóci, niech obrzuci go przekleństwami i złymi słowami. Chciał, 
aby to zrobiła. Taki wybuch przyniósłby mu ulgę, dopomógł wyrzucić to, co w sobie 
czuł. Dławiło go jej opanowane, zimne milczenie. 

W końcu odeszła od pieca i zaczęła się rozbierać. Zaraz potem leżała w łóżku, 
spoglądając na niego chłodno. Zbliżył się i wyzywająco stanął przed nią. Musiała 
przerwać ciszę, krzyknąć, aby on sam mógł się wykrzyczeć. Warknął: 

– Nie podoba ci się to, co mówiłem do dziecka? 
– Nie, nie podoba mi się – ucięła krótko. 
– Chcesz ją zamknąć w szklanej kuli? Myślisz, że ci się uda? – Już pod- 

niósł głos w mrocznym oczekiwaniu na upragnioną możliwość zrzucenia z siebie 
ciężaru. 

Oczy Miriam zamknęły się. 
– Jest jeszcze mała… – wyjąkała. 
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Szybkimi, niekontrolowanymi krokami zaczął przemierzać pokój. Pętla zacis- 
kała się wokół jego gardła. Musiał się od niej uwolnić: 

– Nie na żółtą łatę! Do niej już dojrzała. Przecież widzisz! – Jego głos był za-
chrypnięty. Słowa, które wydobywały się z jego gardła, również były ściśnięte, na 
wpół zduszone. – Dokądkolwiek pójdę, tam szyją. Siedzą i szyją żółte łaty. Szyją 
i milczą. Szyją, bo kazali. Pójdą, jeśli się im każe. Pochowają własnych rodziców, 
jeśli każą. – Nagle stanął przed nią: – Miriam – jęknął. – Redaktor Mazur nie żyje. 
– Wysunął dolną wargę i zrobił taki grymas jak Blimele, gdy zaczyna płakać. Zdjął 
okulary i zaraz je założył. – Zastrzelono go kilka godzin temu. Najpierw zmuszono 
go, aby sam wykopał sobie grób. Na swoim własnym podwórku… – Bunim opadł 
na łóżko. Ujął dłoń Miriam i zaczął ściskać, jakby chciał się w nią wbić: – Miriam, 
nie wiemy jeszcze, co nas czeka. – Mówił gorączkowo, niemal błagalnym tonem: 
– Uciekajmy stąd. To miasto będzie Judenrein. Przecież widzisz, że nie odwołują 
tych wszystkich opresyjnych rozporządzeń… Ratujmy się. Wstańmy jutro rano, 
spakujmy tę odrobinę rzeczy i wyjedźmy z miasta. To mieszkanie i tak już nie 
jest nasze. Mogą przyjść w każdym momencie i… Nikt się o nas nie zatroszczy. 
A może już wstaniesz z łóżka? Przygotujmy wszystko. Wszyscy znajomi szykują 
się do wyruszenia nazajutrz. Gdzie zostaniemy? Udusimy się. Proszę cię… – Pła-
kała, czując, że łóżko się pod nią chwieje. Obawiając się, że spadnie, wczepiła 
się palcami w rękę Bunima. On dalej szeptał zamyślony, na wpół otumaniony 
troską: – Wiesz, co dzisiaj robiłem? Myłem podłogi u Wołyńców. A potem sko-
czyłem do ojca. Patrzą tam na mnie, jakbym mógł im przynieść zbawienie. Co 
mogę powiedzieć tym moim dwojgu staruszkom? Wyszedłszy od nich, poszedłem 
do Friedego. Ten z kolei leży zanurzony w swoim świecie. Może powinniśmy mu 
zazdrościć?... W środku marniejący Friede, a na zewnątrz zawierucha… Gdy ze 
złamanym sercem wyszedłem stamtąd, spotkałem Gutmana, tego malarza, 
jak biegał szaleńczo po ulicy. Opowiedział mi o Mazurze. Chwilę tak staliśmy 
i patrzyliśmy na siebie, gdy nagle skądś nadchodzą hycle i już prowadzą nas do 
swoich baraków. Dopiero co nas zwolnili. Jutro mam iść do gminy, aby zapisać 
się do pracy. Ale… Nie chcę tego, Miriam, zrozum… – Jej dłoń przestała wbijać 
się w jego ramię, po czym słaba opadła na pościel. 

– Wiesz, ile mamy pieniędzy? – Zamknęła oczy i tak leżała. – Całe dwie marki 
w moim portfelu. Nie będziesz miał nawet na opłacenie wózka. Chcesz iść na 
nogach w taki mróz? A za co będziesz żył w innym miejscu? Tutaj jeszcze ktoś 
może czasem pomóc. A dziecko? Co będzie, jak się, nie daj Boże, przeziębi? Tu-
taj na razie ma trochę ciepła, własne łóżeczko. Czy sądzisz, że Niemcy są tylko 
w Łodzi?... – Słyszał, jak pod zaciśniętymi wargami szczękają jej zęby. Drżała 
pod kołdrą. Ogarnęło ją dziwne, obce zimno. Skuliła się. Dziwaczne myśli zaczęły 
chodzić jej po głowie. Nie mogła sobie z nimi poradzić. Gdzieś poprzez to drżenie 
zaczęło się w niej rodzić pewne podejrzenie. Czy on, Bunim, żałuje, że ma żonę 
i dziecko, że nie jest wolny? Wiedziała, że to nieprawda, to tylko bezsensowna 
myśl jej rozgorączkowanego umysłu, ale myśl ta zabolała. Szczękając zębami, 
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wydusiła z siebie: – Zostanę z dzieckiem. Ochronię ją całą sobą… Może to wy-
starczy. Ale ty… jedź. Nie zważaj na nas…

Dopiero teraz krzyk wyrwał się z niego: 
– Milcz! – Zerwał się na nogi, szybko zrzucił odzienie, zgasił światło i wskoczył 

do łóżka. Oparzyło go ciepło jej ciała. Uwięził ją w swoich ramionach, czując, 
jak żar, który od niej bije, przenika go na wylot. „Ona jest chora!” – pomyślał. 
Przerażony zaczął głaskać jej ciało, jakby chciał tą pieszczotą odegnać od niej 
chorobę. Wymawiał jakieś niekontrolowane, chaotyczne słowa, z których poprzez 
drżenie ciała docierało do niej tylko jedno: – Razem. 

 

*

Icie Meir Stolarz miał ostatnio problemy ze snem. Winne temu było sąsiedztwo 
piekarni ślepego Henecha. Kolejka po chleb, która tworzyła się około północy 
lub o pierwszej nad ranem, ciągnęła się obok okienka sutereny. Chociaż aż do 
świtu ludzie stali cicho i spokojnie, to jednak przez cały ten czas przytupywali, 
i to właśnie ten tępy odgłos tupania wielu nóg w śnieg przenikał do umysłu 
Iciego Meira z dziwną ostrością, zamieniając go w kowadło uderzane tysiącem 
tępych młotów. 

Nad ranem robiło się jeszcze gorzej. Dochodziły krzyki, kłótnie, hałas, przez 
który pękała mu głowa. Odgłosy dobiegały z zewnątrz, z ulicy, aczkolwiek zabło-
cone, zamknięte okienko nieco tłumiło ten rozgardiasz. Jednak do izby dochodziły 
również inne dźwięki, pochodzące z bramy przy tylnych drzwiach piekarni. Był 
to hałas czyniony przez sąsiadów z podwórka, których wuj Henech traktował 
w szczególny sposób, w tajemnicy wydzielając im chleb jeszcze przed świtem, 
zanim wpuści ludzi z kolejki i zanim przyjdą żandarmi. 

Domownicy przyzwyczaili się do „białych” nocy. Szejna Pesia mogła leżeć 
z otwartymi oczyma, jakby nie o nią chodziło, i jeszcze po stokroć chwalić 
Boga, że zesłał wuja Henecha, dzięki któremu było co włożyć do ust. Szolem, 
najmłodszy syn, budził się przy pierwszym ruchu na zewnątrz, szybko się ubie-
rał i biegł pomagać przy rozdziale chleba i utrzymaniu porządku w kolejce aż 
do przyjścia żandarmów. Mimo to za dnia nawet nie było po nim znać, że jest 
niewyspany. Jednak z Iciem Meirem było inaczej. Dla niego w ostatnich dniach 
sen był nie tylko snem. Stawał się dla niego jedynym miejscem ucieczki z tego 
szalonego świata. Nie mógł się poddać. Dlatego walczył i przeklinał wszystkich 
kolejkowiczów i hałasujących na zewnątrz, wliczając w to wuja Henecha. Kręcił 
się bezsennie na swoim łóżku, aż nastawał świt i chleb był rozdzielony. Dopiero 
wówczas spływał na niego spokój i błogosławiony sen, otulając pierzyną za-
pomnienia i wyzwalając ze wszystkich trosk i kłopotów, jakie pochłaniały jego  
serce.
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Był już późny ranek, gdy Icie Meir poruszył się na swoim niskim, żelaznym 
łóżku. Obudziło go szuranie. Zanim zdobył się na odwagę, aby podnieść głowę 
i zobaczyć, co to, poczuł w sercu gorycz. I nim zdołał rozwiać wątpliwości, niczym 
stado dzikich ptaków opadło go całe mnóstwo myśli, a jedna gorsza od drugiej. 

W tym momencie zrozumiał dziesiątki spraw naraz, a między innymi – że, po 
pierwsze, nie ma po co zrywać się z posłania, ponieważ i tak nie pracuje, gdyż 
w dzisiejszych czasach nikt nie potrzebuje jego złotych rąk ani mebli przez nie 
wyprodukowanych; po drugie, że nad miastem wisi wyrok i że w każdej chwili 
on, Icie Meir, może zostać wyrwany z żelaznego łóżka i ze swojego byle jakiego 
snu – tej odrobiny wątpliwego luksusu. Po trzecie, że jego syn Motl wczoraj wy-
ruszył w drogę do swoich towarzyszy w Białymstoku, a drugi, Josi, do Warszawy 
– po prostu poszedł w świat. Po czwarte – jego najmłodszego, Szolema, nie ma 
w domu, bo pewnie pobiegł handlować na czarno kilkoma bochenkami chleba 
otrzymanymi od ślepego Henecha za pracę w piekarni, i naraża swoje młode 
życie przez cały ten czas, kiedy on, Icie Meir, gnije w łóżku. 

W końcu uświadomił sobie, że szelest, który go obudził, pochodzi od cukierków, 
które Szejna Pesia rozsypała na stole, przynoszonych z fabryki, aby je zawijać, 
w czym pomagają jej Flora, narzeczona Szolema, i Fejga, żona Isroela. 

Ogólny bilans tych jego refleksji był taki, że wszyscy mają po co wstawać 
i co robić poza nim, głową rodziny. Gorzka to myśl. Icie Meir chciał się od niej 
uwolnić i spać dalej. Ale wbrew swej woli uniósł głowę, spojrzał na ściany, tej 
zimy szczególnie urodzajnie porośnięte grzybem, a także na Szejnę Pesię, 
która w znoszonej, poszarzałej sukience stała przy małym stoliku kuchennym 
i zawijała cukierki. Stoliczek wyglądał naprawdę wesoło. Cukierki miały różne 
kolory: czerwony i zielony, żółty i seledynowy. Icie Meir poczuł w ustach smak 
słodyczy – smak radości, dziecięcych buziek i różowych języczków. I dostrzegł 
w tym dziwną śmieszność, a nawet rodzaj wielkiej drwiny, że ona, jego postarzała 
Szejna Pesia w szaroburej, ciężkiej sukni, o zaokrąglonych plecach i pochylonej 
głowie, z potarganym, posiwiałym kokiem na karku, nieustannie i z niepokojem 
myśląca o dzieciach rozproszonych po świecie, że właśnie ona stoi przy takim 
beztrosko wyglądającym stole, nad smacznymi cukierkami i zawija je w lśniące, 
celofanowe papierki, a one, jeden po drugim, tańczą swój błyszczący, słodki 
taniec w jej spracowanych, powykręcanych palcach.

Krótka, piegowata ręka Iciego Meira chwyciła brzeg kołdry i pociągnęła go 
z pełnym rezygnacji pośpiechem, zakrywając całą głowę.

W piwnicy było ciepło i cicho. W piecu buzował ogień, a na nim bulgotał gar-
nek. Icie Meir zakrył rękami również uszy, ale bulgotanie wciąż słyszał – nie tyle 
uszami, ile żołądkiem. Poza tym do zakrytego kołdrą nosa dolatywał zapach, 
na który przed chwilą jeszcze nie zwracał uwagi, a który teraz jeszcze głębiej 
niż bulgotanie garnka przenikał do jego wnętrzności. Zapach świeżo pieczonego 
chleba. Nagle poczuł szalony głód, od którego nie da się uciec. Zły wyrzucił spod 
kołdry obie ręce i szeroko otworzył oczy. Już się całkiem obudził.
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– Chodź jeść – usłyszał głos Szejny Pesi, zupełnie jakby wiedziała, co dzieje 
się w jego wnętrznościach. 

Postękując, usiadł i spuścił nogi na zimną podłogę. Oparł łokcie o kolana, 
przysunął obie ręce do głowy, wsunął palce pomiędzy sterczące, posiwiałe włosy 
i podrapał się po czaszce. 

– Jaki to dzień mamy dzisiaj? Zwrócił pomarszczoną, pomiętą twarz w kierun-
ku Szejny Pesi. Nie odpowiedziała mu, a on nie wiedział, czy go nie słyszy, czy 
udaje, jak to było w jej zwyczaju, gdy jest zajęta swoimi myślami i nie chce zgubić 
wątku. Ponownie przyjrzał się wesołemu stolikowi z cukierkami i jej opuchniętym, 
bezkształtnym palcom pomiędzy nimi. Nie mógł pojąć, jakim cudem tak dobrze 
daje sobie z nimi radę, tak zręcznie i szybko je zawijała. Zaczął się ubierać. 

– Ja nie żartuję, Szejno Pesiu, jaki to dzień dzisiaj mamy?
Ponownie mu nie odpowiedziała. A w nim wszystko zaczęło się gotować. Przy-

sunął się do wielkiego, drewnianego warsztatu, który już nie był warsztatem, lecz 
zwyczajnym stołem, na którym spożywa się posiłki. Taką rolę pełnił od chwili, gdy 
mniejszy stolik został zajęty przez cukierki. Położył obie ręce na jego deskach, 
odczuwając w sercu tak silną tęsknotę do hebla i młotka, jak głód, który czuł 
w żołądku. Pochylił się, jakby chciał chociaż popatrzeć na swoje narzędzia. Ale 
zamiast nich ujrzał pod stołem trzy wypchane plecaki, które wyglądały jak trzy 
grube brzuchy stworzeń bez rąk i nóg. Oderwał się od stołu i człapiąc w nieza-
wiązanych, znoszonych butach, podszedł do kredensu. To stamtąd dochodził 
go smakowity zapach świeżego chleba. 

Icie Meir wiedział, że wystarczy otworzyć górne drzwiczki, a już ujrzy bułeczki 
– lśniące, rumiane popękanym rumieńcem dobrze wypieczonego ciasta, chlebki, 
które Szolem trzyma na zapas, codziennie wymieniając je na świeże i sprzedając 
stare. Ale nie otworzył górnych drzwiczek. Otworzył te dolne, wyjął talerz i łyżkę, po 
czym podszedł do pieca i bulgoczącego garnka. Podniósł pokrywkę i skrzywił się: 

– Znowu kasza.
Teraz Szejna Pesia już raczyła rzucić mu surowe spojrzenie spod ściągniętych 

brwi i powiedziała: 
– Nie grzesz słowami, Icie Meirze. 
Jej ton był taki, jakby nie mówiła do niego, nawet nie do synów, ale do dziec-

ka – głuptaska. Ot, takie są kobiety – Icie Meir poczuł nad sobą litość. Dopóki 
mąż przynosi do domu pieniądze, to jeszcze mają dla niego odrobinę szacunku. 
Ale jeśli nie…

– Zrób mi miejsce z tej strony stołu – mruknął i czekał, aż odsunie z brzegu stos 
cukierków, aby zrobić miejsce na jego talerz. Usiadł, zanurzył łyżkę, zamieszał… 

– Kiedyś mawiano „kasza z wodą”. Dzisiaj jest inaczej – rzucił, siorbiąc i po-
czuł, że się jej podlizuje. – Dzisiaj je się wodę z kaszą. – Szejna Pesia popatrzyła 
na męża. Jej spojrzenie było jak zwykle suche, rzeczowe, ale Icie Meir czuł, że 
ona nie traktuje go tak lekceważąco, jak mu się wcześniej wydawało. Spojrzenie 
Szejny Pesi nie mogło go już oszukać. Wiedział, że serce się w niej kraje na jego 
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widok. Że smuci się, bo ostatnio tak bardzo się „posunął” – postarzał. Zupa 
i jej chłodne spojrzenie rozgrzały go. – Wiesz – ponownie się odezwał – Szalom 
Asz13 napisał taką opowieść, w której Żydzi zapominają, jaki jest dzień tygodnia. 
Bardziej optymistyczne opowieści niż ta mogłyby się sprawdzać. Może oświecisz 
mnie, Szejno Pesiu, jaki to dzień dzisiaj mamy?

– Czwartek – kobieta wreszcie odpowiedziała.
– Czwartek którego?
– To też powinnam wiedzieć? 
Przestał jeść: 
– Nawet nie będziemy wiedzieć, kiedy dzieci wyruszyły w drogę. – Zaczęła 

szybciej przebierać palcami, skręcając papierki. On pośpiesznie zakończył te-
mat: – Szolem jeszcze nie wrócił do domu? 

Nie odpowiedziała. Co miała mu powiedzieć? Przecież sam widział, że Szolem 
jeszcze nie wrócił. Odsunął talerz i położył ręce na stole. Zaczął je powoli prze-
suwać, aż palcami wjechał w kolorowy stos cukierków. Jego ręce – piegowate 
i owłosione – wyglądały jak dwie wielkie gąsienice, które wpełzły w górę słody-
czy. Cukierki w papierkach dotykały jego skóry. Zamknął je w dłoni i słuchał, jak 
szeleszczą pomiędzy palcami. Ożyły w nim obrazy odległej przeszłości – małe 
dzieci, jedno mniejsze od drugiego. Widział ich twarze – najstarszego Isroela, 
potem Motla, następnie Josiego i na końcu Szolema. Widział ich tęsknotę za 
cukierkami. Gdy Ślepy Henech przysyłał całą tutkę, wszyscy czterej śmiali się 
dziecięcym, słodkim śmiechem tych, którzy jeszcze nie znają życia. Widział ich 
czerwone, poklejone wargi, zabarwione języczki, lśniące kolorową słodyczą. 
Rozejrzał się po piwnicy. Gdzieniegdzie na podłodze były porozrzucane małe, 
barwne plamki – cukierki, które spadły ze stolika i potoczyły się pod łóżka i w kąty. 
Wstał i zaczął je zbierać, a gdy to robił, wydawało mu się, że szuka zagubionych 
dwudziestu ośmiu lat swojego życia, które rozegrało się tu, w suterenie. Zdawa-
ło mu się również, że te wszystkie lata są niczym ta czarna i krzywa podłoga: 
gdzieniegdzie odrobina koloru – mały cukierek, uśmiech dziecka…

– Czego tam szukasz na czworakach? – usłyszał z tyłu głos Szejny Pesi. 
– Wczorajszego dnia – próbował zażartować.
Zebrał cukierki, jeden po drugim i trzymając je w palcach, poszeleścił nimi trochę, 

po czym odłożył na stolik. Szejna Pesia jak zwykle zaraz wyczuła, co się z nim dzieje. 
– Idź na chwilę na górę, do wuja – powiedziała. 
– A co ja mam u niego do roboty?
– Zajrzyj do sąsiada. 

13 Szalom Asz (1880–1957), żydowski dramaturg i prozaik, budzący ogromne kontrowersje w środo-
wisku żydowskim, a jednocześnie najbardziej poważany przed Zagładą przez społeczność polską 
pisarz jidyszowy (w 1933 r. otrzymał medal Polonia Restituta). Łączyły go bliskie relacje z wybit-
nymi polskimi twórcami, przede wszystkim ze Stanisławem Witkiewiczem. 
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– Teraz? Tak wcześnie rano? – Nagle się wyprostował i zaczął zapinać man-
kiety koszuli. – Pójdę na ulicę. 

– A to ci nowina! – pokręciła głową. 
– Już nie mogę tak dłużej. Nie rozumiesz tego Szejno Pesiu?
– Nie szkodzi, wytrzymasz. Wyjdzie ci to na zdrowie. 
– Tak? Raczej zwariuję. 
– Nie da się tak szybko zwariować. 
– Każdy ma co robić. Dlaczego ja mam być wyjątkiem? 
– Bo dla ciebie nie ma zajęcia – mówiła do cukierków, które trzymała w ręku. 

– Za co byś się chciał zabrać? 
– Za co? Poszukam jakiegoś fachu. Pójdę między ludzi, to coś znajdę. Mogę 

się wziąć do handlu…
– Już to widzę. Ty i handel! – przestała pracować i odwróciła się ku niemu. 

Jej brwi były ściągnięte i przedzielone głęboką zmarszczką sięgającą nosa. Z jej 
suchego i rzeczowego spojrzenia Icie Meir wyczytał wielką troskę: 

– Nie chcę, żebyś poszedł, Icie Meirze. Słyszysz, co mówię do ciebie? Chociaż 
o ciebie chcę być spokojna. 

– A jak dzieci chodzą, to ci nie przeszkadza?
– Oczywiście, że się o nie martwię. Jestem przecież ich matką. – Oddzieliła 

mały kopczyk cukierków i przysunęła go do Iciego Meira: – No, pozawijaj trochę. 
Do jednej ręki wziął cukierka, a do drugiej celofan, i zaczął zawijać. Nie szło 

mu. Papierki ślizgały się w jego niezdarnych palcach. Obserwował zgrabne ruchy 
Szejny Pesi i starał się je naśladować, próbując raz i drugi. W końcu prawie mu 
się udało i także z jego ręki zaczęły wychodzić zapakowane, lśniące cukierki. 
Poczuł się spokojniejszy: 

– To złoty chłopak – usadowił się, aby poprowadzić rozmowę. 
– Masz na myśli Szolema? – kobieta podtrzymała dialog. – A czego brakuje 

pozostałym?
– Kto mówi, że czegoś brakuje? Ale on jest dobrym dzieckiem. Pamiętasz 

tamtą środę, gdy wszyscy uciekali przed wejściem Niemców? On stał już z ple-
cakiem, a jednak… nie miał serca, by zostawić nas samych.

– Ale stawić się dobrowolnie, pójść do wojska, gdy wszyscy trzej bracia już 
byli na froncie, to już mu przyszło całkiem łatwo. Na szczęście nie było z kim 
rozmawiać, bo Niemcy już pukali do drzwi. 

– Na szczęście, powiadasz? – rozmowa się urwała. Przestał zawijać cukierki, 
potarł klejącymi rękami zarośniętą twarz. – Za ciasno mi na świecie, Szejno Pesiu. 

– A komu nie jest za ciasno? – nisko spuściła głowę, jakby oczy nie chciały 
jej słuchać. – Ogol się. Ile dni już się nie goliłeś?

– Nie ma znaczenia.
– Chodzisz jak dziad. Ogol się i odwiedź sąsiada.
– Daj mi spokój! – zagotowało się w nim. Wstał. – Na ulicę nie pozwalasz mi 

wyjść, ale z domu mnie wyganiasz. 
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Człapiąc w swoich rozdeptanych, niezawiązanych butach, podszedł do okna. 
Było do połowy przesłonięte ciemnoszarym, brudnym śniegiem. Paznokciem 
wydrapał otwór w zamarzniętej szybce najwyższej kwarty i przytknął doń oko. Jak 
zwykle widział tylko nogi przechodniów. Nogi bez ciał. Pojawiały się na chodniku 
pokrytym szarym śniegiem jedynie od czasu do czasu, jak spieszący aktorzy na 
pustej scenie. Niektóre nogi – pewne i mocne, inne – chwiejne i niezdecydowa-
ne. Jeszcze inne – żwawe i lekkie, ale były też ciężkie i zmęczone. Spojrzał na 
schodki prowadzące do piekarni ślepego Henecha. Były czyste jakby nigdy nie 
padał na nie śnieg. To setki nóg jeszcze przed świtem je wyczyściły. 

Przy oknie zatrzymała się para butów. Właściwie nie były to buty, lecz kama-
sze. Iciemu Meirowi rzuciło się w oczy zwłaszcza to, że były nowe. Wprawdzie 
podeszwy były oblepione śniegiem, a cholewki ochlapane błotem, ale przecież 
spod brudu wyglądała czarna, lśniąca, miękka, dobra skóra. Icie Meir, który 
już od lat przywykł na podstawie wyglądu skóry butów wyobrażać sobie twarz 
ich właściciela, tym razem stał jak sparaliżowany. Tym razem ujrzał buty bez 
człowieka – po prostu zobaczył parę nowych kamaszy. Przypomniały mu się 
rozdeptane pantofle, które nosi, i oderwane obcasy butów Szejny Pesi, a także 
dziury w podeszwach Szolemowych trzewików, a nawet cienkie pantofle jego 
jedynej wnuczki Maszeńki. I wówczas ogarnęła go tęsknota za pięknym, dobrym 
obuwiem, a ta z kolei obudziła w nim poczucie winy z powodu próżnowania. 
Burza szalała na świecie – a jego rodzina chodziła boso. Ponownie postanowił 
sprzeciwić się Szejnie Pesi i wyjść na ulicę, niezwłocznie, zaraz po południu, aby 
poszukać jakiegoś zajęcie dla siebie. 

Kamasze przed oknem zrobiły kilka kroków w jedną stronę i zatrzymały się, 
kilka kroków w drugą stronę i zatrzymały się – zupełnie, jakby były na pokazie 
mody i chciały się zaprezentować Iciemu Meirowi ze wszystkich stron albo może 
po prostu podrażnić się z nim. Ale nagle ruszyły z miejsca, zeszły ze sceny i już 
ich nie było. 

Chciał ponownie usiąść przy stole obok Szejny Pesi i obgadać z nią obuwniczą 
sytuację rodziny, gdy drzwi piwnicy otwarły się i pojawiła się w nich piękna broda 
Chaima Pończosznika, za nią – on sam, a zaraz potem jego nogi, a na nich nowe 
kamasze, które dopiero co paradowały przez oczyma Iciego Meira. 

– Można, sąsiedzie? – reb Chaim Pończosznik zapytał nieśmiało, zwracając 
twarz nie w stronę Iciego Meira, lecz Szejny Pesi.

Reb Chaim Pończosznik był w suterenie rzadkim gościem. Kiedyś, przed 
wojną, w ogóle nie przekraczał jej progu. Znajomość ograniczała się jedynie do 
wymiany pozdrowień, ponieważ Icie Meir Stolarz był „gojem”, odszczepieńcem, 
a ponadto przyjaźnił się z sąsiadami, którzy mieli lewicowe poglądy lub robili 
lewe interesy, co w oczach reb Chaima było niemal tym samym. Do tego Icie Meir 
miał czterech synów, którzy postępowali tak samo jak stary, a dla ojca córek na 
wydaniu oznaczało to konieczność unikania takiego sąsiedztwa jak ognia. Teraz 
jednak, w tych obłąkanych czasach, gdy ziemia niemal usuwała się spod nóg, 
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całe wielkie podwórko zamieniło się w statek dryfujący po wzburzonych wodach, 
a sąsiedzi – jego pasażerowie – stali się jedną rodziną w obliczu tego samego 
niebezpieczeństwa, więc zaprzestano wzajemnego zaglądania sobie w garnki. 
I chociaż zbliżenie z bezbożnikami z podwórka nie było dla reb Chaima łatwe, 
to jednak suterena Iciego Meira pozostawała jedynym miejscem, gdzie można 
było usłyszeć prawdziwe nowiny, porozmawiać o polityce i otrzymać odrobinę 
sensownej pociechy. Zatem gdy reb Chaimowi wydawało się, że serce mu pęknie 
z bólu i smutku, pukał do drzwi stolarza.

Był tu mile widzianym gościem. Gospodarzom nie przyszło do głowy, aby 
wypominać mu ten przedwojenny chłodny dystans. Reb Chaim nie był jedy- 
ny. Tacy jak on byli wszyscy pobożni Żydzi. Odcinali się od sceptyków, a wszyst-
kie nieszczęścia zapisywali na ich konto. Podobnie było z wolnomyślicie- 
lami. Szydzili z „pobożnisiów”, drażnili się z nimi i zarzucali im, że utrzymują naród 
w ciemnocie. Jednak czymś bardziej niż naturalnym było, że w tych obłąkanych 
czasach podział ten musiał zniknąć – chociaż w sercu każdy pozostał przy  
swoim. 

– Niech pan wejdzie, reb Chaimie. Dawno pana nie widzieliśmy – zapraszała 
go Szejna Pesia, rzucając zadowolone spojrzenie w kierunku męża niczym matka, 
która się cieszy, że do jej chorego dziecka przychodzą goście. 

Icie Meir stał jak sparaliżowany. Nigdy by mu nie przyszło do głowy, by skojarzyć 
reb Chaima Pończosznika z drogimi kamaszami, które przed chwilą paradowały 
przed oknem. A jeszcze bardziej niezwykłe wydało mu się to, że gość, który cały 
czas – latem i zimą – kręcił się ze swoimi paczkami skarpet odziany w cienki 
chałat z kolorową chusteczką wokół szyi, nosił teraz elegancki płaszcz zimowy 
z porządnym, wełnianym szalikiem. Nie mniej zdziwiło go, że jeszcze wczoraj 
spotkał reb Chaima na podwórku przy pompie w zwyczajnym ubraniu, a tu nagle 
przez jedną noc taka przemiana. Nawet piękna broda reb Chaima dopiero w tym 
odzieniu ukazała całą swoją nobliwość. Iciemu Meirowi wydawało się, że nawet 
twarz i cała postać sąsiada stały się od wczoraj pełniejsze i szersze. Stolarz 
obawiał się, że reb Chaim może wyczytać z jego twarzy wszystkie myśli, które 
przez ten krótki moment przemknęły mu przez głowę, więc żwawo rozpostarł 
ramiona i ruszył w kierunku gościa. 

– Gratulacje, sąsiedzie! – mimo woli wyrwał mu się okrzyk podziwu. – Wygląda 
pan jak prawdziwy bogacz!

Reb Chaim zmieszał się i uśmiechając się z zażenowaniem, pogładził ręką 
połę swojego płaszcza: 

– Ma pan na myśli to ubranie? Nie jest nowe. Już od tygodni wisi u mnie – 
westchnął. – Proszę mi uwierzyć, reb sąsiedzie, mnie takie rzeczy nie cieszą. 
Dzieci do mnie przyszły i mówią: „Tato, masz nowe ubranie, załóż je. Chcesz, aby 
przyszła rewizja i żeby ci je zabrali?” No, przecież pan wie. Dzisiaj dzieci mają 
więcej do powiedzenia niż ojciec i matka. Stają się dorosłe, a my przyjmujemy 
rolę dzieci.
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– I kamasze ma pan też całkiem porządne – Icie Meir nijak nie mógł opanować 
zazdrości. Miał wielką ochotę poprosić gościa, aby zdjął – choć na minutkę – jeden 
but i dał jemu, Iciemu Meirowi, do ręki, aby dotknął skóry, a może i założył na 
swoją nogę w celu zaspokojenia ciekawości, jak stopa czuje się w takim nowym 
obuwiu. Powstrzymał się jednak, siłą oderwał wzrok od kamaszy, zauważając 
jednocześnie, że reb Chaim trzyma pod pachą paczuszkę zawiniętą w gruby 
papier: – Wraca pan z modlitwy? Czy to nie jest niebezpieczne? 

Reb Chaim spojrzał na niego dumnym wzrokiem: 
– Żyd musi się modlić, drogi sąsiedzie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. 
– A broda, proszę mi wybaczyć moje słowa. Nie wie pan, że oni wyrywają brody?
– Żyd musi nosić brodę, drogi sąsiedzie. – Reb Chaim uśmiechał się już 

z otwartą wyższością. 
Nie był to dobry początek rozmowy, więc Szejna Pesia rzuciła znad stolika 

z cukierkami: 
– Icie Meirze, czemu trzymasz sąsiada przy drzwiach? Podaj krzesło – pole-

ciła, mówiąc w kierunku swoich palców. 
Reb Chaim rozsiadł się na krzesełku, które podał mu Icie Meir. 
– Wpadłem tylko na chwilkę – pogładził długą brodę. – U was zawsze można 

dowiedzieć się czegoś nowego. 
Icie Meir podrapał się po głowie. 
– To raczej niech pan coś powie. Dopiero co wstałem z łóżka. 
– Myślę o wieściach spoza miasta. 
– Wieści ze świata? – Icie Meir wysunął dolną wargę, podniósł głowę i poczuł 

się nieco ważniejszy. 
– Tak, wieści ze świata. Aby przetrwać problemy tego miasta. – W tym momen-

cie reb Chaim zauważył pod stołem wypchane plecaki: – Jest pan spakowany, 
jak widzę – wskazał nogą trzy opasłe paczki. 

Nowy, zabłocony kamasz zaświecił Iciemu Meirowi w oczy. 
– A pan, reb Chaimie, nie pakuje się wcale? Interesy dobrze idą, więc strach 

nie jest taki wielki, co?
Reb Chaim Pończosznik udawał, że nie zrozumiał złośliwości: 
– Wciąż jeszcze ma się nadzieję, że synowie wrócą. 
– Bardzo słusznie – zgodziła się Szejna Pesia. – Mogli przecież uciec do Rosji. 
– Wcześniej wróciliby z frontu do domu, do rodziców. Tak, jak wasze dzieci. 
– I co z tego wyszło, że moje dzieci wróciły do domu? – zakołysała się nad 

stolikiem. – Wróciły i znów ich nie ma…
Iciemu Meirowi przyszło do głowy, że najpiękniejsze buty czasami mogą 

obcierać. Tak naprawdę było mu lepiej niż Chaimowi. On przynajmniej wiedział, 
że jego dzieci żyją, więc pospiesznie zmienił temat: 

– A z zarobkiem faktycznie nie ma pan problemów?
– Dzięki Bogu – zachwycony Chaim pokiwał głową. – Fabryki stoją, a ludzie 

– wojna nie wojna – skarpet potrzebują. Niektórzy chcą się zaopatrzyć na zimę. 
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Inni obawiają się, że ta odrobina pieniędzy, którą mają, straci wartość, a rzecz, 
ubranie, para skarpet – nie. To samo ze mną… Właśnie w taki sposób zdobyłem 
to ubranie. Dzieci dzięki Bogu, również. Obstalowałem też obuwie. Moje córki 
zawsze miały tylko dwie pary butów do wyjścia… W każdym razie zrobił się taki 
popyt, że muszę zlecać robienie skarpet innym. 

– Naprawdę?! – Icie Meir poczuł, że jego szacunek do sąsiada wzrasta rów-
nocześnie z wzrostem poczucia własnej niższości. 

– Ale to mnie nie cieszy, sąsiedzie, niech mi pan wierzy – reb Chaim uspo-
kajał go. – Gdybym choć miał pozdrowienia od moich dwóch synów. A w ogóle… 
nie jest dobrze dla człowieka, jeśli zaczyna mu się powodzić, gdy wszystkim źle 
się wiedzie. 

Nagle Szejna Pesia wytarła klejące dłonie w swoją bezbarwną suknię i zbliżyła 
się do reb Chaima: 

– Gdy już o tym mówimy, czy może pan sobie pozwolić również na zakup 
chleba? – Reb Chaim zaczął się kręcić na krzesełku, jakby zaczęła go drażnić 
ciekawość sąsiadki. – Mój Szolem handluje chlebem – nalegała Szejna Pesia. 
Ślepy Henech daje mu kilka bochenków do sprzedania „na czarno”. – Reb Cha-
im spojrzał na kobietę i na Iciego Meira, jakby oboje byli drapieżnymi bestiami, 
które dopadły go w środku jasnego dnia. Szejna Pesia oparła ręce na biodrach 
i jeszcze bliżej przysunęła się do niego, spoglądając z pretensją: – Dlaczego nie 
kupuje pan chleba u nas, tylko u obcych? Czego się pan boi, że moje dziecko 
zedrze z pana skórę, czy co?

– Broń Boże! – bronił się reb Chaim, i podejmując ostatnią próbę uwolnienia 
się od niewygodnego dlań tematu, zwrócił się do Iciego Meira z pytaniem: – Co 
nowego słychać? 

Icie Meir usiadł na rozgrzebanym łóżku, które ugięło się pod nim aż do podłogi 
i przeraźliwie zaskrzypiało. W tym momencie reb Chaim przysunął się z krzesłem 
do gospodarza. Zrobił to tak szybko, że Szejna Pesia ledwo zdołała odskoczyć 
na bok. Kolana obu mężczyzn dotykały się.

– Słyszał pan o tym, co się wydarzyło w Finlandi14? – Icie Meir podniósł ku 
niemu oczy z poczuciem własnej ważności. – Nie słyszał pan? – w jego głosie 
zabrzmiało już lekkie lekceważenie. – Tam coś się dzieje, rozumie pan. Ale nie 
należy oczekiwać, że to coś ważnego dla nas, drogi sąsiedzie. – Icie Meir potarł 
rękoma kolana, jakby chciał je otrzepać z kurzu, i zaczął poważnym tonem: – 
Musi pan wiedzieć, reb Chaimie, że już nie potrzebujemy Finlandii. Bo jaką ona 
może odegrać rolę? Potrzeba nam czegoś konkretnego. 

– No, nie wystawiaj już na próbę ludzkiej cierpliwości – zniecierpliwiła się 
Szejna Pesia. – Jeśli coś wiesz, to mów, i koniec. 

14 30 listopada 1939 r. Rosjanie zaatakowali Finlandię. Wojna fińsko-radziecka, tzw. wojna zimowa, 
trwała do 13 marca 1940 r.
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Icie Meir rzucił jej jedno ze swoich ostrych spojrzeń, które miało jej dać do 
zrozumienia, żeby nie wtykała nosa tam, gdzie nie potrzeba. A że była odwrócona 
do niego plecami, trafił w potargany kok na jej karku. Zaraz potem powiedział 
do reb Chaima: 

– Rzeczy tak się mają: nasi przyjaciele, Ruscy, znaczy się, uznali teraz, że 
muszą oderwać od niej całą wielką połać.

– Od kogo? – reb Chaim naprężył się, aby nie uronić ani jednego słowa. 
– Przecież mówię. Od Finlandii. Powiedzmy, że tu jest Rosja. – Icie Meir 

zrobił znak krótkim, tępym palcem, wskazując nogawkę swoich spodni. – A tu, 
powiedzmy, jest Finlandia – tym samym palcem pokazał drugą nogawkę. – Tu 
jest granica pomiędzy tymi dwoma państwami. – Poprowadził rękę pomiędzy 
złączonymi nogami. – Jednym słowem, sąsiedzi, ale jacy! Sądzi pan, że oni są 
tacy sami jak ja i pan? Ruscy chcą oderwać stąd taki kawał – tym samym palcem 
zatoczył koło nad nogawką. – Dlaczego akurat taki kawał? Trzeba by ich zapytać. 
Mówią, że to ich z dawien dawna. Ale to tylko taki pretekst. Mają za sobą Hitlera, 
to się śmieją z całego świata. Ale Finlandia powiedziała: Nie! Usiadła z Ruskimi 
przy okrągłym stole i już myślała, że ma z kim rozmawiać. No a czerwoni mają 
gdzieś wszystkie okrągłe stoły. Pertraktacje zostały zerwane. Ruscy weszły do 
Finów, rozumie pan, i czy to ma jakieś znaczenie, że ich żołnierze giną, gdy tak 
tu sobie teraz siedzimy? 

Icie Meir oderwał wzrok od swoich spodni. Z zewnątrz dobiegał odgłos zna-
jomych kroków. Szolem wpadł z impetem do domu. 

– Odwołano zbójeckie rozporządzenie!15 – zawołał, jeszcze zanim zdołał za-
mknąć drzwi i odetchnąć. Jego twarz, rozpalona do mrozu, jaśniała wilgotnym, 
radosnym blaskiem. 

Icie Meir oraz reb Chaim poderwali się z miejsc. Szejna Pesia wypuściła 
cukierki z rąk i spojrzała w kierunku syna. 

– Odwołano?! – zapytali wszyscy jednym tchem. 
Szolem pokiwał głową, potarł dłonie i już był przy piecu: 
– Umieram z głodu!
Szejna Pesia wesoło oblizała lepkie palce, energicznie wytarła dłonie o suk-

nię i żwawym krokiem podeszła do kredensu, aby wyjąć talerze i łyżki. W tym 
czasie jej pogodna twarz była zwrócona ku reb Chaimowi z taką dumą, jakby jej 
Szolem nie tylko przyniósł dobrą wiadomość, ale i był tym, kto osobiście odwołał 
to zbójeckie rozporządzenie. Zbliżywszy się do pieca, żwawo odepchnęła syna, 
po czym odkryła bulgocący garnek.

15 Pod koniec 1939 r. Niemcy uświadomili sobie, że wywiezienie z Łodzi wszystkich Żydów i Polaków 
do Generalnego Gubernatorstwa nie jest możliwe. Już 10 grudnia 1939 r. prezes rejencji kaliskiej 
Friedrich Übelhör wydał tajny okólnik, w którym planował utworzenie getta dla ludności żydow-
skiej w północnej części Łodzi.
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Icie Meir podszedł do chłopca, a reb Chaim zaraz za nim. 
– Skąd wiesz, że zostało zniesione? Może to tylko plotka? – Icie Meir czuł, 

że kamień spada mu z serca. 
Chłopak dopadł talerza. Jego czarne, rozwichrzone włosy wraz z całą twarzą 

schowały się w gorącej, parującej zupie. Pełne, pożądliwe usta czekały niecierpli-
wie na pospieszne palce trzymające łyżkę. Wkrótce talerz ponownie był lśniący 
i pusty, a z jego głębi wynurzyła się rozgrzana twarz Szolema. 

– Całe miasto o tym mówi. Rabin jeździ dorożką i ogłasza każdemu z osobna 
dobrą nowinę. Mówią, że dzięki Rumkowskiemu wyrok został odwołany. Podobno 
załatwił to z Niemcami. Zdaje się, nie ma dość pociągów, wagonów, środków. 
Zresztą, czy to ważne? Byle tylko nigdzie nie wyjeżdżać. 

– O, jeśli tak – uradowany reb Chaim owinął wokół szyi swój nowy, wełniany 
szal – to ja już pójdę przekazać domownikom tę dobrą wiadomość. 

Szolem odprowadził go wzrokiem do drzwi. Miał ochotę pobiec za nim i zapytać 
o Esterę. W ostatnich miesiącach od czasu do czasu widywał ją wchodzącą do 
bramy. Bardzo się zmieniła. Poza płomiennymi włosami niemal nie było w niej 
śladu tej dziewczyny, którą tyle lat potajemnie kochał. Sprawiała wrażenie osoby 
schorowanej i niedożywionej, a mimo to wyglądała w jakiś nowy sposób pocią-
gająco. Chciał o nią zapytać, ale nie wiedział dokładnie jak. Aby odegnać myśli 
o rudowłosej pannie, zwrócił się do Szejny Pesi: 

– Dlaczego jeszcze nie ma Flory? 
– Twoja Flora nigdy się nie spieszy. – Szejna Pesia odpowiedziała niemal 

przyjemnym głosem, bez wyrzutu. 
Szolema to jednak zabolało. 
– Już chyba czas, mamo, abyś się pogodziła z Florą. – Powiedziawszy to, 

ponownie zbliżył się wygłodniały do kredensu. – Daj mi kawałek chleba. 
Szejna Pesia zdecydowanie pokręciła głową: 
– Nic z tego!
– Daj mu kawałek chleba – Icie Meir poparł syna. – Co jak co, ale dzisiaj 

uczciwie na to zapracował, choćby przynosząc tę dobrą wiadomość.
Szejna Pesia wzruszyła ramionami i dalej żwawo pracowała przy cukierkach: 
– Jak się umawiamy, że jemy chleb na obiad, to jemy na obiad. 
Szolem nalał sobie jeszcze jeden talerz zupy. Dzisiaj był szczęśliwy dzień 

i nie było sensu go psuć. Jedząc, sięgnął do kieszeni i wyciągnął z niej rolkę 
papierowych pieniędzy. Wielkopańskim gestem rzucił je na stolik: 

– Przelicz, tato!
Iciemu Meirowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Poślinił gruby palec 

i zaczął skrupulatnie przeliczać pieniądze. Potem ponownie zwinął je i skierował 
się ku „trumnie” – garderobie ze sklejki, w której trzymano odzież. Z jej czeluści 
wydobył skarpetę, pomacał stopkę i wepchnął pieniądze zarobione przez Szolema. 
W wyobraźni zaś widział już parę pięknych, lśniących kamaszy dla siebie, parę 
butów z równymi obcasami dla Szejny Pesi, kolejną parę z całymi zelówkami dla 
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Szolema i parę małych, solidnych bucików dla swojej jedynej wnuczki Maszeńki, 
chociaż dobrze wiedział, że skarpetka pełna pieniędzy wystarczy tylko na pół 
worka ziemniaków, które kupią, jeśli im dopisze szczęście. 

Uporawszy się z pieniędzmi, Icie Meir zaczął jak cień chodzić za Szolemem. 
Chciał znać każdy szczegół, wiedzieć o wszystkim, co dzieje się na ulicy i co 
słychać w mieście. Szolem chętnie opowiadał, a mówiąc podszedł do warsztatu 
i kopnął wypchane plecaki: 

– Mamo, to już możesz rozpakować. 
– Słusznie! – zgodził się Icie Meir. – Można już sprzątnąć te straszydła.  

– Dopiero teraz pozwolił sobie popatrzeć na nie badawczym wzrokiem. 
– A co tobie to przeszkadza, że stoją spakowane? – zapytała Szejna Pesia.
– Po co wywoływać wilka z lasu?
– Idźże, idźże! Nie wiesz, co mówisz. Masz się za oświeconego, a tymczasem 

taki jesteś zabobonny?
Szolem zaśmiał się i zatarł dłonie: 
– No, to jest teraz coś do zrobienia?
– Poślij łóżka! – poleciła mężowi Szejna Pesia. – Wstyd i hańba przed każdym, 

kto tu wchodzi. Umyj naczynia, a ty, Szolemie, wylej pomyje. 
Icie Meir podrapał się po głowie: 
– Słyszałeś, co mówi generał?
– Narąb kilka szczap, a ty, Szolemie, przynieś wiadro wody! – kontynuowała.
– Wiesz, żono – Icie Meir westchnął wesoło – mogłabyś dowodzić całym 

pułkiem wojska.
– Przecież mówisz, że nie masz co robić. 
– I niby to, co wymyśliłaś, ma być dla mnie zajęciem? Nie bój się. Po połu-

dniu tak czy siak pójdę na ulicę! – chwycił miotłę i zaczął zamiatać pod łóżkami. 
– Niech się wali i pali. Choćbyś na głowie stanęła, Szejno Pesiu, nie zmienisz 
mnie w kobietę. Nie ma mowy! – pod wpływem nagłej złości zaczął się mścić na 
zabłoconych deskach podłogi, gniewnie zeskrobując z nich brud. – Nie zamary-
nujesz mnie. Co to, to nie! Nie mnie! – tak przy tym walnął miotłą, że spomiędzy 
desek prysnęło błoto. 

– Wierz mi, tato – wtrącił się Szolem. – Lepiej siedzieć w domu. 
– Już? Już trzymasz jej stronę? Chcecie mnie żywcem pogrzebać? 
– Wprost przeciwnie. Raczej chcemy, abyś przetrwał. Ilu ojców ma człowiek?
Szolem wyniósł szuflę ze śmieciami. Icie Meir podążył za nim oczyma. 
– Chcecie zrobić ze mnie tchórza! 
– Nikomu nawet nie przyszło do głowy, aby robić z ciebie tchórza. – Zaśmiał 

się Szolem. – To raczej niemożliwe. Słyszałeś o czymś takim? Mój tata tchórz? 
– pomachał miotłą jak dyrygent batutą. – Czy taki bohater jak ja może mieć ojca 
tchórza? Popatrz na mnie! – podszedł do Iciego Meira z wypiętą klatką piersiową, 
zasalutował jak żołnierz, a potem zbliżył swój nos do nosa ojca. – Brakuje ci cze-
goś, tato? Sam powiedz. Ziemniaków masz pod dostatkiem, kawałek chleba – do 



497

smaku, kawałek mięsa – do powąchania, czego więcej chcieć? – Po czym dodał 
już poważniej: – Ludzie uważaliby się za szczęśliwych, gdyby codziennie mogli 
włożyć do ust odrobinę mięsa. Nawet przed wojną nie zawsze się to udawało. 

– Aha! – Icie Meir złapał się za nieogoloną brodę. – To chciałeś powiedzieć?! 
Ten cały luksus jest tylko dzięki tobie, mój synu, co?

– Dzięki mnie? Kto mówi, że dzięki mnie? – Szolem podniósł pobożnym 
gestem obie ręce ku sufitowi. – Dzięki chlebowi wuja Henecha! 

W tym momencie drzwi jakby same się otworzyły – powoli i bezszelestnie. Po 
dłuższej chwili pojawiła się w nich twarz. Para przestraszonych oczu przebiegła 
przestrzeń piwnicy, po czym zatrzymała się na twarzy Szolema. 

– Panie – pojawiła się dłoń z wykrzywionym, zesztywniałym od mrozu palcem. 
– Czy możemy zamienić słowo? – Szolema przykuło do miejsca. Stał tak dobrą 
minutę znieruchomiały, z otwartymi ustami. Następnie jak zahipnotyzowany 
ruszył w kierunku palca, twarzy i szeroko otwartych oczu. Wyszedł na korytarz, 
zamykając za sobą drzwi. Obcy miał twarz nieboszczyka – zapadniętą i żółtą. 
Nawet mróz nie zdołał jej zaróżowić. Tylko pokurczone, zesztywniałe ręce były 
czerwone i pomarszczone. Chwycił nimi Szolema za klapy, po czym zaczął pod-
skakiwać i przytupywać nogami. – Weźmie mnie pan na wspólnika? – w bladych 
ustach nieboszczyka zaszczękały zęby. – Pytam po raz ostatni!

Gniew wytrącił Szolema z osłupienia. 
– Mówię panu, aby lepiej odczepił się pan ode mnie. Ostrzegam! – pogroził 

palcem przed długim, cieknącym nosem. 
– Nie odczepię się, drogi panie! – zęby obcego wydzwaniały straszliwą 

melodię: – Jestem gotów na wszystko… Żyd mógłby mieć w sobie odrobinę 
człowieczeństwa…

– Dałem panu już dwa razy.
– A ja chcę cały czas, codziennie, drogi panie. Mam żonę i dwoje małych 

dzieci… Dlaczego jeden Żyd ma mieć wszystkiego pod dostatkiem, a drugi – nic? 
Oj, nieszczęście jest przecież jednakowe dla wszystkich, drogi panie. 

Ten płaczliwy zaśpiew zalazł Szolemowi za skórę. Aż przeszedł go dreszcz. 
– Idź stąd, poszukaj innego źródła utrzymania, żebraku jeden!
– Nie pójdę! Mam żonę i dwójkę małych dzieci. Proszę dać mi ćwiartkę chleba!
– Wstań w nocy, ustaw się w kolejce, to będziesz miał chleb. 
– Przecież ja nie mam za co kupić, drogi panie. Ani grosza przy duszy… Oj, 

taka wielka bieda! – Szolem zaczął pospiesznie przeglądać kieszenie, po czym 
wyjął kilka monet i podał obcemu. Ten zamknął je w czerwonych palcach i dalej 
podskakiwał: – Ćwiartkę chleba chcę, drogi panie…

– Nie mam chleba! – Szolem wychodził już z siebie.
– Ma pan, ma pan… Zapach chleba wyczuję na milę. Nie oszuka mnie pan, 

zapachu chleba z niczym nie pomylę, drogi panie!
Cierpliwość Szolema skończyła się. Chwycił obcego swoimi mocnymi dłoń-

mi tak jak podnosi się kołdrę, wyniósł go do bramy i zrzucił z siebie. Wpadł do 
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korytarza, zatrzasnął drzwi i zamknął je na zamek. Gdy tylko przekroczył próg 
piwnicy, Szejna Pesia już była przy nim: 

– „Pijawka”?!16 
Szolem pokiwał głową. Cała trójka popatrzyła po sobie. 
– Ktoś taki może też donieść – powiedział Icie Meir. 
– Trzeba się pozbyć tego chleba! – postanowiła Szejna Pesia. – Podeszli do 

kredensu. Otworzyła górną półkę. Kilka niewinnych, brązowych bochenków za-
lśniło przed ich oczyma. Przez chwilę wszyscy troje przyglądali się im wzrokiem 
pełnym drżącej, troskliwej miłości. Szolem wziął torbę i wsadził do niej bochenki. 
– Zanieś do reb Chaima – poleciła Szejna Pesia – to uczciwy Żyd…

Szolem zarzucił torbę na plecy: 
– Tato, wyjdź i zobacz, czy on już sobie poszedł…

*

Obiad skończył się. Wyskrobane i wyczyszczone do samego dna talerze lśniły 
na stole niczym świeżo umyte, jakby dopiero czekały na napełnienie. Jedynie 
szklanki były brudne, a na ich dnie pozostały resztki niedopitej, gorzkiej kawy 
z cykorii. Mętna zgnilizna wisiała w przymglonym, wilgotnym powietrzu suteryny.

Icie Meir leżał na swoim żelaznym łóżku. Wyciągnąwszy się w ubraniu, chciał 
uciąć sobie drzemkę. Jego małe, niewyspane oczka mrugały naprzeciw zapalonej, 
zakurzonej lampy elektrycznej, jakby chciały z nią porozmawiać. Był pogrążony 
w swoich przedsennych rozmyślaniach, które nie miały dokładnego kształtu ani 
określonej treści i czekały – jak on sam – na dobry, błogosławiony sen.

Przy stole siedziała Szejna Pesia i walczyła z odrobiną gorzkiej kawy w szklan-
ce, jakby uważała za swój obowiązek wypić ją do dna. Naprzeciw niej siedział 
najstarszy syn –Isroel, którego zwali Srulikiem, i czubkiem widelca rysował coś 
na podartej ceracie. Miał opuszczona głowę i wzrok wbity w wyblakły wzór kwia-
towy, jakby chciał zgłębić jego sens. Był to muskularny, silny, młody mężczyzna. 
I chociaż budową, jak wszyscy synowie, wrodził się w Iciego Meira i nie był wysoki, 
to przecież było coś takiego w jego postawie, co powodowało, że wydawał się 
wyższy. Nie tylko w postawie, również w jego zachowaniu i charakterze było coś, 
dzięki czemu wzbudzał respekt. Wszyscy darzyli go szacunkiem, nawet rodzice. 

Twarz miał szeroką, okrągłą i pozbawioną delikatności – było to surowe i mocne 
oblicze. Zacięcie i rzeczowość Szejny Pesi kryły się w jego spojrzeniu, upartej, 
ostrej brodzie i mocnych, wydatnych ustach. Ręce miał jak Icie Meir – silne, 

16 Użyte w oryginale określenie ciper/cuper pochodzi prawdopodobnie od jidyszowego słowa cupn 
(skubać, dłubać, zrywać) i użyte zostało w odniesieniu do ludzi, którzy żyli na cudzy koszt.
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żylaste i krótkie. Szerokie palce, które teraz bawiły się widelcem, o krzywych, 
wypukłych paznokciach i pełnej siniaków, szorstkiej skórze, świadczyły o pracy 
heblem, piłą i młotkiem – o sile, którą już z siebie dały i którą wciąż jeszcze mogły 
wydobyć. Jego blond włosy odsłaniały szerokie czoło naznaczone już głębokimi 
zmarszczkami, wdzierające się w kierunku potylicy małymi, łysymi zakolami po 
obu stronach głowy.

Obok niego siedziała jego żona Fejga – drobna, szczupła, o młodej, dziewczęcej 
twarzy, okolonej prostymi, brązowymi włosami z krótką grzywką. Miała ciepłe 
oczy w kształcie wiśni, które patrzyły na świat z łagodną, kobiecą uległością. 
Obok niej siedziała ich córka – Maszeńka – miniatura matki. Z takiego samego 
koloru krótkimi, prostymi włoskami, z rzadką grzywką na matowym czółku i z cie-
płymi oczyma w kształcie wiśni jak u matki. Rozłożyła na ceracie kilka lśniących, 
celofanowych papierków po cukierkach i szeleściła nimi w palcach, bawiąc się 
i cicho mówiąc do siebie. 

Naprzeciw nich siedział Szolem ze swoją narzeczoną Florą. Flora w dziwny 
sposób nie pasowała do tego stołu i do otaczających ją ludzi – niczym obcy 
ton w rodzinnej harmonii. Jakby tkwiła częściowo na zewnątrz, niby dopaso-
wana, ale nie do końca. Trudno było powiedzieć, na czym ta obcość właściwie 
polega, ale czuli ją wszyscy, nawet ona sama. Jej to jednak nie przeszkadzało. 
Okrągłą głowę o długich, ciemnych włosach do ramion oparła na ramieniu Szo-
lema. Twarz – wdzięcznie nieruchomą, jaśniejącą niczym alabaster i gotową 
do uśmiechu – zwróciła w jego kierunku. Jej żywe, płomienne oczy z kokie-
teryjną, kapryśną otwartością bezwstydnie kusiły, opowiadając o kobiecym 
niepokoju, który przenika każdą część jej ciała. Pełne piersi, niemal wypływając 
z dopasowanej, trykotowej bluzki, leżały oparte o krawędź stołu niczym dwa 
przyczajone kocięta, w każdej chwili gotowe do skoku. W znieruchomieniu, 
w jakim teraz tkwiła, wyglądała jak kwintesencja ruchu, który zastygł tylko na  
moment. 

Fejga już od dłuższego czasu mrugała i przesyłała Florze znaki, chcąc dać 
jej jasno i wyraźnie od zrozumienia, że już czas ponownie wziąć się do zawijania 
cukierków. Ale Flora wsunęła dłonie pod ręce Szolema i nie mogąc się doczekać, 
aby odezwał się pierwszy, zaczęła klarować mu coś na ucho, zaśmiewając się 
przy tym cicho. W tym czasie jej oczy przesuwały się po jego ustach. Czekała 
na uśmiech. 

Szejna Pesia dostrzegła z boku mruganie Fejgi. Odsunęła od siebie pustą 
szklankę, stękając, podniosła się z krzesła i zaczęła zbierać puste talerze. Za 
chwilę teściowa i synowa już stały przy wodniarce i myły naczynia. 

– Do roboty to ona ma dwie lewe ręce – Szejna Pesia szepnęła do Fejgi. 
Fejga rzuciła ukradkowe spojrzenie w kierunku Flory. 
– Czego mama chce? Czy Szolem nie jest bardziej interesujący niż zawijanie 

cukierków? – uśmiechnęła się porozumiewawczo do Szejny Pesi. – Gdyby nie 
wojna, pewnie wyprawilibyśmy wesele, prawda?
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– Tak. Już wystarczająco długo są razem, ale nie widzę przed nimi idyllicznej 
przyszłości rodzinnej. Szolemowi potrzebna jest inna żona. Swojska dziewczyna, 
na przykład taka jak ty…

Zawstydzona Fejga zarumieniła się pełna wdzięczności, po czym opuściła głowę: 
– Mama prawi mi komplementy.
– Przecież wiesz, że nie jestem maszynką do prawienia komplementów. U mnie 

co na sercu, to na języku. Szolem powinien mieć przy sobie człowieka, rozumiesz, 
a ona… Po pierwsze, wyłazi z niej niemieckość, a po drugie, nie pojmuje świata 
w taki sposób jak on, i dlatego się nie nadaje. Powinnaś wiedzieć – Szejna Pesia 
wpadła w filozoficzny ton – że kobiety dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza zo-
stała stworzona dla przyjemności, a druga do rodzenia dzieci. Pierwsza kategoria 
to kokietki i trzpiotki, te, które są nieustannie gotowe pokazywać swoje wdzięki, 
a druga to kobiety takie jak my – żyjące w trudzie, w pełni poświęcające się mężowi 
i dzieciom, myślące – sama powiedz – nie o sobie, tylko o rodzinie. To kobiety, 
które matkują nie tylko dzieciom, ale i własnym mężom. A Flora nie jest taka. 

– Niech mama tak nie mówi – powiedziała Fejga, rozpalona i dumna z po-
ufałości, jaką obdarzyła ją Szejna Pesia: – Przecież to widać, że poza Szolemem 
świata nie dostrzega. Taka piękna, gorąca dziewczyna jak ona, obdarzona taką 
wymową, mogłaby z łatwością dostać bogatego chłopca z Piotrkowskiej. Ale ona 
jest w nim zakochana. 

– Oczywiście, jest zakochana. I nie sądź, że mojego Szolema nie można porównać 
do facetów z Piotrkowskiej. Oni się do niego nie umywają. Dobry z niego człowiek. 

Dopiero teraz Fejga zaczerwieniła się na dobre, tym razem z powodu swojej 
niezręcznej uwagi. Pospieszyła naprawić sytuację, zmieniając temat: 

– A czy Szolem wie, że mama nie jest z niej zadowolona?
– Oczywiście, że wie. U mnie co na sercu, to na języku. Tylko czy ja mogę mu 

czegoś zabronić? Nie ma mowy. Wychowałam moich synów, ale życie muszą 
ułożyć sobie sami.

– Może będzie dobrze. Przecież Szolem nie jest chłopcem, który bierze 
dziewczynę ot tak po prostu, z zamkniętymi oczyma. Miał czas, żeby ją poznać. 

– Idźże, idźże – miał czas czy nie miał. Mężczyzna nie zakochuje się rozumem, 
ale, jak to mówią, instynktem. A ona, bądź pewna, już dobrze wie, jak grać na 
jego instynktach. 

Dał się słyszeć cichy śmiech. To Szolem w końcu roześmiał się na skutek 
szeptów Flory. Zaraz jednak połapał się i zasłonił usta, aby nie obudzić Iciego 
Meira. Mrugnął do dziewczyny: 

– Czy chcesz, aby mieli do ciebie pretensje? Idź, zajmij się pracą. 
Zawisła na jego ramieniu. 
– Wir sehen uns nicht ganze Tage17 – przycisnęła się do niego. 

17 Nie widujemy się całymi dniami.
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Dał jej prztyczka w nosa: 
– Nie przesadzaj. Widzimy się prawie cały dzień.
– So… Wenn alle schauen zu… – wydęła wargi. – Ich möchte dich nur für 

mich haben18. 
– Haben-szmaben19 – zaśmiał się Szolem. – Jeśli będziesz mówiła do mnie 

po niemiecku, to więcej ci nie odpowiem. – Łagodnie wyplątał jej ręce ze swoich. 
Leniwie odeszła od niego, rzuciwszy niezadowolone spojrzenie na stół z cu-

kierkami, na Szejnę Pesię i Fejgę. Rozpostarła w powietrzu białe, kształtne ramio-
na, wyciągnęła je jakby chciała dosięgnąć sufitu, niemalże stając na czubkach 
palców i wypinając pełną pierś, która wylewała się z dekoltu trykotowej bluzki. 
Szolem zapragnął objąć jej wąską, zgrabną talię, ale zamiast tego pocałował 
ją delikatnie w policzek. Twarz Flory rozbłysła kocim zadowoleniem. Ponownie 
przypadła do niego, zaplatając mu ręce wokół szyi. Całym ciałem przylgnęła 
do niego, poczuł jej wilgotne usta na swoich wargach. Ale nie mógł oddać się 
rozkoszy. Rozejrzał się z zakłopotaniem, po czym odsunął jej dłonie. Popchnął 
ją w kierunku obu kobiet i zaraz odwrócił się ku Srulikowi, który wciąż jeszcze 
siedział pochylony nad wzorem ceraty. 

– Sruliku, co będzie z partią? – Brat nie odpowiedział od razu. Szturchnął go 
więc łokciem: – Pytam cię o coś. Kiedy zaczniemy prawdziwą robotę?

Srulik narysował widelcem wielką kreskę na ceracie: 
– To musi jeszcze trochę potrwać.
– Partia powinna robić coś więcej niż tylko wspierać towarzyszy… A powiedz 

mi, czy to prawda, że komitet wspiera rodziny niemieckich socjalistów? 
– Prawda. Oni są w wielkich tarapatach. 
– Naprawdę? 
Isroel dosłyszał ironię w głosie Szolema. 
– Według ciebie solidarność ma być tylko pięknym frazesem na spokojne 

czasy?
– A co z solidarnością z Żydami? Wszystkie żydowskie bolączki zostały już 

rozwiązane? Nie ma już ani jednego Żyda, który potrzebowałby wsparcia? 
Isroel wstał i założył marynarkę. 
– Wrócę na noc, to pogadamy. – Pogłaskał po głowie rozbawioną Maszeńkę 

i wyszedł. Po chwili był z powrotem. Za nim zielenił się mundur SS-mana20.

18 Tak, gdy wszyscy patrzą… Chcę cię mieć tylko dla siebie. 

19 Zob. przypis 25 na str. 365.

20 Bez wątpienia Rosenfarb zapamiętała zieleń munduru i ma on dla pisarki istotne znaczenie i sko-
jarzenia – czyni go nawet synekdochą Niemców w ogóle. Ale esesmani nosili głównie czarne mun-
dury, choć w czasie codziennej służby można było zobaczyć ich w szarych mundurach bądź w płasz-
czach skórzanych o różnych odcieniach. 
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Jednym skokiem Icie Meir opuścił łóżko. Zaspany, przez chwilę nie wiedział, 
co się z nim dzieje. W jego oczach twarz SS-mana w dziwny sposób zmieniała 
się w twarz Srulika. SS-man był o wiele wyższy niż Srulik, ale równie barczysty 
i masywny, a ponadto miał piegowatą twarz, szeroki nos i mocne kości policz-
kowe, a do tego podbródek – podobnie jak u jego syna szpiczasty, nadający 
fizjonomii wyraz uporu. Oczy Iciego Meira, mrugając, szybko wędrowały z SS-
-mana na Srulika i ze Srulika na SS-mana. Widział jednego w skórze drugiego, 
jednego w ubraniu drugiego. Tak łatwo mogliby się zamienić, że aż Iciego Meira 
przebiegł dreszcz na tę straszną myśl. Tymczasem jednak para przenikliwych 
oczu przewiercała Iciego Meira na wylot. Mróz, jaki ogarnął jego zaspane ciało, 
spłynął aż do nóg, przyprawiając je o drżenie. Ale poczuł ulgę, wyzwalając się 
od niezręcznego porównania. Różnica pomiędzy tymi dwoma była niewielka, 
niezauważalna, ale jednak zasadnicza – podważająca jakiekolwiek podobień-
stwo. Kryła się w spojrzeniu. Do spojrzenia Srulika nigdy nie pasowałby zielony 
mundur, twarde oficerki, czapka, swastyka na ramieniu, bryczesy. A gdy SS-man 
zaczął obchód piwnicy, Icie Meir, mimo całego rozdygotania i otumanienia, pojął 
również, że poza spojrzeniem chód ich obu jest zupełnie inny. Srulik nie potrafiłby 
chodzić w taki sposób po podłodze ludzkiego domostwa.

SS-man trzymał obie ręce wsunięte pod klamrę pasa na brzuchu i masze-
rował tak dudniącym krokiem, że uginały się pod nim deski. Przy każdym kroku 
wyłaziło spod nich czarne błoto z piskiem podobnym do miauczenia kociąt na-
depniętych na ogon. Maszerując tak, SS-man wyciągał spod paska raz jedną, raz 
drugą piegowatą i szeroką rękę, po czym – to po prawej, to po lewej – otwierał 
drzwiczki, wysuwał szuflady, zrzucał rzeczy z półek. Jego buty skopały plecaki 
pod warsztatem, wyłamały nóżkę z małego, mahoniowego stoliczka, przewróciły 
go i rozsypały wszystkie fotografie z albumów. Podszedł do stolika z cukierkami, 
a gdy kobiety zeszły mu z drogi, uniósł go jednym ruchem zielonego ramienia. 
Wesołe kolory zagrały nad podłogą piwnicy. Potem SS-man zatrzymał się, jak-
by się zastanawiał, co jeszcze powinien tu zrobić. W końcu podszedł do drzwi 
i przywołał palcem kogoś niewidocznego: 

– Komm! 21

Na progu stanął człowiek-pijawka.
Icie Meir podszedł na drżących nogach do Srulika, by się na nim wesprzeć, 

to samo zrobiła Szejna Pesia. Zakrywając obiema rękami twarz, stanęła za 
plecami najstarszego syna. Jej głowa chwiała się wraz z całym ciałem niczym 
wahadło zegara, pojawiając się to z jednej, to z drugiej strony ramion syna. Mała 
Maszeńka podbiegła do matki, chwyciła ją za sukienkę, po czym obie również 
podeszły do Srulika i złapały go za rękę, przenosząc zdumione spojrzenia z SS-
-mana na cukierki leżące na ziemi, z cukierków na SS-mana. Szolem stał na 

21 Chodź!
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środku pokoju. Zmartwiał. Niemal słyszał krew płynącą w swoich żyłach. Jedynie 
Flora nie wyglądała na przejętą. Oparła obie dłonie na biodrach i z ciekawością 
przyglądała się temu, co rozgrywało się przed jej oczyma. 

– Das ist er!22 – „Pijawka” wskazał wykrzywionym, czerwonym palcem Szolema. 
Obojętność nagle zniknęła z twarzy Flory. Podbiegła do narzeczonego i jakby 

chcąc go ochronić, stanęła między nim a SS-manem, uśmiechając się kokie-
teryjnym, niezręcznym, proszącym uśmiechem. SS-man wyciągnął palec w jej 
kierunku, odsunął ją na bok i stanął przed Szolemem na rozstawionych nogach, 
z rękoma wsuniętymi pod klamrę paska. 

– Wo ist das Brot?!23 – zadudniło tak, że obecni zadrżeli i odskoczyli do tyłu. 
Szolem rzucił okiem na najstarszego brata, po czym zaraz się opanował: 
– Herr Offizier – zaczerpnął powietrza i rozłożył ręce, szukając w głowie 

wszystkich potrzebnych słów niemieckich, których nauczył się od Flory. – Wir 
haben nur das Brot von der Ration24. 

– Glauben Sie nicht, glauben Sie nicht, Herr Offizier! – podskakiwał „Pijaw-
ka”, drżąc i szczękając zębami. – Er hat gestohlen das Brot von der Bäkerei!25

– Wo ist das Brot?! 26– grzmot rozległ się po raz drugi. 
SS-man stanął blisko Szolema. Chłopiec poczuł nieprzyjemny oddech z obcych ust. 
– Bitte, suchen Sie27 – rozłożył ręce. 
Szejna Pesia podbiegła do kredensu, uchyliła drzwiczki, których Niemiec 

wcześniej nie otworzył. W środku, za jednymi z nich, leżała połówka bochenka, 
pokrojona na trzy równe kawałki. 

– Das ist von der Ration, Herr Offizier – Flora z gracją wyrzuciła swoje piękne 
dłonie w kierunku otwartej szafki. – Ja, wirklich…28

Niemiec zmierzył ją od stóp do głów. Jego oczy przesunęły się po jej twarzy, 
piersiach i okrągłych biodrach. Jeszcze szerzej rozstawił nogi. 

– Kommst du aus dem Reich?29 – pochylił się ku niej. 
– Jawohl, Herr Offizier, von Hamburg 30.

22 Oto on!

23 Gdzie jest chleb?!

24 Panie oficerze, mamy jedynie chleb z przydziału. 

25 Proszę mu nie wierzyć, panie oficerze. On ukradł chleb z piekarni. 

26 Gdzie jest chleb?!

27 Proszę, niech pan szuka. 

28 To jest chleb z przydziału panie oficerze… Naprawdę...

29 Pochodzisz z Rzeszy?

30 Tak jest, panie oficerze, z Hamburga.
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– Da brauchst du wissen, dass man Deutschen keine Lüge sag31. – Jakby 
mimochodem piegowata ręka o pięciu rozcapierzonych palcach wyleciała spod 
paska, niczym ptak zatrzepotała w powietrzu i z głośnym plaśnięciem wylądowała 
na gładkim, alabastrowym policzku Flory.

Szolemowi zakręciło się w głowie. Nie wiedział, jak i kiedy, ale już był przy 
SS-manie: 

– Sie sollen! 32... – Ręka Flory znalazła się na jego ustach. Odepchnęła go, 
jakby uderzenie w ogóle jej nie zabolało, nawet nie przyłożyła ręki do policzka, 
na którym jak białe bruzdy na różowym tle skóry odbiło się pięć palców Niemca. 
Spojrzenie jej przymglonych, głębokich i ciemnych oczu, o źrenicach zakrywających 
niemal całe tęczówki, zawisło z niemą prośbą na twarzy Szolema. Pociągnęła go 
za sobą w kąt piwnicy. Srulik puścił rączkę Maszeńki, oswobodził się z ciężaru 
Szejny Pesi wiszącej na jego ramieniu, po czym zbliżył się do „Pijawki”. Chwycił 
go za kołnierz chałata. 

– Soll er zeigen, wo das Brot ist33 – powiedział suchym głosem do SS-mana. 
– Ich kann zeigen, ich kann zeigen! 34 – „Pijawka” skurczył się jeszcze bardziej 

pod podniesionym kołnierzem. Rzucając głową, zatańczył na podłodze piwnicy, 
niuchając cienkim, długim nosem jak pies myśliwski, który nagle oszalał. – Zapach 
chleba!... Zapach chleba!... – podśpiewywał rozdygotany, po czym z psią niecier-
pliwością puścił się na czworakach pomiędzy łóżka, pod stół i w głąb garderoby. 

Icie Meir przypomniał sobie, że dzisiaj rano też tak leżał na podłodze i zbierał 
cukierki. Miał w sobie tyle nienawiści do pokurczonej postaci „Pijawki” i wielki 
gniew, który był tysiąckroć większy niż ten, który czuł do Niemca w zielonym 
mundurze. Poczuł w sobie chęć zamordowania obcego, obdartego Żyda na 
podłodze – a jednocześnie poczuł gorzką litość dla samego siebie i dla tej nie-
szczęsnej, upadłej istoty, która teraz szuka na ziemi wczorajszego dnia zupełnie 
jak on sam dzisiaj rano. 

SS-man podążał spojrzeniem za człowiekiem na czworakach. Jednak nieba-
wem odwrócił od niego wzrok, zatrzymując go na młodej parze – Florze i Szole-
mie. Wydawało się, że widok tych dwojga obejmujących się ludzi jednocześnie 
go podnieca i bawi. Powoli przyłożył rękę do małej skórzanej kabury na biodrze, 
powolutku odpiął ją, po czym nagle w bladym świetle zakopconej lampy elek-
trycznej zalśnił surowy metal rewolweru. 

Na widok broni Icie Meir zapomniał o swoich myślach – jakby przestrzeliła 
je otwarta, naga lufa rewolweru. Zadrżał na całym ciele i zrobił krok w kierunku 

31 Powinnaś wiedzieć, że Niemców się nie okłamuje. 

32 Niech pan…!

33 Niech pokaże, gdzie jest chleb. 

34 Ja pokażę, ja pokażę!
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żołnierza. Również Srulik zrobił krok do przodu. Pomiędzy nimi niczym wiatr 
przemknęła Szejna Pesia w rozpostartej, bezbarwnej sukni. I oto już wisiała na 
ramieniu oficera: 

– Bite, bite szejn, her oficir…! 35

Oficer zrzucił ją z siebie, jak zrzuca się obrzydliwą rzecz, po czym podszedł 
do Flory i Szolema. Wyrwał chłopca z ramion dziewczyny i rzucił go na środek 
piwnicy. Szolem nie upadł, tylko się zachwiał, po czym stanął wyprostowany. 
Poczuł na skroni uderzenie twardego metalu. 

– Jetzt wirst du sprechen! 36

Chłód metalu spowodował, że strach w chłopcu zamarzł: 
– Ich habe nicht kein Brot 37. 
Na piwnicę spadła cisza, która aż dźwięczała w uszach. Stali bez ruchu, bez 

tchu. Nawet „Pijawka” zatrzymał się w swoich poszukiwaniach na podłodze. 
Oparty na kolanach, z rękami na podłodze, czubek nosa wycelował w stronę 
ręki z rewolwerem. Ślina ciekła mu z otwartych ust. 

Również SS-man zastygł w bezruchu. Jedynie jego wzrok przeskakiwał z twa-
rzy na twarz. Blask tych oczu ostry jak sztylet zaczął nieoczekiwanie łagodnieć. 
Ręka z bronią odsunęła się od czoła Szolema i powoli skierowała z powrotem ku 
kaburze na biodrze. Oficer zapiął ją i jakby znudzony własnym przedstawieniem, 
obciągając poły munduru, podszedł do „Pijawki” i całą mocą swoich twardych 
butów kopnął go w siedzenie. „Pijawka” wydał z siebie dziki okrzyk i rozciągnął 
się jak długi. SS-man uśmiechnął się. Po raz ostatni objął suterenę jasnym, po-
godnym spojrzeniem, machnął ręką i pogwizdując ruszył w kierunku korytarza. 

„Pijawka” leżał na podłodze nieruchomo. 
– Wody! – wyszeptały śliniące się usta. 
Nikt się nie ruszył. Jak przykuci wciąż jeszcze stali w tych samych miejscach, 

w których znajdowali się, gdy opuszczał ich Niemiec. W końcu Srulik przełamał 
się, podszedł do ławki z wodą i napełnił kwartę. W samym momencie Flora 
zadrżała. Niczym nagle przebudzona podbiegła do Srulika, wyrwała mu kwartę 
z ręki i wylała wodę z powrotem do wiadra. Srulik uśmiechnął się blado, wyjął 
kwartę z jej dłoni i ponownie zaczerpnął odrobinę wody. 

– Co za hańba, co za hańba… – Flora nagle zaczęła płakać.
Jej łzy były sygnałem dla pozostałych kobiet, że mogą ulżyć swojemu napięciu. 

Szejna Pesia zaczęła mrugać oczyma, pociągać nosem i płakać – jak to było 
w jej zwyczaju – suchymi łzami. Fejga i Maszeńka pochlipywały z wielka ulgą. 
Srulik podniósł głowę „Pijawki” i wlał mu wody do ust. Wtedy usłyszeli głośne 

35 Niepoprawny język niemiecki pomieszany z jidysz: Proszę, bardzo proszę, panie oficerze…

36 Teraz będziesz mówił!

37 Błędna niemczyzna: Nie mam chleba. 
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i pospieszne przełykanie. Potem „Pijawka” wsparł się na ramieniu Srulika, krzycząc 
„Oj, gewald!”, złapał się za siedzenie w tym miejscu, gdzie otrzymał kopniaka, 
po czym podniósł się niezdarnie jak pijak. 

– Pięknie dziękuję, Żydzi – chwiejąc się na nogach, które jakby chciały odcze-
pić się od jego ciała, podążył ku drzwiom, trzymając się rękoma za siedzenie,. 

– I my pięknie panu dziękujemy! – krzyknęła za nim pochlipując Szejna Pesia. 
„Pijawka” odwrócił głowę, i wybałuszywszy oczy, objął ich wszystkich pozba-

wionym nadziei, przymglonym spojrzeniem: 
– Jestem głodny… – westchnął, po czym już znowu leżał na progu, zarzuciwszy 

głowę za siebie niczym zadźgany ptak. 
I znów Srulik podszedł do pieca, po czym odkrył jeden z garnków: 
– Mamo, daj mu trochę zupy. 
– Cholerę mu dam, a nie jedzenie! – Szejna Pesia skoczyła jak oparzona. 

Srulik stał przy garnku i czekał. Szejna Pesia, kręcąc głową, wzięła talerz i łyżkę, 
przechyliła garnek nad talerzem i już stała nad „Pijawką”, wpychając mu łyżkę 
między szczękające zęby. Jakby dotknięcie łyżki posiadało moc przywracania 
przytomności, „Pijawka” otworzył oko, potem drugie, a następie chwycił ją dłonią. 
Wszyscy patrzyli, jak się z nią męczy, nie mogąc trafić drżącą ręką do ust. Zupa 
rozlewała mu się po twarzy i spływała po brodzie na cienki chałacik. 

– Co za hańba… – Flora wciąż płakała. 
„Pijawka” zebrał siły, usiadł, podniósł drżącymi rękami talerz do ust i w mo-

mencie wlał w siebie całą ciepłą ciecz. Chciał się podnieść, ale nie mógł. Srulik 
podał mu ręką i przeprowadził go przez próg. W tym momencie podszedł Icie 
Meir i wziął „Pijawkę” pod drugie ramię. 

– Chcesz wszystkim pomagać, co, synu? – zwrócił się pogodnie do Srulika. – 
I temu, kto zasługuje, i temu, kto nie jest tego godny? Może masz rację. Bo jeśli 
nawet ten lump – ze wstrętem wskazał na słaniające się ciało, które opierało 
się o niego – jeśli, powiedzmy, ten lump nie jest wart tego, aby mu pomóc, to 
przecież ty mimo wszystko możesz to zrobić…

– Nie myślałem o tym, tato – odpowiedział Srulik spokojnie. Zanim puścił 
„Pijawkę”, wymierzył mu siarczysty policzek w zapadniętą twarz: – Za to, że jesteś 
kapusiem! – Weszli z powrotem do piwnicy. 

Icie Meir miał wielką ochotę porozmawiać ze swoim najstarszym synem, 
aby ulżyć napięciu, które wciąż jeszcze skrycie w nim trwało. Srulik spieszył się 
jednak. Ponownie pożegnał domowników, zatrzymując się przed Szolemem. 
Dobrze wiedział, że chłopiec nie widzi niczego ani nikogo poza pięcioma palcami 
Niemca, które wciąż jeszcze bielały na policzku Flory. Klepnął go po ramieniu: 

– Pogadamy później. – I już go nie było.
Tak, Szolem niczego więcej nie widział poza niemieckimi pięcioma palcami 

na policzku Flory i niczego nie czuł poza uderzeniem w miejsce, w którym lufa 
rewolweru dotknęła jego skroni. Chciał się od tego uwolnić, ale nie mógł. 

– Chodź, tato, rozłupiemy kilka szczap – zaproponował Iciemu Meirowi. 
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Ojcu nie trzeba było powtarzać tego dwa razy. Musiał porozmawiać z synem. 
Szybko zarzucił na siebie zimowy płaszcz, kilka razy okręcił długi, wystrzępiony 
szal wokół szyi i zawiązał go pod brodą. 

Kobiety tymczasem doprowadziły piwnicę do porządku, zebrały z podłogi 
rozsypane cukierki i wzięły się do pracy. Zmęczone zawijaniem i przeżyciami, 
chciały jak najszybciej uwinąć się z tym, co miały do zrobienia. Szejna Pesia 
spoglądała na drzwi. W czasie przedłużającej się nieobecności Szolema i Iciego 
Meira można było nie tylko porąbać kilka polan, ale nawet całą furę drewna. 
Już chciała wysłać Maszeńkę, aby zobaczyła, co się z nimi dzieje, gdy stanęli  
w drzwiach. 

Zaraz poznała po ich minach, że coś nie jest w porządku. Spojrzała na męża 
tym swoim rzeczowym, zimnym wzrokiem, pod którym skrywał się nowy niepokój. 
On patrzył w bok, meldując: 

– Szolem wyjeżdża.
Cukierek, który Szejna Pesia właśnie zawijała, wypadł jej z ręki. 
– Dokąd jedzie?
– Do Białegostoku. 
Szolem już wydobył swój plecak spod stołu, gdy poczuł na szyi rękę Flory: 
– Jadę z tobą.
Szejna Pesia podniosła obie ręce do ust. Nie wiedząc, co robi, szybko zlizała 

językiem kleistą słodycz ze swoich palców. Potem wytarła je w bezbarwną suknię 
i podreptała do szafki na chleb. Wyjęła wszystkie trzy części i pokroiła je wielkim, 
ostrym nożem. Icie Meir podał jej torebkę. Potem podszedł do „garderoby”, wyciąg- 
nął z niej starą, zwiniętą skarpetkę. Wetknął Szolemowi kilka banknotów do ręki. 

Długo po tym, jak Szolem z Florą zniknęli, Icie Meir przypomniał sobie, że nie  
zapytał syna o dzisiejszą datę.   

Szolem i Flora siedzieli drugi tydzień w pasie granicznym38 przy linii kolejowej 
w Małkini, a wraz z nimi jeszcze siedem tysięcy osób, które tak jak oni chciały 
uciec od Niemców i przedostać się do Rosjan. 

Noc była biała jak w bajce. Świat dookoła otulała świąteczna niewinność, 
a noc wypełniały białe wróżki i srebrne dzwoneczki. Mróz lśnił nie tylko w pu-
szystym śniegu na polu, na puchowych rękawach gałęzi drzew, ale też w powie-
trzu – cienki, przezroczysty woal migoczących diamentów. Niebo w górze było 
rozgwieżdżone, wisiał na nim żółty, okrągły księżyc. Wydawał się zły i brutalny. 
Jak włączony reflektor ścigał wielką, czarną plamę, która rozciągała się na białej 
ziemi, burząc spokój i harmonię natury. Chciał ją przepłoszyć swoim zimnym blas- 
kiem, uparcie świecąc w trupie twarze siedmiu tysięcy członków tego czarnego 

38 Granica pomiędzy niemiecką i radziecką strefą okupacyjną w latach 1939–1941 przebiegała 
w pobliżu miejscowości Małkinia nad Bugiem.
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cienia – na wpół przemarzniętych ludzi, czekających od tygodni, aż otworzą się 
przed nimi bramy wolności.

– Szolemie, popatrz, goje idą z zalewajką – szepnęła Flora, wtulona w ramię 
narzeczonego, wciśnięta między stłoczoną masę. – Chodź! – pociągnęła go za 
rękaw. – Chodź, wstań…

Zbliżali się chłopi z wiadrami zupy. Część tłumu leżącego w odrętwieniu na 
śniegu zakołysała się. Wstano, pokuśtykano naprzeciw chłopom. Silniejsi rzucili 
się na nich. Liczono pieniądze. Wyrywano sobie wiadra z rąk, kłócono się, bito, 
walczono. Księżyc oświetlał wykrzywione twarze i z chłodną satysfakcją przyglądał 
się temu dziwacznemu, piekielnemu widowisku. 

Flora, utykająca i zdrętwiała, ciągnęła za sobą Szolema do środka rucho-
mego kłębowiska ludzi. Zapach, który bił od wiader z gorącą zupą, drażnił nosy 
i napełniał usta śliną. Szolem zatrzymał się: 

– Nie chcę się pchać. Darujmy sobie tę odrobinę jedzenia. 
Flora błagała go zagubiona jak dziecko. Oplotła ręce wokół jego szyi. 
– Proszę cię, napijmy się trochę ciepłej zupy. 
Po chwili już byli w środku tłumu. Rzucano nimi i popychano ze wszystkich 

stron. Z powodu kłótni i ogólnego zamieszania niemożliwością było dojść tam, 
gdzie znajdowały się wiadra. Ciała stłoczonych straciły człowieczy wygląd. Spląta-
ne, zrośnięte, wyglądały jak jedno stworzenie o tysiącu rąk, nóg i twarzy, tysiącu 
ust otwartych w dzikim wyciu. 

– Stój, mówię do ciebie! – Szolem z całych sił pociągnął Florę do tyłu. Czuł 
na twarzy płomień jej wielkich, głodnych oczu. Przysunął usta do jej policzka 
i wyszeptał gorąco: – Lepiej chodź, spróbujmy sami. Może się uda…

Wyprowadził ją z ludzkiego kłębowiska, po czym bokiem wyślizgnęli się z tłumu. 
Szli szybko, niemal biegnąc, i nagle poczuli lekkość w członkach. Trzymali się za 
ręce. Dobrze było iść, ot tak – swobodnie, bez ciężaru ciała. Nawet poczuli gorzką 
wdzięczność dla Polaków, którzy kilka dni temu pozbawili ich plecaków. Niczego 
już nie musieli pilnować, nie mieli na co uważać – jedynie na siebie nawzajem. 
Gdy po jakimś czasie tego biegu obejrzeli się za siebie, już nie dostrzegli czarnej 
plamy tłumu. Na świecie nie było nikogo poza Florą, Szolemem i białą nocą. 

Śnieg poddawał się miękko ich nogom. Nie słyszeli odgłosu własnych kroków, 
chociaż wydawało się im, że z każdym ruchem robią wielki hałas. Szli wzdłuż 
torów kolejowych. I oto już byli po ich drugiej stronie – weszli pomiędzy drzewa, 
by jak najszybciej oddalić się od stacji kolejowej. Szli i szli. Stopy wsuwały się 
w śnieg i wydostawały z niego. Podnoszenie ich przychodziło im coraz trudniej. 
Miejscami śnieg był twardy i zmarznięty, a gdzieniegdzie wpadali weń jak w otchłań. 
W końcu wyszli na wielkie pole – białą pustynię; byli sami we dwoje z księżycem, 
tym okrutnym reflektorem ponad głowami. Czas biegł w tył śladami, które zosta-
wiali na śniegu. Flora nie mogła już zrobić ani kroku. Podobnie Szolem. W końcu 
zobaczyli z daleka coś wystającego ze śnieżnej bieli. Był to płot. Daszek? Jakiś 
sztywny kawałek plandeki – jakby podesłała go litościwa dłoń. 
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– Tu odpoczniemy – Szolem dotknął kawałka płótna. Natężając wszystkie 
siły zaczął je wyciągać spod śniegu. Wkrótce było w jego rękach. Wyprostował je 
i rozpoczął pracę, sprytnie wciskając brzegi pomiędzy druty i deski. Palce kłuły 
go i piekły, nie chciały słuchać. Ale zrealizował swój zamiar. Wkrótce powstało 
coś w rodzaju namiotu. Polecił Florze, aby weszła do środka. Ona chciała zdjąć 
buty i wysypać śnieg. Nie pozwolił. Jeszcze gorzej będzie wciągnąć je z powrotem 
na mokre skarpetki. A tak przynajmniej na razie jest ciepło w nogi od marszu. 
Mokro i ciepło. Pot, który pojawił się na ich ciałach na skutek długiego marszu 
przez pole, przyjemnie przyklejał ubrania do skóry. Siedzieli przyrośnięci jedno 
do drugiego, do ziemi, do plandeki. Trzymał jej dłonie w swoich. Ona przytuliła 
twarz do jego policzka. Wyglądali przez dziurkę w płótnie. Mieli wrażenie, że 
kawałek białego księżyca nagle się oderwał i zaczął opuszczać w dół – do nich, 
przyjmując dziwaczne kształty. Zamienił się w jeźdźca na białym koniu. Migotał 
przed oczyma, galopując bezdźwięcznie niczym we śnie. 

– To wolność… – szepnął Szolem. 
Zasnęli. 
Jeszcze śpiąc, Szolem poczuł, że coś nim buja w powietrzu. Otworzył oczy, 

niemal je wybałuszył – po czym dał się huśtać w tę i z powrotem. Krzyk przy-
wrócił mu zmysły. Widział wszystko krzywo, dziwacznie – blisko i jakby na ukos. 
Ziemia stanęła dęba. Krzycząca Flora ukazała mu się niemal do góry nogami. 
I w tym momencie poczuł, że znajduje się… w pysku białego konia. Koń trzymał 
go za kołnierz, huśtając nim w powietrzu. Jeździec powiedział coś spokojnie, po 
bratersku, do konia i Szolem już leżał na śniegu. Serce zadrżało w nim z radości. 
Zerwał się na równe nogi. 

– Towariszcz! – wykrzyknął do jeźdźca i podniósł zwiniętą pieść w socjalis- 
tycznym pozdrowieniu. 

– Nazad! – padł rozkaz. 
Flora stała obok Szolema. Już nie krzyczała, wraz z nim prosiła jeźdźca nie-

pewnym, zmęczonym głosem. Zdjęła zegarek, to samo zrobił Szolem. Ściągnęła 
kolczyki z uszu, a Szolem otworzył portfel. Jeździec pochylił się z konia i wziął 
wszystko, co mu podano. Potem wyprostował się i pociągnął za uzdę, koń zaś 
ruszył powoli w kierunku Flory i Szolema, popychając ich i pędząc z powrotem, 
jak pędzi się owce, które odeszły od stada. 

– Nazad, nazad, nazad. 
Tej samej nocy kilka grup Żydów postanowiło spróbować szczęścia. Wróciwszy 

z powrotem na tę stronę torów, Flora i Szolem spotkali jedną z nich, do której 
dołączyli. Chłopak postanowił sobie, że dzisiejszej nocy musi się przedrzeć – za 
wszelką cenę przejdzie na rosyjską stronę. 

Ponownie puszczono się wzdłuż torów kolejowych i zaczęto brodzić w śniegu. 
Zaczynało świtać. Na wschodzie pojawił się bladozłoty pas światła. Nastawał 
nowy dzień. Pięknie się zapowiadał. Serce Szolema znów było pełne nadziei. 
Szeptał do ucha Flory gorące obietnice na temat innego życia, nowej przyszłości 
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w Związku Radzieckim. Flora była zbyt zmęczona, aby słuchać. Trzymając się 
jego rękawa, z zamkniętymi oczyma dawała mu się ciągnąć. 

Przybyli do miasteczka. „Zaremby Kościelne”39 – głosił biały szyld oblepiony 
śniegiem. Tam czekali jeźdźcy na białych koniach. Wiele koni i wielu jeźdźców 
z wycelowaną bronią. Znów ich przegoniono. Nacierano na nich końmi, bito kol-
bami po głowach, ponieważ tłum Żydów nie chciał słuchać. Niczym uprzykrzone 
muchy uciekinierzy opadli konie i jeźdźców, żebrząc litości. 

Tym razem Szolem zgubił Florę. Nie wiedział, jak i kiedy się to stało. Nagle 
zorientował się, że już się go nie trzyma. Chciał biec do przodu, ale koń naparł na 
niego. Puścił się do tyłu wraz z ludźmi, ale – bez Flory. Z daleka już widział tłum 
rozciągnięty wzdłuż linii kolejowej. Przyszło mu do głowy, że może Flora dotarła 
tu wcześniej i znajduje się między czekającymi. Wszedł w kłąb splątanych ciał 
i krzyczał nieswoim głosem: „Flora! Flora!” Zaczął szukać jej oblicza pomiędzy 
obcymi twarzami, przepychał się między paczkami, workami, ludzkimi członkami; 
upadł, po czym szybko się poderwał, wołając jej imię coraz bardziej ochrypłym 
głosem i z coraz większym przygnębieniem. 

Tłum przy pasie granicznym zbudził się z nocnego odrętwienia. Prostowano 
zesztywniałe członki. Owijano szmatami ciałka dzieci, chuchano na nie ciepłym 
oddechem, aby je ogrzać. Spekulowano, planowano, kłócono się i marzono na 
głos o ciepłym posiłku, który ogrzałby ciało. Gdzieniegdzie płakano. Czasami 
brzmiało to jak płacz chorego dziecka, czasami – jak krakanie wron, suchy płacz 
kobiet, których łzy zamarzły. Niekiedy brzmiało to jak ryk zwierzęcia – krótki, 
przerażający szloch mężczyzny, który już nie może patrzeć na cierpienia swojej 
rodziny i nie wie, co dalej robić – wlec się z powrotem do Niemców czy wciąż 
jeszcze czekać na cud? 

Flory nigdzie nie było. Szolem ciągle jeszcze kręcił się pomiędzy tłumem, szu-
kał, rozglądał się. Już nie wołał jej imienia. Tak kręcąc się, ledwo mógł pojąć, że 
to prawda, a jej naprawdę nie ma obok niego. Jeszcze czuł obecność dziewczyny 
przy sobie, jakby tu była i tylko stała się niewidzialna. Zdezorientowany, niczym 
pies myśliwski chciał wyczuć jej ślad i coś mu podpowiadało, że ona z pewnością 
miała szczęście, że tam, w Zarembach Kościelnych, przedarła się. Nagle pojął, 
że jest sam, z dala od tłumu. Gdzieś z boku zauważył dwie postaci – czarne, 
pochylone. Może jedna z nich to Flora? Biegł bez tchu i zaraz się zatrzymał. Dwie 
postaci kopały w śniegu. Obok nich leżało nieruchome zawiniątko. To rodzice 
kopali grób dla dziecka. Puścił się biegiem. Stracił orientację, gdzie się znajduje. 
Był w lasku. Drzewa i śnieg – śnieg i drzewa. Błądził, ale nie przejmował się tym. 
Czuł obecność Flory gdzieś blisko, wdychał jej niewidzialny ślad z nadzieją, że 
tak błądząc, gdzieś ją może znajdzie, może przejdzie na drugą stronę…

39 Do 22 czerwca 1941 r. Zaremby Kościelne znajdowały się w granicach ZSRR.
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Nie czuł zmęczenia ani głodu. Biegał między drzewami i trafiał na swoje własne 
ślady. Do wnętrza lasu przedzierało się już pierwsze światło dnia. Nieskazitelne 
piękno – gra pierwszych promieni słońca pomiędzy powiekami gałęzi. Śnieg 
pod nogami wyglądał ciepło, świeżo, puszyście – zachęcając do odpoczynku. 
Zdawało mu się, że wciąż jeszcze biegnie, ale naprawdę szedł krok za krokiem. 
Jakiś ciężar leżał na jego butach. Podnoszenie nóg było wielkim wysiłkiem. Oczy 
go piekły, widział przed sobą czarne, wirujące koła. Chwilami nie był w stanie nic 
zobaczyć. Zamknął powieki. Ciało już niczego nie chciało – poza odpoczynkiem. 
Chociaż króciutkim. Szedł coraz wolniej, a idąc marzył, że kładzie się na śniegu, 
nurkuje w nim i zapomina o wszystkim. Ale Flora nie pozwalała. Wszystko w nim już 
spało, tylko ona czuwała w jego sercu. Wołała do niego z całej tej pustki dookoła. 

Strumień światła uderzył go w twarz. Stał na skraju lasu i małej wioski. Pierwszy 
domek, kilka metrów dalej, zapraszał. Wszedł na ścieżkę wydeptaną w śniegu. 
Lecz zanim zdołał dojść do domku, wyszedł mu naprzeciw słup telegraficzny, na 
którym wisiało ogłoszenie: „Za ukrywanie Żydów grozi kara śmierci”. 

Zgięty wpół prześlizgnął się pod oknami chaty, aby nie zauważono go ze 
środka, po czym wszedł na podwórko. Spróbował, czy drzwi stodoły są otwarte, 
a one ustąpiły. W środku spotkał się ze spojrzeniem ślepi kudłatego psa. Jednak 
nie stracił pewności siebie. Miał swój sposób postępowania z psami. Zanim 
zwierzę zdołało zaszczekać, Szolem już stał nad nim i drapał go pod brązową 
mordą, serdecznie klepał po karku, aż pies pomachał ogonem. Szolem kucnął 
przy nim, przytulił twarz do ciepłego futra, położył zesztywniałe ręce na jego 
grzbiecie i przycisnął się całym ciałem do żywego, przyjaznego, małego piecyka. 
Pies mruknął przyjaźnie, polizał go po twarzy i przysunął się bliżej, jakby rozumiał, 
co oznacza jego ciepło, i był gotów się nim podzielić. 

Na krótką chwilę Szolemowi zakręciło się w głowie. Zrobiło mu się ciemno 
przed oczyma i omal nie upadł. W kącie pustej stodoły leżała sterta desek, 
pomiędzy nimi – brudna, sczerniała słoma. Na wpół ślepy podpełzł do tego 
miejsca, rzucając się na nią. Pies był tuż-tuż i gdy tylko Szolem się wyciągnął, 
zwierzę położyło się obok niego, przytuliło swoje wielkie, brązowe ciało do ciała 
Szolema. Ostatnią rzeczą, którą chłopiec zdołał ujrzeć przed snem, była para 
ciepłych oczu – blisko nad jego twarzą – oczu wiernych i czuwających. 

*

Z początku Estera leżała całymi dniami w łóżku. Nie chciało się jej wstawać. 
Dni były puste, jeden podobny do drugiego. Fizyczną słabość wzmocniła apatia, 
która się w niej zagnieździła. Lubiła noc i spanie. Sny często przenosiły ją w prze-
szłość albo malowały przed nią przyjemną rzeczywistość, w której wydawało się, 
że jeszcze nie wszystko stracone. 
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Marzyła o tym, że czuje na rękach swoje dziecko. Widziała je z taką wyrazis- 
tością, że nawet po przebudzeniu iluzja nie znikała od razu. Już przebudzona 
wciąż szeptała czułe słówka do swojej poduszki i tuliła się do niej, jakby była 
ciepłym ciałkiem. 

Nocą łatwiej było oddać się marzeniom – czy na jawie, czy we śnie. Trudniej 
było za dnia. Czasami przeszkadzał jej nagły hałas z ulicy, nieoczekiwane za-
mieszanie, które dobiegało aż do jej pokoiku. Nieraz nawet cisza tak kłóciła się 
ze światłem dnia, że to nie pozwalało jej marzyć. Często w tej ciszy skrzypiały 
drzwi. Estera słyszała wówczas fragmenty zdań, niedokończone krzyki. Ich nie-
dokończoność wierciła mózg, wdzierając się weń ostrymi znakami zapytania. 

Zwykła tak polegiwać w łóżku całą dobę, wtulając nos w kołdrę – i wchłaniając 
w siebie zapach własnego ciała. Aż głód dawał znać o sobie. Ściągał niepokój na 
zmęczone ciało i budził umysł błyskawicą ciekawości: Może coś się stało? Może 
Hersz jest już tu z powrotem? Może wojna się skończyła? Dopadało ją pragnienie 
zobaczenia ludzi, usłyszenia ich słów, wyskakiwała więc z łóżka, podbiegała boso 
do szafki, chwytała kawałek chleba i wgryzała się weń… – Już przy pierwszym 
kęsie dopadał ją mróz panujący w pokoju i apatia. – Dokąd chcesz lecieć? Co 
cię obchodzi świat? Hersza nie ma. Gdyby był, nie musiałabyś o niego pytać. 
I jeszcze ten chłód dookoła…

Z kawałkiem chleba w ustach ponownie właziła do łóżka, otulała się kołdrą 
aż po głowę i schowana pod nią długo, długo przeżuwała jedzenie. 

Gorzej było, gdy chleba brakło i szafka była pusta. Wówczas nie mogła 
uleżeć w łóżku. Dopadał ją strach, obawa przed chwilą, kiedy głód stanie się 
niewyobrażalny, a ona nie będzie miała czym go zaspokoić. To stawiało ją na 
nogi. Wówczas chodziła na Bałuty, do wuja Chaima. 

Szła tam z niechęcią i ściśniętym sercem. Czuła odrazę do siebie, do włas- 
nego poczucia niższości i żal do wuja Chaima i jego rodziny. To szczęście, że 
ma odrobinę chleba dla siebie. Ale to niesprawiedliwe, że on ma chleb, a ona 
musi chodzić do niego po prośbie. Była zła na nich wszystkich – za serdecz-
ność, z jaką ją przyjmują. Nie mogła znieść ich spojrzeń, niemych pytań, które 
wisiały w powietrzu. Nie mogła wytrzymać ich milczącego badania jej twarzy, 
ciała, całej wymizerowanej postaci. A najtrudniej było znosić miłość ciotki  
Rywki. 

Wtedy, tamtego dnia, kiedy Estera poszła do szpitala rozrywana bólem, 
samotna w godzinie przeznaczenia, nosiła w sercu pragnienie, aby ciotka była 
przy niej. Wówczas wydawało się jej, że jest dla niej jedynym oparciem na świe-
cie, że już sam fakt posiadania ciotki nadaje życiu sens. Tęskniła do jej rąk, 
marzyła o przytuleniu się do jej twarzy i o możliwości szczerego wypłakania na 
jej ramieniu, uwolnieniu serca od bólu samotności, odosobnienia, zawieszenia 
w przestrzeni świata bez nici pokrewieństwa. 

Za to teraz – gdy ciotka i jej miłość były tak blisko, na wyciągnięcie ręki  
– nieznośnie jasno uświadomiła sobie, że nigdy nie będzie mogła otworzyć przed 
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nią serca, zawsze między nimi będzie już mur, usta pozostaną zamknięte na 
siedem spustów, a ona jest skazana na samotność. 

Więc „odsiadywała” każdą wizytę. Niepytana sypała kłamstwami i czekała, 
aż ciotka czy jedna z kuzynek wyjdą z kuchni, niosąc torebkę, i zawstydzone, 
ze spuszczonym wzrokiem, będą ją prosić, aby wzięła, ponieważ po prostu nie 
wiedzą, co robić z tak wielką ilością jedzenia. Zazwyczaj broniła się, spłoniona, 
chowając się coraz bardziej w sobie, aż w końcu brała prezent i uciekała. 

W domu ciotki Rywki gorączkowo pracowano. Skarpetki rozchwytywano za-
nim jeszcze wyszły gotowe spod dziewczęcych rąk. Ciotka stała dzień i noc na 
straży, ponieważ na podwórku mogli się pokazać Niemcy, a w takim wypadku 
należało w okamgnieniu zatrzeć wszystkie ślady i zatrzymać maszyny z wykań-
czanym towarem. 

Wreszcie ciotka miała co gotować. Oczywiście wciąż jeszcze codziennie podawała 
na stół ziemniaki z czerwonym barszczem, ale poza tym w domu nie brakowało 
kawałka mięsa, kury na szabat, jajek i masła. Wszystkie córki miały nowe buty, 
nową bieliznę i sukienki. Posiadały także ciepłe, zimowe płaszcze, torebki i piękne 
kapelusiki. Ale to całe dobro nie cieszyło ich. Po pierwsze, miały pretensje do swo-
ich dwóch braci, którzy nie wrócili z frontu, po drugie, dziewczęta były zmęczone 
i zasypiały w każdej wolnej minucie. Gdy zaś wychodziły na ulicę, to po prostu nie 
myślały o strojeniu się – więc po co im piękne ubrania? Po trzecie, po prostu wstyd 
było afiszować się, stroić i chwalić swoją młodością – po co kłuć ludzi w oczy? 

Trzymano zatem piękne torebki i kapelusiki zamknięte w szafie, nowe suknie 
nawet na szabat zakładano rzadko, a butów używano do biegania po kolejkach. 
Jedyną radością, jaka płynęła z tych wszystkich dóbr, był widok ojca, Chaima. 
Dziewczęta nalegały na niego, aby zmienił podziurawione kamasze i cienki cha-
łacik na nowe, po prostu dlatego, aby się, broń Boże, nie przeziębił. Namawiały 
go i przekonywały, aż poddał się i to była największa satysfakcja – patrzeć na 
dobrze prezentującego się ojca, tak elegancko ubranego i tak dobrze zabezpie-
czonego przed chłodem i mrozem. 

Torebki, które dawano Esterze w domu wuja Chaima, stawały się coraz 
większe. Tak naprawdę ciotka Rywka nie musiała Estery o nic pytać. Świetnie 
zdawała sobie sprawę, że nie jest z nią dobrze, i to nie dawało jej spokoju. Na 
widok dziewczyny pojawiającej się w drzwiach za każdym razem serce pękało 
jej z bólu. W nim miała źródło jej determinacja, aby walczyć z upartą rozpaczą 
Estery, tchnąć w nią życie, postawić na nogi, sprawić, by na nowo rozkwitły jej 
blade policzki, zaokrągliło się wychudzone ciało, do zgaszonego spojrzenia 
powróciło życie, żeby pojawił się uśmiech na twarzy okolonej rudymi włosami, 
które jeszcze bardziej podkreślały jej nienaturalną bladość. Ona, Rywka, chciała 
ponownie ujrzeć zdrową, ożywioną Esterę, taką jak dawniej. Czyż nie był to więc 
dar nieba, że Estera miała rodzinę opływającą w „luksusy”? Stało się tak, aby 
mogli odkupić swój „grzech” posiadania w takich czasach dostatecznej ilości 
jedzenia, „grzech” trwania przy życiu mimo utraty dwóch synów na polu bitwy. 
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Prawda, sama Rywka nie wyglądała za dobrze, miała poszarzałą cerę i czer-
wone oczy od opłakiwania synów. Jej mąż, Chaim, też już był bardziej siwy niż 
czarny, a i córki również mogłyby lepiej wyglądać. Wiecznie zmęczone i niewy-
spane, mimo smacznych posiłków szykowanych przez matkę były wychudzone 
i blade. Ale do wyglądu swoich domowników człowiek się przyzwyczaja. To nie 
raniło serca tak bardzo jak obraz Estery, która pojawiała się znienacka. 

Upór ciotki Rywki pomógł. Estera zaczęła przychodzić do siebie. Coraz częściej 
wychodziła z łóżka, poczuła do niego wstręt. W końcu nadszedł dzień, gdy ubrała 
się już z samego rana, później nawet zeszła na ulicę. Im silniejsza jednak była, 
tym niechętniej chodziła do wuja Chaima. Zamiast tego ciągnęło ją do przyjaciół. 
Zaczęła składać wizyty. 

Z czasem byli wokół niej wszyscy, którzy pozostali z jej dawnej grupy, i to 
właśnie dzięki nim – tym, którzy kiedyś zapoznali ją z Herszem, z którymi kiedyś 
demonstrowała w pierwszomajowe święto, rzucała ulotki, malowała hasła – dzięki 
nim i tym razem wróciła do swojego dawnego życia. Z nimi wszystko było proste. 
Nie musiała ich okłamywać. Wszystko rozumieli, łatwiej się było z nimi dogadać. 
Oczywiście nie zdradzała wszystkiego. To, co w niej najbardziej osobiste i bo-
lesne, skrywało się w jej duszy. Ale zdrowie przejawiało się właśnie w suchych, 
prawdziwych słowach. Ta druga strona – miękka, słaba, bolesna – pozostawała 
ukryta bardzo głęboko. I tak było dobrze. 

Również oni, przyjaciele, przemawiali do niej słowami znanymi, rzeczowymi, 
zanurzonymi w codzienności, także te słowa dobrze było słyszeć. Odrywały ją 
od samotności. Zdejmowały z jej nieszczęścia odium wyjątkowości, wiązały je 
z ludzkim losem, z teraźniejszością. Ból nie był już tylko jej bólem i łatwiej było 
go znosić. Nie czuła się już zawieszona w pustce. Jej życie nabrało sensu. Mogła 
je oddać w ofierze za swoje ideały i przez to na nowo stało się jej drogie. 

Zaczęła się przysłuchiwać nowinom ze świata, dyskutować na temat sytuacji 
politycznej, rozmawiać o Związku Radzieckim. Dobrze jeszcze pamiętała, jak za-
bolało ją, gdy w czasie pożegnania Hersz opowiedział jej o pakcie z Niemcami40. 
Teraz pojęła jego słowa. Nie chodziło o przyjaźń między dwoma krajami – między 
faszyzmem i socjalizmem. To była kwestia gry na zwłokę, dyplomacji. Hersz 
miał rację. Świat kłamstwa nie zawsze można pokonać samą prawdą. Czasami 
należy z nim walczyć, używając jego broni. Wszystkie środki są właściwe, aby 
osiągnąć najwyższy cel. On jest najważniejszy. A po drugie, Estera nie szukała 
w ruchu słabości. Prawda była po stronie komunizmu. W nią wierzyła. Było jasne 
jak słońce, że czas, dla którego żyli i walczyli tak odważnie, zbliża się wielkimi 
krokami. Estera uczepiła się tej myśli, a trzymając się jej, stała się jeszcze sil-
niejsza, odważniejsza i twardsza. Minione przeżycia i cierpienia, które przeszła, 

40 Mowa o traktacie o granicach i przyjaźni między III Rzeszą i ZSRR zawartym 28 września 1939 r. 
po kapitulacji Warszawy.
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prawdopodobnie nie poszły na marne. Doświadczenie utrwaliło w niej hart ducha, 
uczyniło ją bardziej zajadłą, upartą i zdecydowaną. Obudziło i przeobraziło to 
dawniejszą Esterę, jakby zahartował ją ogień cierpienia – więc już się go nie bała. 

Poza tym czuła, że pielęgnując swoją wiarę jest jeszcze bardziej związana 
z Herszem, że za każdym razem, kiedy ma w sobie zapał do działania, do oddania 
się ideałowi całą sobą, jak wówczas, gdy był u jej boku, oddaje się również jemu, 
nieobecnemu mężowi. Dlatego, kiedy przyszedł dzień, w którym była gotowa udać 
się w drogę do kraju swoich marzeń i szukać tam ukochanego, posłusznie, nawet 
z zachwytem dla piękna swojej ofiary, przyjęła rozkaz, aby zostać w mieście i po-
móc w organizowaniu pracy, którą należy wykonać ze względu na braki kadrowe. 

Znowu odwiedziła wuja Chaima, ale tym razem nie poszła po torebkę z je-
dzeniem. Poszła żądać zatrudnienia. 

W domu wuja Chaima ucieszono się jej nowym wyglądem, a i ona tym razem 
nie czuła do nich niechęci. Dopiero teraz rodzinne pokrewieństwo z ciotką i ku-
zynkami stało się miłe. Dawny mur pomiędzy nimi znikł. Zapomniano o wszystkich 
pretensjach, dawne nieporozumienia znikły. W tym rodzinnym ciepełku wciąż 
jednak nie mogła ogrzewać się zbyt długo. Przyszła z interesem i o nim rozma-
wiała z wujem. Obiecał, że również dla niej zdobędzie maszynę. 

Estera szykowała się do spędzenia pierwszego dnia w pracy. Wstała wcześ- 
nie, przygotowała sobie śniadanie – sprawnie i z przyjemnością, ubrała się 
z dobrym samopoczuciem człowieka, który jest pożyteczny. Otuliła się szalem 
z troskliwością, która już od dawna była jej obca, osłoniła uszy i wciągnęła na 
dłonie dwie pary rękawiczek. Zbiegła ze schodów, nucąc melodię – jak za daw-
nych, dobrych czasów. 

Mróz przeniknął całe jej ciało, szczypał policzki, sypał w twarz kłującym 
śniegiem. Czuła się dobrze, miała nawet ochotę uśmiechać się kokieteryjnie do 
nielicznych przechodniów. Oczekiwanie pracy i możliwości zarobienia pieniędzy 
były niesamowicie przyjemne. W uradowanym sercu niosła światu pociechę. 
Myśląc o domu wuja Chaima, poczuła w sobie misję – musi wnieść świeży 
powiew w duszną i ciasną atmosferę jego życia, chociaż w sercach kuzynek 
wzniecić ogień, którym kiedyś nie potrafiła ich ogrzać. Teraz nastały inne czasy. 
Teraz miała doświadczenie i była taka odważna. A one, kuzynki, zapewne też 
się zmieniły. W tych czasach bezradności z pewnością czekają na światło wiary, 
której mogłyby się uchwycić i czerpać z niej nadzieję. Pomyślała także o swo-
ich własnych towarzyszach. Już nie będzie tylko brać od nich, zaniesie pomoc 
również do ich domów. Widziała się wchodzącą do izb głodujących z torebkami 
jedzenia w rękach. Wyobrażała sobie wdzięczne twarze, świadectwa miłości dla 
niej – tak wiele miłości. 

Czerwony kościół na rogu Lutomierskiej, otoczony białym płotem, był coraz 
bliżej. Na wieżach pomiędzy krzywymi daszkami leżały kupki śniegu niczym kawałki 
waty. Ponad czubkami wież fruwały wrony – czarne, ruchliwe plamy na tle nieba. 
Estera rzuciła okiem na kościelny zegar. Było jeszcze dość wcześnie. Pierwszego 
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dnia nie spóźni się do pracy. Na woskowych ramionach błękitnej Matki Boskiej we 
wnęce kościelnego muru, wyciągniętych w geście błogosławieństwa w kierunku 
Lutomierskiej, leżały kupki śniegu, jakby trzymała w nich dwoje małych, zamarz-
niętych dzieci w pieluszkach. W czasie siarczystego mrozu pomalowana na różowo 
twarz Madonny wyglądała jak żywa, po ludzku zatroskana losem wszystkich małych 
dzieciątek, które drżą na całym świecie w białych pieluszkach – nagie i opuszczone. 

Gdy tylko Estera skręciła w ulicę Lutomierską, dosłownie oniemiała. Przed 
wszystkimi bramami stały grupki ludzi. Na środku zaśnieżonej drogi leżały kolo-
rowe sztuki garderoby, pogniecione kołdry i poduszki. Kawałki papieru, listów, 
fotografii wystawały spod śniegu – na wpół zasypane, pobrudzone błotem. Estera 
puściła się biegiem do domu wuja Chaima. 

Również przed bramą jego kamienicy stali ludzie. Przecisnęła się przez tłum 
i dopadła do białej kartki przyklejonej na deskach zamkniętej bramy. Kartka 
była nowa i jeszcze wilgotna od kleju. Próbowała czytać, nic nie rozumiejąc, więc 
obróciła głowę ku twarzom wokół niej. 

– Oj, Estero! – krzyknął ktoś, łkając histerycznie, i padł jej w objęcia. Trwało 
dłuższą chwilę, nim rozpoznała w kobiecie córkę starego kamasznika miesz-
kającego drzwi w drzwi z wujem Chaimem. – Zabrali ich wszystkich! – Kobieta 
drżała, a spazm jej ciała przeniósł się na Esterę. 

– Zabrali ich w nocy – powiedział ktoś z boku. – Oczyścili całą ulicę i jeszcze 
parę uliczek dookoła. 

Estera uwolniła się z ramion kobiety. Przez szparę w deskach zobaczyła puste 
podwórko, na którym poniewierały się szmaty, całe paki pościeli, narzędzi i wóz-
ków dziecięcych. W głębi podwórza ujrzała drzewko wiśniowe pokryte śniegiem, 
na wpół zasypane. Wyglądało nędznie, przykurczone. Nie mogła pojąć, że to, co 
widzi, jest prawdą, a to, co mówią, naprawdę się stało. Jej oko pozostało suche. 
Oto w głębi podwórza drzewo wiśniowe stoi w pełnym rozkwicie. Ujrzała siebie 
biegającą z kuzynkami dookoła drzewka. Nieopodal, przy stajniach, chłopcy kopią 
piłkę szmaciankę. Stare kobiety leżą wyciągnięte na trawie w cieniu gałęzi. Ze 
stajni niesie się zapach koni i siana. Widziała podwórko w czasie letniego, sza-
batowego popołudnia – sąsiedzi wystrojeni, chłopcy z ferajny, tragarze i rybacy 
przyodziani w swoje świąteczne ubrania. Czarny, przystojny Walentino, który 
dowodzi nimi i przoduje w podnoszeniu ciężarów i sztangi, śmieje się gdzieś 
swoim szalonym śmiechem. Dzieci, biegając i goniąc się, wypełniają powietrze 
zgiełkiem. Widziała ślepego Henecha Piekarza siedzącego na postumencie 
pompy w otoczeniu sąsiadów i opowiadającego historię o kradzieżach. Widziała 
Iciego Meira Stolarza pośrodku grupki starszych tkaczy z podwórka. Słyszała 
gorączkowe rozmowy młodych chłopców, syjonistów, bundystów, czerwonych – 
którzy dyskutowali, wznosząc pięści w zawziętym sporze o to, kto i czyja partia 
ma rację i przyniesie zbawienie narodowi i światu. Nie, to niemożliwe, że życie, 
które toczyło się wokół drzewa wiśniowego, zostało tak po prostu przerwane 
w ciągu jednej nocy.
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Tłum przy bramie rósł. Wiadomość dotarła już do najdalszych części miasta. 
Na ulicy panował chaos. Zewsząd zbiegano się do domów krewnych, przyjaciół 
i bliskich. Tłoczono się przed białymi kartkami na zamkniętych bramach, a mimo 
to nie rozumiano, co tam jest napisane. 

Na schodkach do piekarni Ślepego Henecha siedział mężczyzna o surowej, 
pomarszczonej twarzy, wielkich, zapadniętych ramionach, ciele zastygłym w bez-
ruchu, niczym rzeźba wyciosana z kamienia. Estera przecisnęła się przez tłum, 
podeszła do schodków i usiadła obok niego. 

– Czy pan jest najstarszym synem Iciego Meira Stolarza? Jestem siostrzenicą 
Chaima Pończosznika. 

– Pamiętam panią – mruknął Isroel.
– Co się z nimi stało?
– Tyle wiem, co pani. – Nie spojrzał w jej kierunku. Jego wzrok był skierowany 

na śmiertelnie bladego młodego mężczyznę, który stał na skraju chodnika otu-
lony staroświeckim płaszczem zimowym z futrzanym kołnierzem. Spod wielkich 
okularów w ciemnych oprawkach płynęły strumienie łez, które po policzkach 
spadały na futrzany kołnierz. Młodzieniec nie zasłaniał twarzy, nie zakrywał 
oczu dłońmi. – Berkowicz, syn łęczyckiego magida – powiedział Isroel jakby do 
siebie. – Mężczyzna, który nie wstydzi się płakać. 

Estera poczuła dławienie w gardle. Nagły ból przeciął jej ciało. Teraz pojęła. 
Mężczyzna o zapłakanej twarzy na skraju chodnika wiedział. Podwórka na Lu-
tomierskiej już nie ma. Mieszkanie wuja Chaima było snem. 

– Jak pan myśli, co to może znaczyć? – Jej głos się załamał. 
– Sam siebie o to pytam – teraz Isroel popatrzył na nią. Z jego oczu wyzierało 

jej pytanie. Wstał. – Stało się – powiedział bardziej do siebie niż do niej. I zszedł 
ze schodków. Dopchał się do bramy i nie wiadomo który już raz przyłożył oko 
do szpary w deskach. 

Estera również wstała. Coś ją dławiło w gardle i jakby pragnąc zrzucić z siebie 
ciężar nie do zniesienia, ruszyła szybkim krokiem przez ulicę. Przepychała się 
przez grupki ludzi zebranych przy każdej bramie, a mijając płaczących i rozma-
wiających ludzi, szła dalej. Nie chciała przywoływać obrazów z przeszłości, 
a jednak pamięć uruchamiała wspomnienia. Znajome twarze pojawiały się w jej 
wyobraźni, dopadały ją spoza zabitych bram. Tutaj mieszkała przyjaciółka, która 
przychodziła do „ogrodu” bawić się pod drzewem wiśniowym, tam – towarzysz 
z partii. Tutaj – kramarz, który sprzedawał ziarna dyni, tam – współpracownica 
z fabryki. Wkrótce była z powrotem przed bramą wuja Chaima. Isroel, najstarszy 
syn Iciego Meira Stolarza, też tkwił tu jeszcze. Stał oparty o bramę, obie ręce 
w kieszeniach, oczy zwrócone na środek drogi, nieruchome, niewidzące. Ponownie 
stanęła przed nim: 

– Zostałam całkiem sama. – Również oparła się o bramę. – A pan? Ma pan 
żonę?

Jego spojrzenie wróciło z daleka. 



Rozdział trzynasty

– Tak, żonę i dziecko. Dziewczynkę. 
– To nie jest pan sam. 
– Każdy, kto nie ma rodziców przy sobie, jest sam. 
– Nigdy nie miałam rodziców. 
Spojrzał na nią z boku: 
– Musi pani wiedzieć… 
– Ciotka Rywka zastępowała mi matkę. 
– Prawdę powiedziawszy – westchnął – wszyscy jesteśmy sami. Sami, zdani 

na swój los.
Oderwał się od bramy i odszedł z rękami w kieszeniach. Wbrew swojej woli 

poszła za nim. 
– Sądzę, że jakoś dadzą sobie radę, gdziekolwiek się znajdą – próbowała 

pocieszyć siebie i jego. 
– Widzę, że pani już spokojna. – Nie spojrzał na nią. – Ma pani rację. Na 

wszelkie sposoby trzeba się bronić przed strachem. 
Przepychał się przez grupki ludzi, a ona za nim. Czego chciała od tego obcego? 

Nie wiedziała. Coś było w jego kroku, twarzy, całej jego sylwetce, co dodawało 
otuchy. Zatrzymał się na rogu. Podniósł w jej kierunku pomarszczoną, poważną 
twarz i podał jej rękę: 

– Z pewnością ma pani przyjaciół, towarzyszy? 
– Tak, mam towarzyszy. 
– To proszę iść do nich, trzymać się z nimi – uścisnął jej dłoń, odwrócił się 

i przeszedł na drugą stronę ulicy. Miała ochotę iść za nim, zamienić z nim jeszcze 
choć kilka słów. Opanowała się jednak i wróciła do bramy domu wuja Chaima.



Rozdział trzynasty
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Noc sylwestrowa.

Panna Diamant i jej przyjaciółka Wanda siedzą w swoim pokoiku, jedna obok 
drugiej, i grzeją się przy rozpalonej kanonce. Zazwyczaj o tak późnej porze już 
śpią, ale nie tego wieczoru. Dzisiaj chcą wytrwać do północy, aby złożyć sobie 
noworoczne życzenia, gdyż taki mają zwyczaj. Te dwie stare kobiety robiły tak 
przed dwoma i przed trzema, a także przed dziesięcioma laty, i jeśli tylko mogą, 
trzymają się swojej tradycji. 

Na dzisiejszy wieczór nie ubrały się jakoś specjalnie elegancko, ale też nigdy 
tego nie praktykowały. Jednak z okazji Nowego Roku upiekły małe ciasto, dokła-
dając wszelkich starań, aby wyszło jak najlepiej. Z ostatniej wyprawy na wieś 
Wanda przywiozła koszyk jabłek, więc przygotowały też dobry cymes jabłkowy 
z dużą ilością cukru. Zaparzyły również świeżej herbaty, na którą pozwalają sobie 
tylko raz w tygodniu. 

Siedzą przy kanonce i słuchają, jak woda w czajniku wrze na gorącej blasze. 
Za chwilę będzie gotowa. Siądą wtedy przy stole, na którym już czeka pyszne 
ciasto, talerzyki i szklanki lśniące czystością. Tymczasem, jak zawsze, wspólnie 
czytają. Już od kilku godzin siedzą z wielkim, pięknie wydanym tomem wierszy 
Słowackiego w rękach. Oprawiony w miękką, brązową skórę, z pozłacanymi 
stronicami i złotymi literami tytułu na grzbiecie, jest rarytasem sam w sobie. Po 
otwarciu książki zaraz na pierwszej stronie ukazuje się piękny portret młodego 
poety w czarnej pelerynie z wielkim, białym kołnierzem wyłożonym na wierzch. 
Z kołnierza, niczym wzniosła, marmurowa kolumna, wyłania się biała, męska 
szyja z jabłkiem Adama pośrodku, a na niej kształtna głowa o bladej twarzy 
i rozmarzonych oczach. Twarzy, z której emanuje romantyczna tęsknota jego 
wierszy. Obie kochają tego poetę. Dopiero co skończyły czytanie Lilli Wenedy, 
a teraz ciężki tom wędruje z jednej pary pomarszczonych, drżących rąk do drugiej. 
Każda z kobiet wybiera swoją rolę, po czym czytają, zmieniając i modulując głosy, 
by wspólnie czerpać przyjemność z tego intymnego przedstawienia. 
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Tom, który przed laty kupiły sobie w prezencie, jest im bardzo bliski. Za każ-
dym razem, gdy zdejmują go z półki i wyjmują z szarej okładki, dom zamienia 
się w świątynię. Między jego ścianami zaczyna wibrować inne powietrze. Zdaje 
się im, że czują oddech młodego poety – ich bliskiego przyjaciela, niemal syna, 
który potrafi zrozumieć i pocieszyć niczym ojciec. Mają wrażenie, że przed nikim 
na świecie nie otwiera tak swojej duszy, jak przed nimi dwiema, więc piją z dumą 
i wzruszeniem ten smutek, który płynie z jego poezji, upajając się jej pięknem  
– aż przestają rozróżniać, które łzy są jego, a które ich własne. 

Rozmarzona panna Diamant kartkuje ciężki tom, pozwalając przelatywać 
wielkim, pozłacanym na brzegach stronicom przez swoje kościste palce. Patrząc 
gdzieś w dal, w milczeniu rozkłada książkę, a potem zamyka ją z powrotem. W jej 
oczach błękitnych jak tafla wody pojawia się melancholijny uśmiech, a z ust 
spływają słowa niczym słodkie krople wina:

Smutno mi Boże! Dla mnie na zachodzie.
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
Przede mną gasisz w lazurowej wodzie
Gwiazdę ognistą...
Choć mi tak niebo Ty złocisz i morze,
Smutno mi, Boże!1

Również twarz Wandy rozjaśnia się czystym, melancholijnym uśmiechem: 
– Jak pięknie mówi o smutku – szepcze.
Zasłuchana panna Diamant siedzi w milczeniu. Z jej piersi wyrywa się wes-

tchnienie: 
– Tak, Wando, w jego poezji smutek jest niemal przyjemnością. 
Wanda klepie przyjaciółkę po kolanie: 
– A my obie, droga Doro, my obie w takim smutku czujemy się lepiej niż 

w radości. 
Panna Diamant ponownie wzdycha: 
– Tak, taki był nasz smutek dawniej. To był szczęśliwy smutek. 
Zamyka oczy i ponownie słodkie wino słów spływa z jej ust: 

Jak puste kłosy, z podniesioną głową
Stoję rozkoszy próżen i dosytu…
Dla obcych ludzi mam twarz jednakową,
Ciszę błękitu.
Ale przed tobą głąb serca otworzę,
Smutno mi, Boże!

1 J. Słowacki, Hymn o zachodzie słońca na morzu.
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Łza drży wilgotnym blaskiem pod zaczerwienionymi powiekami panny Dia-
mant. Wino nagle staje się gorzkie. Wanda przytomnieje. 

– Podaj mi tę książkę. – Ostrożnie wyjmuje tom z rąk panny Diamant. – Prze-
cież widzę, że ta poezja źle na ciebie wpływa.

Panna Diamant pozwala odebrać sobie tom utworów Słowackiego. Zawsty-
dzona uśmiecha się do przyjaciółki, drżącą dłonią ocierając wilgotne oczy. 

– Nie wiesz, Wando, jak dobrze mi to robi.
– Nie chcę, żebyś płakała.
– Co z tego, że człowiek trochę sobie popłacze? Czym są łzy, głuptasie? To 

też wiersze, takie bąbelki ulgi dla serca przepełnionego perlistym wzruszeniem.
– Ale nie dziś – prosi Wanda, zamykając książkę. – Nie chcę, żeby dzisiaj 

twoje serce było smutne.
– To przynosi ulgę, moja droga, wielką ulgę, to dzięki niemu… – kładzie dłoń 

na zamkniętym tomie. – Czytaj, Wando… Jeśli chcesz.
Wanda nie jest już wcale taka pewna, czy chce… 
– Nie – decyduje. – Chodźmy do stołu. 
Siadają przy stole, kroją ciasto, dzielą jabłkowy cymes pachnący cynamonem 

i rozkładają go w dwóch równych porcjach na małe talerzyki. Cisza wisi pomiędzy 
dwiema starymi, siwymi głowami.

Wanda rzuca okiem na zegar: 
– Niedługo północ.
– Szczęśliwego nowego roku! – Panna Diamant drżącymi palcami chwyta 

szklankę herbaty i trąca nią o szklankę Wandy.
– Oby nikt nas nigdy, przenigdy nie rozdzielił – mówi wzruszona Wanda.
Piją gorącą herbatę o czerwonym kolorze, a w sercu panny Diamant roz-

brzmiewa płaczliwa harfa: Smutno mi, Boże… 

*

Noc sylwestrowa.
Wszyscy siedzą w kuchni i grają w pokera. Matylda nauczyła się tej gry od 

Jadwigi i ostatnio tylko nią się zajmuje. Wczoraj zabrano z domu pianino. Jeden 
z „wiernych”, lipskich oficerów przyjechał ciężarówką i „wypożyczył” instrument 
dla swojej przyjaciółki folksdojczki, która potrzebuje go pilnie na dzisiejszy bal 
noworoczny. Matylda nie chce już wchodzić do salonu, nie potrafi spokojnie 
rozmawiać o pianinie. Chce grać w pokera.

Obok niej siedzi pan Adam Rozenberg. Ledwo udało się go namówić na 
wyjście z piwnicy, gdzie siedzi w towarzystwie swojej Suni. Poproszono go, aby 
chociaż tę jedną, noworoczną noc spędził razem ze wszystkimi. Uległ, gdy mu 
zagrożono, że wszyscy zejdą do niego, jeśli nie wyjdzie do nich. A tego nie chciał 
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za nic w świecie. Piwnica była jego. Miał nawet zasuwkę z kluczem, na którą 
się zamykał, o czym, rzecz jasna, na górze nikt nie wiedział. Nikt poza służącym 
Wojciechem, którego pan Adam zmusił do milczenia. Tym bardziej że to właśnie 
z nim dokonał tam, na dole, pewnej sekretnej rzeczy, po czym trudno było zatrzeć 
ślady. Wolał więc wyjść na górę i zagrać z nimi w pokera. Gra roztargniony, idzie 
mu jeszcze gorzej niż Matyldzie. On, dawny mistrz gry, wyrafinowany „blefiarz”, 
co chwilę musi pożyczać kilka fenigów od swojej żony Jadwigi. 

Obok Adama Rozenberga siedzi Mietek, jego syn. Dużymi, rozrośniętymi 
barkami i młodą, męską głową góruje nad całym stołem. W porównaniu z po-
zostałymi graczami wygląda, jakby siedział na podwyższeniu z kilku poduszek. 
Duże ręce położył niedbale na stole, zajmując większą jego część. Jego matka, 
Jadwiga, przymilnie i łagodnie zwraca mu uwagę, aby je zdjął, ponieważ utrudnia 
grę. Wówczas przyciąga je do siebie, po czym natychmiast znowu wysuwa do 
przodu. To już nie ten dawny Mietek. Teraz wygląda jak tygrys w klatce, które-
mu coś zaordynowano, aby okiełznać jego dzikość i ogłuszyć go. Patrzy tępo 
przygaszonymi oczyma, w których tylko od czasu do czasu błyska niepewne, 
bolesne pytanie. I ten fałszywy i dziwaczny śmiech, który cały czas wydobywa się 
z jego ust… Pobladł, nie wychodząc od wielu tygodni na świeże powietrze, gdyż 
podobnie jak pan Adam nie rusza się za próg. Ojciec i syn jeszcze ani razu nie 
zostali złapani do pracy i jest to jedyna rzecz, którą mogą się poszczycić. Mietek 
przesiaduje całymi dniami w swoim pokoju i wcześniej niż w południe nie wstaje 
z łóżka. A teraz siedzi przy stole, trzymając karty dużymi, długimi palcami. Usta 
mu się nie zamykają. Słowa, pretendujące do mądrych i dowcipnych, wypływają 
z nich niekontrolowanym i bezsensownym strumieniem, przerywanym co rusz 
jego własnym, nieprzyjemnym chichotem. 

Obok niego siedzi Dziunia, młodsza córka Matyldy. Ona bardziej myśli o Miet-
ku niż o grze. Jest jedyną osobą, która śmieje się z jego dowcipów. Siedząc przy 
stole, jest w nieustannym ruchu – kręci się na stołku, szturcha Mietka w bok, 
macha rękami, co minutę zarzuca w dół zmierzwione, krótkie włosy, zanosząc się 
prawdziwie serdecznym śmiechem. Jej czarne oczy figlarnie błyszczą, od czasu do 
czasu emanując taką siłą, która zmusza obecnych przy stole, nawet pana Adama, 
aby śmiali się razem z nią. Dziunia jest prawdziwym źródłem radości w tym domu.

Obok siedzi Jadwiga, mama Mietka. Jak zawsze ma na sobie odpowiednio 
grubą warstwę pudru i różu oraz świeżo pomalowane usta. Poza tym ma teraz 
czarny, kokieteryjny pieprzyk koło nosa, który czyni jej twarz jeszcze bardziej 
podobną do twarzy manekina na wystawie. Zgrabnie trzyma karty w rękach 
i fachowo tasuje je palcami o krzykliwie czerwonych paznokciach. Żartuje z męża 
z dawną czułością, co bardzo bawi Dziunię, wywołując u niej nowe napady śmie-
chu. Jadwiga jest prawdziwą duszą towarzystwa. Na stole piętrzy się przed nią 
największa kupka wygranych fenigów.

Tylko Bella, starsza córka Matyldy, nie bierze udziału w grze. Nienawidzi 
pokera. Siedzi oparta plecami o kafle rozgrzanego pieca, w ręku trzyma książkę 
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i czyta, lecz nie wie co. Śmiechy i radosna rozmowa przy stole są dla niej przy-
kre – dźwięczą ostro w uszach, sprawiając niemal fizyczny ból. Pianino, którego 
już w domu nie ma – jej pianino – zawodzi w niej i lamentuje rozdzierającymi, 
głośnymi akordami. Bella czuje wszystkimi zmysłami, że całe piękno, niegdyś 
wypełniające i wzbogacające jej serce, zamieniło się teraz w narzędzie, które ją 
niszczy. Przez całą dobę, odkąd wyniesiono je z domu, słyszy w sobie burzliwe 
akordy jego klawiszy. Ukochane kawałki muzyczne rozbrzmiewają w niej tak bo-
leśnie, jakby chciały się zemścić na niej za to, że je kochała. I jeszcze ta miłość 
do Mietka, chłopca jej marzeń… Co za zemstę wymyślił los, sprowadzając go 
tutaj, do jej domu! Każdego dnia musi patrzeć na niego z bliska, siedząc z nim 
przy jednym stole i nie mogąc ani na chwilę zapomnieć o swoim niedawnym roz-
czarowaniu; musi być świadkiem tego, jak Dziunia, jej siostra, znika za drzwiami 
jego pokoju, z którego po chwili dochodzą ich śmiechy i chichoty. Tak, kilka razy 
usiadł również obok niej, próbował też wytłumaczyć się z tego, co wydarzyło 
się w ubiegłym roku, kiedy czekała na niego w pustym parku Staszica, a on 
nie przyszedł. Nie zapomniał o tym, jak sądziła. „Jesteś dla mnie za dobra” – 
powiedział. Nie odpowiedziała mu, bo nie mogła znaleźć słów, które wzniosłyby 
się ponad nawałnicę w jej sercu. Siedzi teraz z książką w rękach, a wrzawa przy 
stole walczy w niej z lamentem pianina. Najchętniej zamknęłaby książkę i poszła 
spać, ale dziś jest wieczór sylwestrowy, więc musi się wycałować z rodzicami. 
Nagle słyszy słowa Matyldy: 

– Wielki Boże, jeszcze tylko pięć minut. 
Przy stole robi się cicho. W tej ciszy wszystkim przychodzi na myśl ubiegło-

roczny bal – odległe, wyblakłe wspomnienie innego życia, snu, które psuje im 
grę w pokera. Karty wypadają z rąk jedna po drugiej, niczym wytrącone przez 
rytm kroków Samuela w pokoju na górze. 

Samuel chodzi w tę i z powrotem po sypialni. Myśl o redaktorze Mazurze 
nie daje mu dzisiaj spokoju. Rok temu przyjaciel był w tym domu, dzielił z nimi 
radość. Nie zdążył mu pokazać pesachowej Hagady dziadka, i to zaprząta teraz 
jego umysł. Dręczy go też pytanie, dlaczego Mazur tu nie przyszedł, aby się ukryć, 
jak było umówione? Gdy spotkali się dwa tygodnie później, Mazur machnął ręką: 
„Ech, nas diabeł nie ruszy”, choć było to powiedziane bez przekonania. Jednak 
diabeł, niestety, zabrał ich, co Mazur zdawał się przeczuwać. Dlaczego więc 
nie przyszedł? W głowie Samuela wciąż brzmią słowa często powtarzane przez 
przyjaciela, jego aluzje na temat ich „żelaznego listu”, na wpół ironiczne uwagi 
o lipskich oficerach – krajanach Matyldy… Czyżby nie chciał być chroniony przez 
tych samych hycli, którzy na niego polowali? Czy taki był powód? I czy faktycz-
nie lepiej jest wybrać życie w niebezpieczeństwie i śmierć? Czy taki wybór to 
zwycięstwo? Ten człowiek, który tak bardzo pragnął żyć, swoim czynem prze-
ciwstawił się hyclom, jakby chciał powiedzieć: „Oto mnie macie. Bierzcie mnie!”. 
Samuel czuje złość do zamordowanego przyjaciela, a jego ból staje się jeszcze  
większy. 
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Rzuca okiem na zegar. Wkrótce północ. Niedługo trzeba będzie zejść na dół, 
aby złożyć domownikom noworoczne życzenia. Myśli o profesorze Hagerze i jego 
żonie – współmieszkańcach, którzy w bezsensownym proteście już położyli się 
spać, nie czekając do północy. Nie, Samuel, nie lubi utrudniać sobie życia, nie 
lubi dobrowolnej rezygnacji z miłych chwil, jeśli takie się nadarzają. Ponownie 
wspomina ubiegłoroczny bal i prezent, który otrzymał od Hagerów – radio. Zaledwie 
przed paroma godzinami wszyscy wysłuchali noworocznej transmisji z Londynu, 
co ich wzmocniło niczym szklanka dobrej wódki. Jak ogromną wartość zyskał 
prezent Hagerów! Zupełnie niespodziewanie stał się największym skarbem. Sa-
muel myśli, co zrobić z radiem, gdy trzeba będzie iść do getta. Czuje na plecach 
dreszcz przerażenia. Czy mogą się do tego posunąć? Czy naprawdę mądry Mazur 
był taki przewidujący, gdy podczas „wieczorów szabatowych” organizowanych za 
dawnych, dobrych dni, nazywał dzisiejsze czasy „nowym średniowieczem”? Być 
może cała ta nowina o getcie to fantazja żydowskich głów? Może to żydowska 
plotka? Ale nawet jeśli to prawda, to czy on i jego rodzina nie są zabezpieczeni 
przed niebezpieczeństwem dzięki „żelaznemu listowi”? Co za zrządzenie losu! 
Samuel ma spokojne sumienie. To nieprawda, że dręczy go poczucie winy. Nie 
pójdzie do getta. Gdy zadaje sobie pytanie, co będzie robił w mieście bez Żydów 
– zna odpowiedź. Zajmie się spisywaniem żydowskiej historii jak Józef Flawiusz 
u Rzymian Wojny żydowskiej2. Cokolwiek się wydarzy, jedno wie na pewno: nie 
rozstanie się ani z radiem, ani z pesachową Hagadą swojego dziadka. Patrzy 
z ukosa na butelkę wódki pod biurkiem, która jest jeszcze prawie pełna. Roz-
piera go duma na myśl o sile swojej woli. Już nie korzysta tak często z pomocy 
kieliszka. Jedynie teraz, zanim zejdzie na dół, aby złożyć domownikom życzenia, 
odrobinę się napije.

*

Noc sylwestrowa.
Chaim Rumkowski jest sam w swoim pokoju. Sam z butelką szampana, którą 

dostał od oficera gestapo urzędującego w gminie, przynoszącego rozkazy od 
prezydenta policji. Mordechaj Chaim ma wznieść toast za Führera i za zwycięstwo 
Trzeciej Rzeszy – tak powiedział oficer, przekazując mu butelkę z szelmowskim 
uśmiechem. 

Chaima Rumkowskiego nie obchodzi ta cała Trzecia Rzesza oraz jej Führer. 
Jest rozczarowany Hitlerem. Bowiem czyż szydzenie z bezbronnego narodu 

2 Wojna żydowska Józefa Flawiusza opisuje dzieje wojny Żydów z Rzymianami z lat 66–73, której 
autor był uczestnikiem i kronikarzem. 
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dowodzi jego wielkości? A jeśli nawet nie wie o tym, co tu wyczyniają jego pod-
władni, nawet jeśli to tylko robota bandy chuliganów, to jaki z niego Führer? Nie, 
jeśli już ma wznieść toast, to raczej wypije za własne zwycięstwo i zwycięstwo 
narodu Izraela.

Nie należy jednak do tych, którzy czerpią przyjemność z picia w samotności, 
bez odrobiny radości. Myśli więc o dniu jutrzejszym. Dzisiaj Niemcy hulają, więc 
może jutro Żydzi będą mieli trochę spokoju. Niemcy przestaną na chwilę łapać ludzi 
na ulicach, napadać na ich domy, bo będą odsypiać. Ale on, Chaim Rumkowski, 
również jutro nie będzie miał spokoju. Nie otrzymał jeszcze żadnych rozkazów, 
ale wie na pewno, że na dłuższą metę nie dadzą Żydom odetchnąć. Nowe roz-
porządzenie już wisi w powietrzu. Co ma oznaczać polecenie, aby oczyścić kilka 
bałuckich ulic? Myśl o upchnięciu i ogrodzeniu na Bałutach całego łódzkiego 
żydostwa, czyli ponad dwustu tysięcy ludzi, jest przecież jakąś szaloną mrzonką, 
nawet jeśli opróżni się część miasta. Chociaż z drugiej strony pomysł, aby Żydów 
zgromadzić w jednym miejscu, wcale nie jest taki głupi. Może wówczas ich życie 
stałoby się lżejsze, a i jemu byłoby łatwiej nimi zarządzać, gdyby miał wszystkich 
pod swoimi skrzydłami. Mógłby ich lepiej chronić. 

W głowie Chaima wirują różne myśli. Nie wie dokładnie, czym zajmie się 
nazajutrz. Jedno jest pewne: nie będzie siedzieć bezczynnie. I jest zadowolony, 
że nie odpocznie. Nie powinien odpoczywać. Trudno mu siedzieć tak jak teraz 
i nic nie robić. Nie może być sam – szczególnie tu, w swoim pokoju. Nienawidzi 
tego pomieszczenia, ponieważ zawsze przypomina mu o domu, który kiedyś 
miał, przywodzi wspomnienia o drugiej żonie Szoszanie; ostatnio stara się 
o niej nie myśleć, ale ona śni mu się coraz częściej. A teraz myśli z zazdrością 
o Żydach w mieście. Widzi ich w rodzinnym gronie, wśród bliskich. On sam nie 
ma rodziny, a jego jedyny brat jest mu całkiem obcy. Nie może znieść jego taktu, 
wykształcenia i dobrych manier. Nie ma też przyjaciół, nigdy ich nie miał poza 
złotymi czasami młodości, kiedy przyjaciele gotowi byli skoczyć za nim w ogień. 
Później już ich nie potrzebował, bo i tak nikt go nie rozumiał, a każdy, kto zwał 
się przyjacielem, okazywał się fałszywy i miał na myśli jedynie własne dobro. 
Wysłał ich wszystkich do diabła. Miał swój sierociniec – miłość do dzieci, które 
były dla niego jak własne, a on był im ojcem. Nigdy też nie brakło dziewczyny, 
aby miło spędzić noc. W tej chwili czuje jednak rozgoryczenie, teraz nie ma 
nic ani nikogo. Woli zatem zamieszanie i wrzawę wokół siebie, woli pracować 
i działać, być zajęty, w biegu – mieć głowę pełną zmartwień. Byle nie zostawiać 
w duszy najmniejszego zakątka, który mógłby wypełnić się bólem samotności 
nie do zniesienia. 

Chaim Rumkowski patrzy na butelkę szampana i jest niezadowolony. Nie 
lubi myśli, które do niczego nie prowadzą. Nienawidzi filozofować nad samym 
sobą. Nie należy do tych mięczaków, którzy wiecznie wsłuchują się w każde 
drgnienie własnej duszy. Wydaje mu się to jeszcze bardziej obrzydliwe niż nawyk 
hipochondryków nieustannie myślących o swoich trzewiach. 
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A jednak dzisiejszego wieczoru przychodzą gorzkie myśli o absolutnej sa-
motności – jakby czekały na ten moment, żeby go dopaść. On jednak wie, że 
może je przegnać tylko w jeden sposób – planując, co będzie robił jutro i poju-
trze. Kolejny raz jednak pojawia się wątpliwość, jaki sens ma takie działanie? 
Co będzie, gdy nazajutrz te plany rozpadną się jak domek z kart, który nie ma 
się na czym oprzeć? Czy jutrzejszy dzień, który pozornie jest tak blisko – tuż 
poza granicą nocy, nie jest dokładnie tak samo mglisty i niepewny jak odległa 
przyszłość otulona tajemnicą losu? 

Jego umysł kręci się w kółko: wte i wewte. Nagle czuje się bardzo zmęczony. 
Najlepiej byłoby położyć się i mieć sprawę z głowy. Ale wskazówki zegara są 
jeszcze bardzo daleko od tej godziny, o której zazwyczaj chodzi spać. A właściwie, 
to ile snu mu potrzeba? Przecież czuje, że to zmęczenie jest jedynie znużeniem 
bezczynnością, niewiedzą, co ze sobą począć. Zazwyczaj o tej porze jest bardzo 
zajęty sprawami gminy, jeszcze są przy nim ludzie. Jest tak zapracowany, że 
nawet nie ma czasu spojrzeć na zegar. I nagle pożałował, że dzisiejszej nocy tak 
łatwo dał się uprosić i puścił wszystkich wcześniej do domu, aby mogli spędzić 
ten noworoczny wieczór ze swoimi rodzinami. Nowego Roku, tego gojowskiego 
święta się im zachciało!3 I żeby chociaż jednemu z nich wpadło do głowy, aby 
zaprosić do siebie jego – prezesa, ojca Żydów w mieście. Wie, że nie urządzają 
dzisiaj wielkich balów, a i on raczej nie przyjąłby ich zaproszenia, ale jednak… 
A jeszcze większy żal ma do swoich współpracowników, znajomych – rzekomych 
przyjaciół, którzy tak mu pochlebiają. Ma żal do wszystkich ludzi, których teraz 
otacza atmosfera wierności i ciepła. O, on wie, jak drżą, aby nie stracić tego 
szczęścia! – I jakiś mróz sekretnie ścina rozgoryczone serce. 

W końcu wstaje od stołu, przy którym siedzi już dłuższą chwilę, rozmyślając 
i przyglądając się zamkniętej butelce. Nie ma nic innego do roboty, więc położy 
się do łóżka. Ale z ukrytego zakątka w głowie wyskakuje mała pokusa – wdzięcz-
ny diablik, który namawia go i kusi. Tak, nawet jeśli nie zaśnie od razu, będzie 
miał prawo pobawić się swoimi fantazjami. Człowiek, dopóki jest na nogach, nie 
ma prawa fantazjować. W łóżku jednak – perswaduje diablik – zanim zaśnie, 
wolno mu puścić wodze marzeń. Tak, nawet rozum można zaprząc do tej zajmu-
jącej zabawy, i właśnie dzięki rozumowi, jak dzięki różowym okularom, można 
się przyjrzeć kuszącym wizjom malowanym przez wyobraźnię. Rozum w takiej 
chwili przed snem sprawia, że wyglądają one realniej, wydają się łatwiejsze do 
spełnienia. Mordechaj Chaim położy się do łóżka i dzisiaj, z okazji Nowego Roku, 
wyruszy w wyobraźni na daleką podróż – na sam szczyt swoich pragnień, aby 
stać się Mojżeszem dla Żydów. Przeniesie się do czasów, w których będzie mu 
dane zebrać rozproszonych i wprowadzić do Ziemi Izraela. On jednak będzie miał 

3 Żydzi świętują Nowy Rok jesienią, pierwszego i drugiego dnia miesiąca tiszri (wrzesień/paździer-
nik).
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więcej szczęścia niż Mojżesz – przekroczy bowiem granice Ziemi Obiecanej. Jemu 
będzie dane stać się władcą swojego ludu i rządzić jak łagodny, mądry ojciec. 

Idzie się umyć, staje przed lustrem nad umywalką. Gdy jest sam, lubi cza-
sami spojrzeć w lustro, aby zobaczyć choć jedno ludzkie oblicze – jak żartuje 
sam ze sobą. Obserwuje się z troską. Wygląd patriarchy napawa go dumą. 
Nie, nie jest człowiekiem przeciętnym. Czy nie świadczy o tym dostojna głowa 
o imponującej lwiej grzywie srebrnosiwych włosów? Majestatyczna wyniosłość 
jego oblicza? Profetyczny ogień w oczach? Problemem jest tylko to, że widać 
po nim bardzo zaawansowany wiek. Przychodzi mu nagle do głowy, że cały ten 
majestat może pochodzić z wyglądu, jakim obdarza go zbliżająca się Jaśnie 
Pani Śmierć. Mordechaj Chaim krzywi się. A cóż to za myśli dopadają go tak 
znienacka? Nie lubi zaprzątać sobie głowy kwestią śmierci. Nawet jeśli o niej 
myśli, to raczej jako o losie, który dotyka innych, nie jego. Dla niego samego 
śmierci nie ma. Nie wmawia sobie, broń Boże, że jest nieśmiertelny, ale do-
póki żyje, śmierć go nie dotyczy – i dlatego również w myślach nie pozwala jej  
istnieć. 

Odwraca się od lustra i zaczyna rozbierać. Znowu dostrzega butelkę szampa-
na na stole, która przykuwa jego uwagę, jakby czegoś oczekując. Jakby nie była 
zamkniętą butelką pełną wina, ale zapieczętowanymi ustami pełnymi słów. I tu 
Chaim Rumkowski widzi usta oficera łącznikowego, który przyniósł mu prezent, 
i usta pana Strafera, prezydenta policji, oraz usta Adolfa Hitlera. Wypić za zdro-
wie Führera i za zwycięstwo Trzeciej Rzeszy – oto, czego domaga się butelka. 
Oto, co mówi swoimi zapieczętowanymi ustami. Nie, ona nie mówi – ona rozka-
zuje! I Chaimowi Rumkowskiemu wydaje się, że z nią walczy. Nie, nie spełni jej 
polecenia. Chaim Rumkowski nienawidzi tych, którzy mu rozkazują. Zrobi jej na 
złość! Tak, otworzy ją i wypije, ale za swoje własne zdrowie i za zdrowie narodu 
żydowskiego. Po chwili stwierdza jednak, że nie może jej otworzyć. Coś mu nie 
pozwala, jakby się bał, że butelka spłata mu psikusa, że gdy tylko ją otworzy, 
spełni się jej wola, jej misja – a nie jego życzenie.

Nagle chwyta butelkę, szybkim ruchem zrywa z jej szyjki sztywny, kolorowy 
papier. Wyjmuje korkociąg i z całych sił wkręca w korek, wcześniej umieściwszy 
flaszkę między kolanami. Czerwony z wysiłku, ciągnie nabrzmiałymi, przykurczo-
nymi palcami – ciągnie i ciągnie – aż nagle korek ustępuje, uwalniając z butel-
czynej szyi głośne westchnienie oswobodzonego powietrza. Zaraz po tym łuk 
pienistej cieczy nieoczekiwanie strzela mu w twarz – niczym obfite splunięcie. 
Pospiesznie wyciera się dłonią i rękawem. I już jest z butelką przy umywalce. 
Wylewa szampana, niecierpliwie patrząc, jak butelka robi się pusta. Potem 
odkręca kran i leje jeszcze strumień wody. Stoi chwilę z pustą butelką w ręce, 
zagląda do jej pustego pyska. Butelka już nic nie mówi. To pysk martwej ryby. 
Rumkowski czuje chęć zniszczenia również jego, rozbicia go, potrzaskania – więc 
z wściekłością i wstrętem wrzuca pustą butelkę do kosza na śmieci. Usłyszawszy 
stuk rozbitego szkła, może odsapnąć. Czuje, że mu ulżyło. 
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Podchodzi do szafy. Wyjmuje otwartą butelkę wina firmy Karmel i napełnia 
kieliszek po brzegi. Wlawszy go w siebie jednym ruchem, nagle czuje, jak w jego 
umyśle zapala się lampka. Nie, to nie jest przekleństwo – brak domu, niemożność 
zagrzania nigdzie miejsca, śmierć żon, nieposiadanie dzieci. To znak z nieba – 
znak jego wybraństwa! Nalewa sobie jeszcze raz pełny kieliszek wina Karmel 
i ponownie pochłania jednym haustem. Czuje przypływ wspaniałej mocy w całym 
ciele. Tak jak zniszczył tę wstrętną butelkę – tak zgładzi wszystkich wrogów, 
którzy chcą powstać przeciw niemu i jego ludowi. Nie na darmo jego imię to 
Chaim. Chaim znaczy życie, a życie to zwycięstwo. Nagle w oddalonym lustrze 
dostrzega swoją postać, więc prostuje się, patetycznym gestem podnosi rękę 
z pustym kieliszkiem w kierunku majestatycznej twarzy ozdobionej lwią grzywą 
srebrnych, potarganych włosów i woła: – Lechaim4!

*

Noc sylwestrowa.
Droga Miro, 
Jestem niemal pewny, że moje listy nie dochodzą do Ciebie. Widzę, że ludzie 

wokół patrzą na mnie jak na wariata, który pisze donikąd. Moi przyjaciele – Gutman 
i Szafran – biorą te listy ode mnie z poważną miną. Zanoszą je do Czerwonego 
Krzyża, płacą za znaczki, ale ja wiem, że za moimi plecami wzruszają ramionami. 
Pomagają z przyjaźni, bo nie chcą mi odmówić tej przyjemności. W ich oczach 
jestem przecież inwalidą. A co by było, gdybym nagle przestał być wariatem i nie 
napisał już ani jednego listu? Byłoby źle, moja droga. „Kontakt” z Tobą jest jedyną 
rzeczą, która pozwala mi zachować spokój, dzięki czemu mam przewagę nad 
moimi przyjaciółmi, którzy są załamani, każdy na swój sposób. 

Żal mi ich. Coraz bardziej pogrążają się w bagnie i nie mają niczego, co by ich 
stamtąd wydobyło. Gutman przestał malować. Powiada, że ma ważniejsze rzeczy 
na głowie, dając mi wzrokiem do zrozumienia, że bardziej zajmują go „hiszpań-
skie namiętności”5. Ogranicza się jedynie do zaopatrywania domu w prowiant 
i węgiel oraz do wyruszania w każdy poniedziałek i czwartek na poszukiwanie 
pracy. Wieczorami, po godzinie szpery, miałby jeszcze sporo czasu, aby zająć 
się tym, co mogłoby go utrzymać w równowadze. Ale spakował pędzle, aby „nie 

4 W tym miejscu w oryginale pojawia się gra słów, gdyż Lechaim to zawołanie, które nie tylko pełni 
funkcję toastu (z hebr. za życie), ale jest też zwrotem, który można rozumieć jako zawołanie ozna-
czające „za Chaima”, „za pomyślność Chaima”, co w istotny sposób wzmacnia pewne rysy cha-
rakteru Rumkowskiego, celowo wydobyte przez autorkę powieści.

5 Hiszpańskie namiętności – prawdopodobnie chodzi o prokomunistyczne sympatie bohatera.
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kłuły go w oczy”. Wszystkie obrazy, które stworzył, a które – o dziwo – polubiłem, 
sprzedaje Polakom i folksdojczom. Z tego, co mówi, wynika, że robią mu łaskę. 

Wściekamy się jeden na drugiego, już nie potrafimy spokojnie rozmawiać. Ja 
wciąż go namawiam, a on wciąż krzyczy, żebym dał mu spokój. Tego akurat nie 
mogę zrobić. Nie mogę patrzeć, gdy męczy się jako artysta i jak nisko upadł jako 
człowiek. Krzyczy, że to nie moja sprawa, żebym się nie mieszał w jego interesy. 
I to mówi ten, kto całkiem przejął ster moich spraw i zaopatruje mnie w każdy 
drobiazg. Wciąż coś daje, przynosi – ale brać nie chce niczego, nawet mojej tro-
ski o niego, czy tej jedynej rzeczy, którą mogę się z nim podzielić – wewnętrznej 
równowagi. Obaj jesteśmy poirytowani. Wiem, że gdyby zdobył się na odrobinę 
odwagi, siadając do pracy na dwie godziny każdego dnia, dopomógłby sobie, 
mnie i w ogóle naszej ludzkiej godności. Nieustannie krzyczy, że artysta nie jest 
zegarem, co próbujemy mu wmówić po to, żeby pracował. Artysta potrzebuje 
inspiracji. Pytam go – realisty, który nieustannie chełpił się, że dzięki wierności 
najdrobniejszym szczegółom prawdziwego życia odkrywa najgłębszy, najbardziej 
skryty tragizm ludzkiej egzystencji – więc pytam go, czy dzisiejsza rzeczywistość 
nie jest dla niego wystarczającym źródłem inspiracji. Odpowiada mi, że malar-
stwo rodzi się z kontaktu pomiędzy duszą a rzeczywistością, a on ten kontakt 
utracił. Ja mu jednak nie ustępuję. – Dobrze – mówię. – Jeśli tak, to zostaw na 
chwilę rzeczywistość w spokoju, pozwól sobie czasami uciec od niej w świat 
wyobraźni. – Odpowiada mi, że nawet wyobraźnia potrzebuje rzeczywistości jako 
punktu wyjścia, aby wznieść się i poszybować. Jest specjalistą od argumentów 
na temat malarstwa. Z szyderczym uśmiechem i wrogim błyskiem w szalonych 
oczach triumfuje nad moją niewiedzą. Problemem jest to, że nie znosimy się 
nawzajem, a jednocześnie nie możemy się bez siebie obejść. 

Mój drugi przyjaciel, Szafran, jest też załamany, ale w inny sposób. Gutman 
chociaż krzyczy i może ten krzyk jest znakiem, że się nie poddaje, a jego nerwy 
wciąż jeszcze reagują. Szafran jednak jest cichy, ledwo można wydobyć z niego 
słowo. Za dnia jest zajęty swoimi sierotami. Kontaktuje się z byłym dyrektorem 
sierocińca, panem Rumkowskim, który dzisiaj jest Przełożonym Starszeństwa 
Żydów. To dzięki niemu otrzymuje niezbędną pomoc dla dzieci. Wieczorami zaś 
wraca do domu, siada przy stole i milczy. Gdy zaczynam przekonywać go jak 
Gutmana, to patrzy na mnie, wzrusza ramionami i uśmiecha się takim żałosnym 
grymasem, który jest jeszcze gorszy niż płacz.

Pewnego razu natarłem na niego. „Szafran” – mówię. – „Przecież jesteś 
psychologiem. Popatrz, człowiek jest dzisiaj zupełnie nagi, a jego zachowanie 
zostało pozbawione jakichkolwiek sztafaży. To najlepszy moment, aby uczynić 
go przedmiotem studiów”. Kiwa głową i patrzy mi prosto w oczy: „Tak, ale czyich? 
Chyba kogoś z zewnątrz”. Nie odrywa ode mnie wzroku, obdarzając na dokładkę 
tym swoim żałosnym uśmiechem: „Nie można studiować małp i być jednocześnie 
małpą w klatce”. Ja jednak nie daję się zbić z tropu i mówię: „Człowiek nie jest 
małpą. Człowiek, będąc w określonym środowisku, potrafi wznieść się ponad nie, 
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by obserwować je w sposób obiektywny”. Odwraca ode mnie głowę i szepcze: 
„Może masz rację. Ale ja nie mam do tego talentu. Po prostu dziś nie potrafię 
patrzeć na człowieka jak na abstrakcję. Z dystansu. Nie potrafię myśleć logicznie, 
Michale”. Mówi ledwo słyszalnym głosem. „Czuję się za bardzo zaangażowany 
w obiekt badań. Może to moja klęska jako psychologa. Może cała psychologia to 
klęska?” Jestem świadom, że przemawia przez niego rozgoryczenie, więc mówię: 
„Wszystko, co powinieneś zrobić jako człowiek nauki, jesteś w stanie zrobić. 
Twoim obowiązkiem nie jest wyciąganie wniosków, lecz rejestrowanie ludzkiego 
zachowania. Wnioski będą wyciągnięte później. Z właściwej perspektywy”. Od-
powiada mi, że nawet to trzeba robić w sposób obiektywny, że wszystko, co by 
opisywał i co by wybierał do rejestrowania, byłoby naznaczone jego osobistym 
sposobem patrzenia, które z kolei jest zdeterminowane przez te same warunki, 
w których znajduje się wraz z obiektami obserwacji. A to już – powiada – nie jest 
nauka. Mówię mu o rejestrowaniu nagich faktów. Powiada, że doszedł do wnios- 
ku, że nie istnieją takowe. Robię się zły i pytam, czy w ogóle wierzy w prawdę 
obiektywną. Odpowiada mi, że już nie… I przy tym zostajemy. 

Czasami zdarzają się nam dobre wieczory. Dzieje się to samo z siebie – w spo-
sób nagły i nieoczekiwany. Rozmawiamy o drobiazgach, rzeczach codziennych, 
ale czujemy się sobie bliscy. Przyjaźń staje się przyjemna i człowiekowi jest w niej 
wygodnie jak w parze starych, wiernych bamboszy. W takie wieczory kręcimy 
się – trzej kawalerowie – wokół mojej mamy jak kurczaki wokół kwoki. Z nią 
jest wesoło, choć nie zabawia nas śmiesznymi opowiastkami. Chłopcy lgną do 
niej, jakby to ona przyniosła ich na ten świat. Nawet naburmuszony Gutman. 
Powinnaś zobaczyć, jak się do niej przymila, jak żebrze o pochwałę, o dobre 
słowo. Dziwne to uczucie dzielić z kimś własną matkę. Człowiek jest zazdrosny 
i chce mieć ją tylko dla siebie.

Poza wiadomościami o moich przyjaciołach pewnie chciałabyś też usłyszeć 
słowo o mnie samym. A więc tak: moja stopa zagoiła się, tylko został jeden dro-
biazg – kuleję i tak będzie już do końca moich dni na tym bożym świecie. Ale 
jeszcze tydzień albo dwa i zapomnę o niej i o sobie. Wrócę do zawodu, który na 
razie praktykuję wśród sąsiadów.

Dzisiaj wigilia Nowego Roku, Mirele. Co teraz porabiasz? Czy myślisz o mnie 
w tej chwili? Mówię do Szafrana o prawdach obiektywnych, o logice i suchych 
faktach – a tymczasem tak bardzo chciałbym wierzyć w telepatię, w zjawiska 
paranormalne. List ten, jak poprzednie, prawdopodobnie do Ciebie nie dotrze. 
Mimo to chcę, abyś go przeczytała i poczuła, co z sobą niesie. Czy to pragnienie 
się spełni? Chciałbym Ci życzyć szczęśliwego nowego roku. A Ty – też mi tego 
życzysz? Jaki sens ma składanie sobie życzeń, o których wiadomo, że się nie 
spełnią? Nasz nowy rok zacznie się dopiero wówczas, gdy będę Cię trzymał 
w ramionach. Tymczasem wciąż jest stary rok… Kocham Cię… Dobrej nocy. 

Twój Michał
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*

Noc sylwestrowa.
Estera czyta prace Hersza. Dzisiaj pierwszy raz od rozstania zdobyła się na 

odwagę, by otworzyć walizkę. Niczym obrus rozkłada na stole rozmaite papiery. 
Część odręcznych zapisków znajduje się na cienkich bibułkach przekłutych szpil-
ką. Inne odbito hektograficznie6 na oddzielnych, długich kartkach, ale większość 
została zapisana ołówkiem w tanich, papierowych notesach obłożonych czarnymi 
okładkami. Są ledwo czytelne, pełne przekreślonych linijek i całych stron. Estera 
zabiera się przede wszystkim do tych notesów. To jego notatki. 

Odczytuje słowo po słowie, linijkę po linijce. Nie opuszcza nawet tego, co 
przekreślone, próbuje dotrzeć do ukrytych sensów. Przebiega oczyma marginesy 
i czuje bliskość Hersza, świeżość jego myśli, jakby właśnie w tej chwili zrodziły 
się w jego umyśle. Oto Hersz w całej pełni. Tutaj zostały uwiecznione jego wola 
i nadzieja. Estera czuje, że Hersz należy do niej tak jak nigdy dotąd. Każde odcy-
frowane z trudem słowo odczuwa tak, jakby wyczytała je w sobie samej. Wydaje 
się jej, że każda myśl ma taki kształt, jaki ona by jej nadała. Hersz jest w niej. Nie 
istnieją czas i przestrzeń, które ich rozdzielają. Jak to dobrze, że wtedy, gdy leżała 
chora, myśląc, że umiera, tamta dziewczyna, ta wypieszczona gimnazjalistka, 
egoistyczna i rozpuszczona Rachela Ejbuszyc, nie chciała wziąć tej walizki na 
przechowanie. Powinna być jej za to wdzięczna. Rachela miała wówczas rację, 
mówiąc, że jeśli ta walizka jest dla niej tak ważna, to powinna znaleźć w sobie siłę, 
aby dla niej żyć. Nie, nie ma pretensji do tej dziewczyny. Nie czuje do niej złości, 
a jedynie obojętność, jaką obdarza się słabego, niedojrzałego człowieka, pełnego 
strachu i proletariacko-burżuazyjnych sentymentów, takiego, który wychował się 
w socjalistyczno-demokratycznych szeregach. Ostatecznie bowiem, co może do 
niej mieć? Gdyby Rachela przeszła szkołę wychowania komunistycznego, byłaby 
inna. Byłaby taka jak jej towarzyszki – oddane, gotowe do poświęceń, pełne 
samozaparcia. Esterę ogarnia uczucie dumy. W jej sercu budzi się wielka miłość 
i poczucie wierność Herszowi, towarzyszkom, świętemu ideałowi.

Godziny płyną. Dziewczyna nie czuje, że coraz trudniej przychodzi jej odczy-
tywanie pisma Hersza, że zaczyna przeskakiwać całe słowa i linijki. Gubi sens 
myśli, nie może się skupić i nie wie, co czyta. Wciąż jednak przegląda kartki, 
trzyma je w dłoniach. Teraz, w nagłym zmęczeniu – ale w przytomności serca – to 
wystarczy. Przez ciepłą skórę wnika w nią coś nieuchwytnego z tych stronic. Teraz 
czytają jej palce niczym u niewidomego. Mogłaby tak siedzieć w nieskończoność. 

6 Odbitki hektograficzne wykonywano przy użyciu woskowanej kalki z przeniesionym na nią (przez 
docisk) oryginałem.
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Wzdryga się, słysząc delikatne pukanie do drzwi. Nieruchomieje z rękoma 
przyciśniętymi do skarbu na stole, nie wiedząc, co robić, gdy z drugiej strony 
drzwi dobiega głos: 

– Estero… swój. 
Uspokaja się. Szybko poprawia włosy. Zapina szlafrok i idzie otworzyć. Uznaje 

za rzecz naturalną, że towarzysz Baruch, który jeszcze nigdy nie przekroczył 
progu jej pokoju, teraz się w nim pojawił. Ujmuje dłoń przybysza i ściska ją z taką 
serdecznością, jakby towarzysz Baruch był przyjacielem, z którym widziała się 
ledwie wczoraj. 

Towarzysz Baruch to mężczyzna w średnim wieku i bardziej wygląda na 
drobnomieszczańskiego profesora niż na ważną postać ruchu rewolucyjnego. 
Nosi okulary bez oprawek, z małym, złotym noskiem, jest nieco ociężały, kark 
ma pochylony jak u studenta jesziwy. Masywną, ale nie za wielką sylwetkę 
przybysza okrywa letni, cienki trencz. Na uścisk jej ręki gość odpowiada po 
proletariacku – bardzo mocno, a Estera czuje, jakby jej palce zostały ściśnięte 
przez dwa kawałki żelaza. 

– Podejdźcie do pieca – zaprasza do stygnącej kanonki, nie spuszczając 
wzroku z jego twarzy. Tak naprawdę widzi go z bliska po raz pierwszy i zadaje 
sobie w myślach pytanie, czy on gdzieś już ją kiedyś widział. Tymczasem oczy to-
warzysza Barucha przylgnęły do papierów rozrzuconych na stole. Estera podsuwa 
mu krzesło i mówi z dumą: – Porządkuję rękopisy Hersza. Hersz… to mój mąż. 

– Wiem – mówi towarzysz Baruch krótko, po czym zauważa: – Zapomnieliście 
zamknąć drzwi po moim wejściu. – Nie odrywa przy tym oczu od stołu. 

Estera zamyka drzwi. Przystaje, obejmuje spojrzeniem jego pochylone plecy, 
zaniedbane, nieuczesane włosy na szyi. „Przyniósł pozdrowienia!” – nagła myśl 
przebiega jej przez głowę. Wzdryga się i zbliża do niego. 

– Przynosicie może jakieś wieści… od Hersza? – mówi z trudem.
Towarzysz Baruch nie odwraca głowy. Wzrusza ramionami: 
– No co wy, towarzyszko?
Estera zapala maszynkę spirytusową, stawia na niej garnek z wodą. Towarzysz 

Baruch, wciąż pochylony nad stołem, wygładza bibułkowe stronice. Nagle staje 
się Esterze obojętny. Nie ma o czym z nim rozmawiać, on również milczy, jakby 
przyszedł zrobić tylko to, co właśnie robi w tej chwili. 

Dopiero gdy podaje mu szklankę z gorącą wodą zabarwioną cykorią, odzywa 
się do niej pomiędzy jednym siorbnięciem a drugim, informując, jaki jest cel 
jego wizyty: 

– Zostaliście dokooptowani do Komitetu Organizacyjnego. Zapoznam was 
z sytuacją, abyście na jutrzejszym posiedzeniu wiedzieli, o co chodzi. – Nagle  
uśmiecha się przyjacielsko: – Gratuluję wam…  
 
Estera leży w łóżku. Sen nie chce nadejść, wszystkie komórki jej ciała czuwają. 
W dole hałaśliwie przejeżdża jakieś auto. Wiatr uderza w szyby szklanymi dzwo-
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neczkami. Gdzieś lokomotywa przetacza się ciężkimi kołami po torach. Długi, 
przeciągły, ostry gwizd przecina ciało nocy.

– Herszu, gdzie jesteś? – Estera woła w ciemną pustkę. 
Jak to się stało, że nagle jego walizka przestała jej wystarczać? Jak to się stało, 

że towarzysz Baruch, który w taki mróz nosi cienki chałacik i osobiście przyszedł 
do niej z wyrazami najwyższego uznania dla jej siły, jednym wzruszeniem ramion, 
jednym zapytaniem: „No co wy, towarzyszko?” – uczynił ją znowu tak słabą? 

Mróz skuwający szyby błyska ku niej tysiącem zimnych oczu, ukrytych pod 
białymi, ostrymi brwiami śniegu. Znowu przejeżdża samochód. Śnieg rozjechany 
przez koła wydaje ledwo słyszalny, zduszony dźwięk. Każda komórka ciała Estery 
słyszy ten przytłumiony odgłos, który dochodzi aż tu, na górę, do jej łóżka. Po 
chwili znowu nic nie słychać. Ulica cichnie, świat cichnie. Nagle skądś dobiega 
brzmienie słów. Jakiś człowiek mówi coś, idąc. Słychać skrzypienie schodów. 

– Hersz! – Estera woła w poduszkę. 
Teraz już wyraźnie słyszy czyjąś rozmowę. Nie na ulicy, nie na schodach, 

lecz przez ścianę. Śpiewają?... Składają sobie noworoczne życzenia? Łóżko, 
nie skrzyp. Serce, wstrzymaj oddech. Przytulić się do ściany, nadstawić uszu. 
Ktoś szlocha. Mężczyzna mówi, ale co? Nie, nie może uchwycić sensu jego 
słów, bo mówi bardzo cicho… I ciepło. Przyjemny dźwięk męskiego głosu. Ko-
bieto po tamtej stronie ściany, dlaczego płaczesz? Twój mąż jest z tobą, po-
zwól mu się objąć, pozwól mu się długo głaskać… I niczego się nie bój… Ktoś  
szlocha. 

*

Noc sylwestrowa.
Szolem leży w łóżku sam jeden, a jego nogi nie ruszają się. Jemu zaś się wy-

daje, jakby wciąż szedł. Przed oczyma przebiegają mu zaśnieżone pola przecięte 
szarymi pasami – zabłoconymi drogami skutymi lodem. Człapie po nich, ślizga 
się i upada, wstaje i idzie dalej… Z powrotem do domu. Czasami widzi siebie 
wędrującego samotnie, a czasami – w grupie Żydów. Oto wychodzi mu naprzeciw 
zmarznięty chłop o ociekających wodą wąsach, który prowadzi go opłotkami ku 
rzece. Most jest przerwany. Zamiast niego nad wodą leży jedna, nieskończenie 
długa deska. Szolem idzie po tej desce niczym sztukmistrz po sznurze. Po obu 
stronach czarna i lodowata woda, po której płyną kry niczym białe płachty. Kręci 
mu się w głowie. Zatrzymuje się na samym środku deski, podnosi wzrok i widzi, 
że nad wodą leży jeszcze jedna deska, a za nią następna i następna. Po tych 
deskach idzie tłum czarnych cieni – jeden za drugim – niczym sznur czarnych 
mrówek po cienkich źdźbłach trawy. To Żydzi, którzy wracają z pasa granicznego 
wprost w paszczę bestii. 
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Szolem właśnie znowu ujrzał chłopa, który radośnie i żwawo prowadzi ludzi 
schodzących z desek do swojej chałupy – pustej i czekającej właśnie na nich. 
Chłop rozpala ogień w piecu, nieustannie ocierając kapiące, długie wąsy: „To 
moja chałupa” – śmieje się dobrotliwie. „Dzieci i babę wysłałem, żeby specjal-
nie dla was, Żydki, przygotować miejsce – hotel”. Pokazuje przy tym podłogę 
pokrytą suchym sianem. I oto wszyscy leżą na sianie, a piec robi się coraz goręt-
szy. W chałupie jest przyjemnie ciepło. W słabym świetle, które przenika przez 
szpary w piecu, jaśnieją oczy, migocząc w ciemności niczym zbłąkane gwiazdy 
na ciemnym niebie. Chłop zrywa się skoro świt i biegnie na stację kolejową, 
żeby zorientować się, jak najłatwiej dotrzeć do wagonów. – Wagon kołysze się, 
potrząsając ciałami ludzi, którzy leżą na podłodze, aby nie było ich widać przez 
okienka. Nagle ktoś z zewnątrz szamoce się z drzwiami. Wiatr wdziera się do 
środka, smagając ciała, a wraz z wiatrem do środka wchodzi niemiecki oficer. 
Zdumiony widokiem pasażerów leżących na podłodze, wybałusza oczy, otwiera 
usta, a cała jego postać w zielonym mundurze nieruchomieje niczym figura na 
taśmie filmowej, która się nagle zacięła. W końcu nieme pytanie pojawia się 
na jego twarzy: „Skądżeście się tu wzięli?” Szolem widzi siebie stojącego przed 
oficerem i wyjaśniającego całą sytuację swoim dobrym niemieckim, którego się 
nauczył od Flory. Opowiada o tygodniach spędzonych na pasie granicznym, o tym, 
że teraz chcą z powrotem do Łodzi. Oficer wciąż jest w szoku, szybko kręci głową 
i w końcu duka: „Czy nie wiedzą, że kara śmierci grozi za naruszenie niemieckiego 
terytorium?”. Szolemowi aż chce się śmiać z tej odpowiedzi: „Do Rosji – nie, do 
Niemiec – nie, wohin sollen wir denn gehen, Herr Offizier?7”.

Oficer przytomnieje. Podnosi palec ku niebu i, śmiejąc się, odpowiada: „Nach 
oben! 8”.

Znowu idą i idą. Miasto – Siedlce. Żyd otulony w ciężkie futro z wysokim koł-
nierzem z brązowego włosia wychodzi im naprzeciw z miną kogoś, kto oczekuje 
swoich krewnych. Wita ich serdecznym szolem-alejchem9: 

– Łódzcy Żydzi, co? Szukacie miejsca do przenocowania, umycia się? – Idą 
więc za człowiekiem w ciężkim futrze, marząc o noclegu, misce ciepłej wody, 
talerzu swojskich kartofli, a tu nagle Żyd odzywa się: – Mówią, że w Łodzi była 
wywózka. Wywożono z Bałut…

Przed domem stoi jego żona zakutana w kilka chustek, w baszłyku10 na głowie. 
– Miejsce do spania kosztuje trzy złote – informuje, jeszcze zanim wejdą do 

7 Dokąd więc mamy iść, panie oficerze?

8 Do góry!

9 Pokój z wami – słowa wypowiadane na powitanie.

10 Baszłyk – nakrycie głowy – połączenie kaptura z szalem, szyte z grubego sukna lub filcu, baszłyk 
chronił przed mrozem i zimnem.
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domu. – Miska zimnej wody – złotówka. Gorąca woda – dwa złote. Kubek herbaty 
z cukrem – złoty pięćdziesiąt, herbata bez cukru – tylko złotego. – Strzela cenami. 
Przybysze jej nie słyszą i nie widzą. Już leżą w łóżkach – po trzech, czterech na 
jednym posłaniu. Szolem spogląda ku powale – teraz już naprawdę jest bezdomny.

Ponownie widzi siebie przemierzającego nieskończenie długie drogi. Idzie 
i idzie. Gdzieś zdobywa informację, że większość ewakuowanych bałuckich Żydów 
znajduje się w letniskowej miejscowości Głowno. Więc idzie piechotą do Głowna. 
Jakże tam daleko! Zdaje mu się, że nigdy tam nie dotrze. Czasami uczepi się 
pojazdu, innym razem chłopskich sań. Niekiedy obskakują go psy z okolicznych 
chałup. Zdarza się, że gromady dzieciaków z okolicznych wiosek dłuższy kawał 
drogi biegną za nim jak za wariatem, krzycząc: „Żydek, Żydek!”. Zakrada się do 
stodół albo stajni, aby przenocować… Oto widzi siebie wchodzącego do Głowna. 
Nie czuje zmęczenia ani senności. Jest mechanicznym robotem, który musi wyko-
nywać tylko jedną czynność: poruszać nogami. Mija pierwsze puste chatki i nagle 
dostrzega wielkie zbiegowisko ludzi. Znajome twarze, tak bardzo bliskie! Cała 
Lutomierska zwala się na niego. Tak, zaprowadzą go. Icie Meir? – Z pewnością 
tu jest. A Szejna Pesia? – Szejna Pesia też. I Ślepy Henech? – Też mi pytanie! 
A Chaim Pończosznik? – I on tu jest, i Kulawy Król, i Walentino – a kogo tu nie 
ma? Kogo nie ma?

Szolem leży w łóżku. Sam jeden, bez sąsiada. Jego nogi nie ruszają się. Ale 
on cały czas idzie…

– Z nowym rokiem przyjdzie na nich czarny koniec – słyszy znajomy głos. Niby 
wie, do kogo on należy, ale jednocześnie nie poznaje go. Nie chce mu się otwierać 
oczu. Ktoś trzyma go za rękę – to Szejna Pesia. To ona go prowadzi. Z nią idzie 
mu się lekko. Prawie nic nie czuje, jakby stał w miejscu. Nie, przecież leży w łóżku 
bez ruchu. Przyciąga rękę Szejny Pesi do siebie. „Mamo” – mówi z wielkim trudem 
i w końcu leciutko otwiera oczy, aby porozumiewawczo mrugnąć. „Mamo, widzisz, 
doczekaliśmy się pańskiego życia. Tylko zamiast na letnisku, jesteśmy na zimowisku”. 

Teraz już chce mu się szerzej otworzyć oczy, poszukać Iciego Meira, Ślepego 
Henecha… Wie, że nad jego łóżkiem pochyla się wiele, wiele osób. Przez szparę 
ledwo uchylonych oczu ujrzał twarz, na którą nie chce patrzeć: oblicze jej matki. 
Zaciska oczy. Ale widzi ją nawet przez zamknięte powieki. „Gdzie jest Flora?”  
– pyta go ta twarz. Szolem znowu idzie, idzie i idzie. „Floro, gdzie jesteś?” 

*

Noc sylwestrowa. 
Zasłony z ciężkiego sukna są zasunięte, ale w pokoju nie jest całkiem ciemno. 

W położonym naprzeciwko domu folksdojczów okna niedbale zaciemniono, więc 
strumienie światła stamtąd docierają aż tutaj. 
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Dochodzą też dźwięki orkiestry. Oderwane tony unoszą się w powietrzu, ude-
rzając o ściany niczym ptaki, które zabłądziły pod obcy dach. Rachela wierci się na 
łóżku. Muzyka z naprzeciwka co chwilę wyrywa ją ze snu. Gdy otwiera oczy, przez 
moment nie wie, gdzie jest. Wydaje się jej, że pokój jest statkiem, który unosi ją 
w dal po wzburzonym morzu. Śmiechy i krzyki co rusz docierają do niej i nikną 
jak fale, które niosą ją w górę, potrząsają i rzucają w dół… Leży więc z otwartymi 
oczyma, z twarzą zwróconą ku oknu, aż przekręca się na drugi bok. Wówczas 
dostrzega brata Szlamka, który śpi na kozetce, oddychając cicho. Ślina spływa 
z jego szeroko otwartych ust, które zdają się uśmiechać. Dwa duże, przednie zęby 
bieleją w ciemności niczym małe żarówki… Statek zatrzymuje się. Już nie kołysze. 

Rachela jest całkiem przytomna. Łóżka rodziców cicho skrzypią. Oni również 
nie śpią. Widzi ojca, który wstaje, podchodzi do okna i odsuwa palcem brzeg 
ciężkiego materiału. Ostry strumień światła wdziera się do pokoju i pada na 
przeciwległą ścianę – wprost na portret babci i dziadka. Kapelusz dziadka i jego 
długa, czarna broda stają się wyraźnie widoczne – bliskie na wyciągnięcie ręki. 
Twarzy nie widać. Pomiędzy kapeluszem i brodą jedynie dwa czarne punkciki 
– to dziadkowe oczy. A obok peruka babci, czerń jej sukni, ale samej twarzy 
również nie widać. Dziwnie tak patrzeć na perukę i brodę, kapelusz i suknię – 
pozbawione ciał. 

Mojsze Ejbuszyc opuszcza zasłonę i kładzie się z powrotem do łóżka. 
– W każdym oknie są dzisiaj flagi – Rachela słyszy jego szept. – Wczoraj 

wcale nie było ich widać, a dzisiaj znowu są. 
– Mógłbyś już dać sobie spokój z tym zaglądaniem do ich okien. 
To mówi Blumcia, a on odpowiada jej z westchnieniem: 
– Wiem, że to głupie. 
– Lepiej śpij. Jutro znowu będziesz zdenerwowany. Gewald, co się z tobą 

stało przez te parę tygodni. 
– To mnie zżera. 
Blumcia milczy. Mojsze oddycha ciężko. Sapie. Jej łóżko skrzypi, gdy wstaje, 

by wśliznąć się do łóżka męża. 
– Cicho – szepcze. – Obudzisz dzieci. 
Rachela naciąga kołdrę na głowę. Myśli o Dawidzie. Ma wrażenie, że on leży 

tuż obok niej i całuje ją w usta. Gładzi dłonią jej szyję, po czym przesuwa rękę 
w kierunku dekoltu nocnej koszuli, by przykryć nią jak ciepłą miseczką wypukłość 
piersi. Co czułaby, gdyby jego ręka spoczęła na jej piersiach? Powoli podnosi dłoń 
i ujmuje w palce miękkość, która pulsuje i lekko drży niczym mały, przerażony 
gołąb. Byłoby słodko... Szybko odrywa dłoń, gdy salwa śmiechu wdziera się do 
kryjówki pod kołdrą. Brzęczą cymbały, głucho dudnią bębny, słychać dźwięki 
trąbek. Pokój znowu jest statkiem, którym huśta, dopóki Rachela nie przekręci 
się na drugi bok. 

Oto płyną unoszeni przez fale, trzymając się za ręce: Rachela, tata, mama 
i Szlamek. Nie potrafią pływać, ledwo radzą sobie z wielkimi falami, niemal toną. 
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Za nimi podąża ryba – wielki, czarny wieloryb z otwartym pyskiem, pełnym ostrych, 
szpiczastych zębów. Ryba krzyczy do nich ludzkim głosem: „Dajcie mi to! Dajcie 
mi to!” – Ale Mojsze ciągnie ich za sobą. Jego łysa głowa jest jak gumowa piłka 
rzucona na fale – wznosi się i opada, wznosi się i opada: „Nie damy im tego!” 
„Ciszej, Mojsze, ciszej, ucisz nerwy” – mówi Blumcia. „Dobrze to ukryliśmy, 
więc za nic w świecie tego nie znajdą”. Płyną, walcząc z falami. Gdzie wszyscy 
nauczyli się tak dobrze pływać? – dziwi się Rachela i z jednej strony czepia się 
ręką Mojszego, a z drugiej – Blumci. Ale co to? Już nie czuje ich palców w swojej 
dłoni. Gdzie się podziali?

Jest sama na wzburzonym morzu, a potężny wieloryb podąża w ślad za nią. 
„Daj mi to! Daj mi to!” – krzyczy straszliwym, ludzkim głosem. Rachela czuje, 
że jego zęby już wczepiają się w jej włosy, wyrywają je. Nie szkodzi, że to boli. 
– „Ale tego ci nie dam. Możesz mi wyrwać wszystkie włosy!” Chce jej się śmiać 
z tej potężnej bestii. „To jest moje i nawet, jeśli mnie pożresz, nie odbierzesz 
mi tego!”. I rzeczywiście – wieloryb połyka ją. Trafia do jego wielkiego pyska. 
Ogromne podniebienie ryby jest czarnym, nocnym niebem, a jej język to długa, 
pusta, czerwona ulica. Zęby to szeregi białych, nadpalonych domów – a ona 
jest małą dziewczynką. Nosi białą koszulkę, krótką i cienką, i idzie bosa – sama 
jedna – środkiem długiej, czerwonej ulicy. Błądzi i boi się. Czuje taki strach, że 
nie może nawet zawołać mamy czy taty. Nie może też zapłakać, nie daje rady 
biec. Ale oto czuje pod swoją cienką koszulką, pod cienką skórą swojego ciała 
tykający zegarek, młoteczek na kowadle: „To – to – to”. Zegarek zamienia się 
w zegar, młoteczek – w młot. I dudni, i wali, i prowadzi ją… – Choć jest już w pysku 
czarnego potwora – prowadzi ją gdzieś na zewnątrz. 

*

(Zeszyt Dawida)

Noc sylwestrowa. 
Ostatnio dość wcześnie chodzimy spać, aby zaoszczędzić węgiel. Dziś rów-

nież. Zaraz po godzinie szpery zjedliśmy kolację i poszliśmy do łóżek. Nie mam 
problemu z zasypianiem, wręcz stałem się taki, jak mój mały Abramek. Gdy tylko 
poczuję poduszkę pod uchem – od razu zasypiam. Ale sen mam lekki i problemem 
jest to, że czasami mama budzi mnie mimowolnie. Pod tym względem dzisiaj 
również było tak jak zawsze. Odbyliśmy następującą rozmowę, która powtarza 
się bardzo często, z drobnymi tylko różnicami. Już zaczynałem drzemać, gdy 
usłyszałem jej głos: 

– Dawidzie, dlaczego nie śpisz? 
Odpowiadam jej: 
– Ależ śpię. 
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Na to ona: 
– Nie możesz zasnąć, co? A kiedyś zasypiałeś tak szybko!
– Dalej szybko zasypiam, mamo… A ty? Dlaczego ty nie śpisz?
– Nie potrzebuję tyle snu, śpię wystarczająco dużo. 
– Jasne, ilekroć się przebudzę, widzę cię czuwającą – zaczynam się dener-

wować, a ona wyczuwa to od razu. 
– Dlaczego się na mnie złościsz, Dawidzie?
Chcę jej powiedzieć, że złoszczę się, bo nie daje mi spać, ale nie chcę jej 

ranić, więc odpędzam sen. 
– Jak myślisz, mamo, czy jutro będzie piękny dzień? – pytam już całkiem 

obudzony. 
Ożywia się. 
– Widzisz, dawno się nad tym nie zastanawiałam. Ale czemu chcesz to 

wiedzieć? 
Mam zamiar jej powiedzieć, że lubię, gdy rano, w czasie spotkań z Ra-

chelą, świeci słońce. Zwłaszcza w takim dniu jak jutro – pierwszym dniu no-
wego roku. Nie mówię jednak tego, nic nie odpowiadam. A ona dopytuje się  
dalej: 

– Po co ci taka informacja? 
– Tak po prostu. 
Poddaje się i rozpoczyna inny temat: 
– Jak sądzisz, kiedy Rosjanie wypowiedzą Niemcom wojnę, jak długo to 

jeszcze może potrwać? 
– Oni wcale nie mają zamiaru wypowiadać wojny Niemcom.
– Co się dzieje na świecie? Nie czytasz już niemieckich gazet?
– Czytam, ale z nich wynika, że Niemcy już mają zwycięstwo w kieszeni. 
– Też coś, a co piszą?
– Przecież mówię, co piszą – znowu zaczynam się denerwować.
– Nie daję ci spać – szepce z poczuciem winy. 
– I tak nie mogę zasnąć – również ja mam wyrzuty sumienia.
– A co nowego słyszałeś na ulicy, czego dowiedziałeś się od przyjaciół?
– Wszystko to samo, mamo.
– Wszystko to samo?... No to śpij, śpij, mój synu. 
– Powtórz to jeszcze raz.
– Co?
– „Mój synu”. Lubię, gdy tak mówisz. 
Tak, gdy słyszę od niej „mój synu”, jestem gotów wybaczyć inne nieprzyjem-

ne słowa, które kieruje pod moim adresem w ciągu dnia. Ostatnio bardzo mnie 
krytykuje i cokolwiek robię, to jej się nie podoba. Gdy kilka dni temu rozbiłem 
szklankę, to tak mnie szturchnęła, dodając przy tym „No, idź już, ty niezdaro”, 
że chyba zapamiętam to na całe życie. 

– Głuptasku – słyszę jej szept. – Przecież jesteś moim synem!
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Już nie ma więcej spraw do omówienia, wszystkie tematy się wyczerpały. 
A jeden, ten najważniejszy, pomijamy milczeniem – unikamy rozmów o ojcu. Ale 
nie mogę już spać, bo jestem zupełnie przytomny. Leżę i milczę, również ona 
leży i milczy. W końcu nie mogę już wytrzymać i siadam. 

– Pójdę coś poczytać – mówię. 
Zrywa się i również siada. 
– Zwariowałeś, czy co? Połóż się i śpij!
Nie słucham jej. Już jestem w kuchni z ubraniem w ręku. Wciągam spodnie, 

sweter, marynarkę, a na to – zimowy płaszcz i rękawiczki. W pokoju jest cicho, 
mama już się nie odzywa. To dobrze. A ja zamiast książki wyjmuję zeszyt i siedzę 
nad nim w zimnej kuchni. Zapisuję rozmowę z mamą. Co jeszcze powinienem 
napisać? Czuję się otępiały, w głowie mam absolutną pustkę. Pod dzisiejszą 
datą powinienem zanotować coś radosnego, dającego nadzieję – choćby listę 
dobrych życzeń na nowy rok. Moich życzeń. Powinienem je wypisać? Czyż nie 
są oczywiste? Mam również inne życzenia, bardziej skryte, osobiste. Chciałbym 
wyjść z tego chaosu, w którym się znajduję. Chciałbym pozbyć się nocnych 
koszmarów. Chciałbym odzyskać szacunek dla samego siebie. W dzisiejszych 
czasach jednak nie ma sensu rozgrzebywać takich rzeczy. Dokąd zmierzamy? 
Nie pojmuję niemieckich planów względem nas. Czy Niemcy chcą oczyścić 
Łódź z Żydów? Co oznaczają te wysiedlenia, które nie mają końca? Czemu 
polecili oczyścić tylko kilka bałuckich ulic, a reszty nie? Rozporządzenia z pie-
kła rodem nadchodzą i są odwoływane. A przecież Niemcy z reguły działają 
w sposób uporządkowany i systematyczny. Według jakiego systemu chcą nas 
potraktować? Wiele mówi się o konieczności pójścia do getta. Cóż to oznacza? 
Jaka czeka nas przyszłość? Co się z nami stanie? Czy jeszcze zobaczę ojca?... 
Nie, nie będę teraz o nim myślał, bo to przyprawia mnie o łzy. Płaczę jak mały 
chłopiec. Zimno mi. Palce mi zdrętwiały mimo rękawiczek, więc ołówek cią-
gle wypada z rąk. Rachelo, śpisz?... Wkrótce zacznie się dzień. Niedługo się  
zobaczymy. 

*

Noc sylwestrowa.
To jest sytuacja, w której Miriam kocha Bunima najbardziej – gdy on zasiada 

przy biurku. Wówczas wraca do niej dawny, dobry nastrój. Ma wrażenie, że on 
w ogóle się nie zmienił, że jest taki jak dawniej. Obserwowanie go nie nudzi jej, 
bo wiele może wyczytać z jego twarzy. Wydaje się jej, że dostrzega, jak przez 
jego zmarszczone czoło przepływają myśli. Widzi, jak na jego pełnych, ruchliwych 
wargach rodzą się słowa, zanim zapisze je na papierze. Oczy spoglądające na 
biurko przesłonięte są powiekami. Ruchliwy, intymny blask świecy stojącej na 



542

biurku odbija się w szkłach okularów niczym odblask tego, co porusza jego myśli 
i rodzi się w głębi umysłu. 

Świeca jest już mała i niebawem się dopali. Knot przechylił się na bok, jakby 
był zmęczony ogniem, który na sobie dźwiga. Ciężkie krople wosku niczym pot 
kapią dookoła krótkiego knota, a płomień migocze. Bunim coraz bardziej przy-
suwa świecę do kartki, po czym przeciera okulary, aby lepiej widzieć. W pokoju 
jest ciemno, oświetlona jest tylko jego głowa, a raczej jedynie twarz. Miriam 
patrzy, jak dłoń męża spieszy, aby dogonić gasnącą świecę – uchwycić bieg  
myśli. 

Leży w łóżku, więc nie dostrzega tekstu zapisywanego przez męża. Oczyma 
wyobraźni ogarnia jednak kartkę papieru z dobrze znanym charakterem pisma. 
Widzi okrągłe litery wczepione jedna w drugą – i słowa, które toczą się jak koła, 
wpadają na siebie, mieszają, nakładają jedno na drugie, jakby się spieszyły, aby 
za wszelką cenę dobiec do krańca wersu, a potem z jednego przeskoczyć w drugi 
i zapełnić całą biel kartki – żeby nie pozostał na niej żaden wolny skrawek na 
jeszcze jedno słowo, jeszcze jedną literę, którą autor i tak gdzieś upchnie, zanim 
sięgnie po kolejną białą stronicę. 

Miriam dobrze wyczuwa to jego gorączkowe pisanie. I choć często go nie 
rozumie – należy przecież do niej. Tylko do niej. 

Świeczka niemal całkiem ciemnieje. Na talerzyku leży roztopiony kawał wosku, 
już nic nie zostało poza skurczonym knotem, który jeszcze usiłuje rozbłysnąć. 
Wzrok Bunima jest słaby, więc musi go bardzo wysilać.

– Bunimku – szepcze Miriam. – Świeca się wypaliła. 
On wzdryga się, jakby przywołała go z bardzo daleka. Nagle chwyta zapisane 

stronice i siada z nimi na skraju jej łóżka. 
– Chcesz posłuchać? Tylko kilka ostatnich linijek…
– Idź, zapal nową świecę. 
Z zapaloną świecą siada na brzegu jej łóżka i czyta: 
„Jeszu z miasta Noceret, zapraszam Cię dziś i przywołuję. Przybądź, otwórz 

drzwi tego mieszkania i stań przede mną w całym swym ubóstwie, w swojej na-
giej wielkości. Jakie przynosisz mi wieści? Czy przybywasz, aby mi powiedzieć, 
że Twoja krew, którą «przelaliśmy» – ja, i Miriam, i Blimele, i wszyscy inni tacy 
jak my – w końcu będzie przez nas spłacona aż do ostatniej kropli? – Czy raczej 
przychodzisz prosić nas o przebaczenie?

Biedny, mały Jeszu, Jezusku lekkomyślny… Spójrz, co oni z Tobą zrobili. Spójrz, 
co Ty zrobiłeś z nimi… Grzeszniku! Wziąłeś czystą tęsknotę naszych proroków, 
kryształowe słowo wiary i podarowałeś je dzieciom. Tylko dzieci nie znają miłości, 
której źródłem jest ból. Bawili się świętym słowem, poniewierali je na piaskach 
niewiedzy i roztrzaskali na kawałki. O, Jeszu, czyż bowiem inne narody nie są jak 
dzieci, gdy porównać je do naszego, tak bardzo doświadczonego ludu? Najpierw 
powinni byli całym ciałem i duszą poznać gorzki smak tęsknoty za zbawieniem. 
A Ty co zrobiłeś? Chciałeś ich przytulić do ciepłego łona naszej wiary, przeska-
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kując etap raczkowania przez labirynty tęsknoty. Swoją miłością chciałeś im 
oszczędzić bólu tęsknoty, skrócić drogę do dojrzałości i uczynić ją lżejszą. Ale 
tej drogi, o ile jest prawdziwa, nie da się uczynić lżejszą… Coś Ty, Jeszu, uczynił? 
Nasze prawdy, wypalone i oczyszczone w ogniu wszystkich cierpień, podałeś im 
jak potrawę gotową do spożycia, której oni jednak nigdy nie spróbowali, a więc 
nawet nie poznali jej prawdziwego smaku. I dlatego pozostali dziećmi, a Ty stałeś 
się dla nich woskową lalką. Przypisują Ci słowa stworzone przez ich dziecięcy 
umysł, nie przez Ciebie. A Twoja łza, kryształowa łza Twojej ofiary, jest dla nich 
tylko szklaną kulką, którą się bawią, rozbijają i sklejają – aby ponownie ją rozbić. 

Jeszu, synku mój, pewnie zimno Ci tam, na obczyźnie. Przybili Cię do krzyża, 
zadali krwawe rany na rękach i nogach, i trzymają Cię przed oczyma, aby nie 
zapomnieć, że mogą grzeszyć. Bo Ty zapłaciłeś za ich prawo do grzechu, złożyłeś 
ofiarę z siebie za ich winy. Mówią, że powstałeś z martwych, że chodzisz pomiędzy 
nimi. To gdzie jesteś? Może dlatego Cię nie rozpoznają, bo jesteś ciałem i krwią? 
Może dlatego nie widzą Twoich ran, bo nie są namalowane, lecz prawdziwe? 
Może dlatego Cię nie widzą, bo odrzucasz fałszywą mowę, którą oni posługują 
się w Twoim imieniu – w zamian więc odrzucają Ciebie. Ubrali Cię w żółtą łatę. 
Kopią Cię z tyłu i śmieją się z Twoich pochylonych pleców. Plują Ci w twarz i szydzą 
z Ciebie, gdy nadstawiasz drugi policzek. Twoja korona cierniowa jest dla nich 
sztrajmlem rabina, nad którym się znęcają. Jak wielką przyjemność sprawia im 
wyśmiewanie Twojego żywego, palącego bólu! Jakaż to dla nich rozkosz móc po 
Tobie deptać! 

Jeszu naiwny – naprawdę wydaje Ci się, że wiedziałeś, czym jest miłość? 
Wiedziałeś? Czy może istnieć taka miłość, która zaczyna się od Tego, który jest 
Wielki, Wszechmocny i Wszechogarniający, i sięga aż do tego, co małe, naj- 
mniejsze? Naprawdę zdołałeś ukochać to, co bliskie i małe? Czy Twoje pragnie-
nie, aby kochać jak Bóg, nie stanęło Ci na przeszkodzie, aby kochać człowieka 
naprawdę? Bolało Cię rozstanie z Twoją matką? Czy choć raz przelałeś swoją 
duszę do otwartego kielicha kobiecego ciała? Zostałeś kiedyś ojcem?...

Spójrz na to niewielkie gniazdko, na mój dom, na ten mały, ledwo widoczny 
płomyk miłości. Oto moja droga. Przez małe i własne do tego, co wielkie i potężne 
– do serca świata. 

Tam, w łóżku, leży Miriam, moja żona. Jej serce drży z obawy przed akejdą, 
która czeka jej dziecko, Blimele (Ciebie?). Miriam ma wielkie oczy. Brązowe, ży-
dowskie oczy Twojej matki. W tych oczach odbija się strach o jutro – jutro roku 
tysiąc dziewięćset czterdziestego po Twoim przyjściu na świat. 

A tam, w łóżeczku, leży Blimele. W szafie wisi jej płaszczyk z żółtą łatą. Świat, 
który wychowałeś, już nałożył na jej drobne ramiona ciężar Twojego losu – losu 
bycia Żydem. Już niedługo Blimele oczyści się w męce, uświęci w płomieniach. 
Jest naszą nadzieją. 

A ja, Jeszu – ja, Symcha Bunim Berkowicz – czyż nie jestem jak Józef, Twój 
ojciec? Rozcinam piórem własne serce, wygładzam heblem chropowate słowa 



moich gorących pozdrowień dla świata, który mnie nienawidzi. Świata, którego 
Ty nie nauczyłeś kochać…

Więc przyzywam Cię dzisiaj. Wszyscy Cię przyzywamy, Jeszu, tak jak przy- 
zywamy dusze wszystkich pokoleń – minionych, przyszłych i obecnych – aby 
przybyły tu, do nas, i stały się świadkami naszej wielkiej próby – waszej próby”.



Koniec 
tomu pierwszego
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W stosunkowo bogatym wyborze literatury jidysz przetłumaczonej na język polski 
do dzisiaj nie ma ani jednej powieści napisanej przez kobietę. Kiedy pojawiła się 
szansa, aby dzięki przełożeniu prozy Chavy Rosenfarb choć cząstkowo wypełnić tę 
lukę, podjęłyśmy to wyzwanie z radością. Było to dla nas istotne również z innych 
powodów – opublikowane w 1972 roku Drzewo życia pozostaje nie tylko jednym 
z nielicznych obszernych dzieł epickich w jidysz napisanych przez kobiety, ale 
także jest pierwszą powieścią na temat Zagłady, jaka w ogóle powstała w tym 
języku1. Podkreślić zaś należy, że jest to niezwykle ważna, aczkolwiek niedoce-
niona, pozycja światowej literatury o Zagładzie. 

Bohaterem powieści jest zróżnicowana społeczność żydowskiej Łodzi, repre-
zentująca rozmaite środowiska: obok zanurzonych w jidysz Żydów religijnych, 
robotników, przemysłowców, inteligentów, pisarzy i artystów pojawiają się postaci 
działające na styku kultur jidyszowej, polskiej i niemieckiej, a także osoby całko-
wicie zasymilowane do polskości, których związki z żydostwem są nikłe. Autorka 
w sposób subtelny, ale zarazem wyrazisty sygnalizuje istnienie tego zróżnicowania 
kulturowego, tożsamościowego i językowego. Idąc tropem przyjętej przez nią 
strategii mediowania pomiędzy wydobywaniem i akcentowaniem cech świata 
kulturowo obcego czytelnikowi a ich przybliżaniem i oswajaniem – zdecydowały-
śmy się na taki przekład, który pozwoli odbiorcy poznać realia i specyfikę świata 
kultury żydowskiej opisanego w Drzewie życia nie poprzez totalną adaptację, ale 
poprzez dopuszczenie tego świata, by przemówił swym własnym głosem. Nasza 
praca zmierza zatem w kierunku tzw. tłumaczenia wyobcowującego, opierają-
cego się na założeniu, że przekład ma być doświadczeniem Innego, a nie jego 

1 Zob. Jan Schwarz, Lodz: Chava Rosenfarb, [w:] Survivors and Exiles. Yiddish Culture after the Holo-
caust, Detroit 2015, s. 44–66.

Słowo od tłumaczek
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zanegowaniem, aklimatyzowaniem, naturalizacją2. Przykładem takiego działania 
może być fragment z rozdziału VI, w którym jeden z bohaterów powieści – Dawid, 
zwraca się do swej przyjaciółki Racheli: „Zobacz tylko tę skrzynkę tam. Widziałaś 
kiedyś taką czerwień jabłek? Ten rodzaj jabłka pasuje do twej dłoni. Wygląda-
łabyś jak Chawa w raju”. Posłużenie się żydowską formą imienia w odniesieniu 
do biblijnej Ewy w pierwszej chwili może utrudnić czytelnikowi lekturę, jednak 
właśnie to pozorne zakłócenie „gładkiego” odbioru, niesie w sobie przypomnienie 
o żydowskości tekstu Biblii i świata w niej ukazanego.

Pierwszym i najbardziej widocznym sygnałem zróżnicowania językowego 
żydowskiej Łodzi jest obecność w tekście oryginału polskich i niemieckich wypo-
wiedzeń (zapisanych alfabetem jidysz). W naszym przekładzie zostało to oddane 
przez zastosowanie języka niemieckiego; nie można tego było zrobić z językiem 
polskim, gdyż to język przekładu, jednak staramy się zaznaczać w przypisach, 
że dana wypowiedź została sformułowana po polsku.

Mając na względzie stopień zanurzenia danego bohatera w tradycyjnej 
kulturze żydowskiej, a także wprowadzając kontekst wielojęzyczności łódzkich 
Żydów, Chava Rosenfarb w sposób celowy różnicuje tytuły umieszczane przed 
imionami poszczególnych postaci. I tak przed imionami męskimi umieszcza trzy 
formy: „reb” – jest to forma podkreślająca zanurzenie bohatera w tradycyjnym 
świecie żydowskim, „her” – zwrot, który sygnalizuje modernizację albo podkreśla 
oficjalność (ze względu na czytelność tekstu zachowując tę formę, stosujemy 
zapis zgodny z zasadami języka niemieckiego: „Herr”) oraz „pan” (zapisywana 
u Rosenfarb w polskim brzmieniu alfabetem jidysz) – wprowadzająca kontekst 
polonizacji (nacechowania tej formy w oryginale nie udało się oddać w przekładzie 
ze względu na powszechne jej występowanie w języku polskim). Imiona żeńskie 
są poprzedzane formami: „froj” – co jest odpowiednikiem niemieckiego „Frau”, 
oraz „pani” (w polskim brzmieniu zapisana alfabetem jidysz) – co sygnalizuje 
zazwyczaj rozmowę prowadzoną w języku polskim (forma ta, tak jak określenie 
„pan”, ginie w przekładzie). 

Podobne zróżnicowanie dotyczy form niektórych imion żydowskich: imię 
poddanego wpływom kultury polskiej reprezentanta średniego pokolenia rodziny 
Cukermanów – Samuela – w oryginale zostało zapisane w formie zlatynizowanej 
(zapis fonetyczny uwzględniający wszystkie samogłoski), natomiast imię jego ojca 
Szmuela, człowieka bardziej związanego z tradycyjną kulturą i religią, pojawia 
się w zapisie hebrajskim (nieuwzględniającym samogłosek). Jak widać na tym 
przykładzie, jest to celowy zabieg, który w jasny sposób wprowadza kontekst 
akulturacji. Stąd w tłumaczeniu pojawiają się dwie formy tego imienia: Samuel 
i Szmuel – i  zawsze jest to celowy wybór.

2 Zob. Antoine Berman, Przekład jako doświadczenie obcego, [w:] Współczesne teorie przekładu. 
Antologia, red. Piotr Bukowski, Magdalena Heydel, Kraków 2009, s. 247–264.
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Chava Rosenfarb ukazuje nie tylko wielojęzyczność społeczności żydowskiej, 
ale także jej wewnętrzne zróżnicowanie społeczne, kulturowe, ideologiczne. I tak 
na przykład w mistrzowski sposób wprowadza czytelnika w małomiasteczkową, 
swojską atmosferę żydowskiej dzielnicy Bałuty, w której obowiązują specyficzne 
prawa i zwyczaje. Jednym z nich jest wywodzący się z obyczajowości sztetla 
zwyczaj identyfikowania niektórych ludzi poprzez przydomki utworzone od 
wykonywanej profesji lub jakiejś szczególnej cechy. Nie były one właściwymi 
nazwiskami, ale funkcjonowały podobnie jak one, dlatego też zdecydowałyśmy 
się pójść śladami jednej z tradycji obecnych w literaturze polskiej3 i zapisywać 
je wielką literą umieszczając po imieniu, aby zgodnie z intencją autorki oddać 
specyficzną atmosferę typową dla małej, zamkniętej społeczności (np. „Henech 
Piekarz”, nie zaś: „piekarz Henech”, „Ślepy Henech”, nie zaś: „ślepy Henech”, 
„Kulawy Król”, nie zaś: „kulawy król”).

Wywodzące się z hebrajskiego imiona bohaterów, które nie zostały w żaden 
sposób nacechowane w tekście oryginału, a zwłaszcza imiona postaci mocno 
związanych z tradycyjną kulturą Żydów aszkenazyjskich (wschodnioeuropej-
skich), podajemy w wersji jidyszowej (zgodnie ze standardową wymową aszke-
nazyjską4). Jednocześnie czynimy ukłon w kierunku czytelnika, spolszczając 
końcówki imion oraz odmieniając je przez przypadki (i tak: „Estera”, nie zaś: 
„Ester”, „Szejna Pesia”, nie zaś: „Szejne Peszi”). Ponadto w niektórych przy-
padkach ze względów estetycznych zdecydowałyśmy się zastosować formę 
całkiem spolszczoną – stąd zadomowiona w polszczyźnie „Rachela” zamiast 
standardowej „Rochl” czy dialektalnej „Ruchl”. Na spolszczenie imienia aku-
rat tej postaci pozwoliła nam wiedza o jej funkcjonowaniu w przestrzeni obu 
kultur. Pozwalając zatem zaistnieć językowym i kulturowym różnicom, czasa-
mi jednak podejmowałyśmy decyzje z myślą o fortunnej lekturze polskiego  
odbiorcy.

Dążąc do jak najpełniejszego przybliżenia elementów świata przedstawionego, 
który dla polskiego czytelnika może być obcy, przy jednoczesnym poszanowaniu 
odrębności ukazanej rzeczywistości, niejednokrotnie celowo posługujemy się 
w narracji nazwami jidyszowymi (świąt, modlitw, zwyczajów, itp.), wyjaśniając 
ich znaczenie w przypisach. Zdecydowałyśmy się na dwa sposoby ich zapisu 
– terminy, które zakorzeniły się już w polszczyźnie 5, zostały zapisane w funk-
cjonującej formie (np. jesziwa, trefny, Pesach), z kolei pojęcia niezadomowione 

3 Por. żydowski nurt w twórczości Kalmana Segala, np. zbiór Opowiadania z zabitego miasteczka, 
Warszawa 1956, czy powieść Kochankowie w Sodomie, Katowice 1966.

4 Por. Werterbuch fun loszn-kojdesz-sztamike werter in jidisz, red. Yitskhok Niborski, Simon Neu-
berg, Paris 1999. 

5 Por. Słownik Języka Polskiego lub Encyklopedia PWN.



zostały transkrybowane na język polski w sposób uproszczony, w wymowie 
aszkenazyjskiej ( jorcajt, szelachmones).

Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z Biblii w przekładzie Izaaka Cylkowa. 

*

W tym miejscu chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować Ince Stempin za 
pomoc w pracy nad przekładem, a także Maciejowi Tomalowi i rabinowi Icchakowi 
Rapoportowi za pomoc w wyjaśnianiu kwestii religijnych. 

Grudzień 2015 r.

Joanna Lisek i Magdalena Ruta
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Powieść Chavy Rosenfarb Drzewo życia opisuje losy społeczności żydowskiej 
Łodzi w przededniu i w pierwszych miesiącach II wojny światowej (tom pierwszy), 
w dwu pozostałych tomach skupia się na opowiedzeniu historii łódzkiego getta 
i jego mieszkańców od utworzenia odrębnej dzielnicy dla Żydów w lutym 1940 
roku aż do jej likwidacji latem 1944 roku. Nie jest to jedyna powieść inspirowana 
tym tematem. Przez siedem powojennych dekad sięgało po niego wielu pisarzy. 
Wśród autorów książek o łódzkim getcie pisanych po wojnie byli zarówno twórcy, 
którzy podobnie jak Rosenfarb sami przeżyli piekło getta, jak i ci, którzy znali je 
z opowiadań świadków, lektury książek bądź z archiwaliów. 

Do pierwszej grupy zalicza się m.in. Ray Eichenbaum. Swoje doświadczenie 
przelał na papier w formie wspomnień, opowiadania oraz dramatu. Das Verfah-
ren gegen M.H. Rumkowski [Postępowanie przeciwko M.H. Rumkowskiemu] jest 
częścią wydanej w 1996 roku w Wiedniu książki pt. Romeks Odysee. Jugend im 
Holocaust1 zawierającej także autobiograficzną opowieść o młodości w łódzkim 
getcie. Dramat składa się z trzech aktów i prologu informującego czytelnika 
o miejscu akcji i głównej postaci, którą jest sędziwy Żyd, alter ego Przełożone-
go Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie Chaima Mordechaja Rumkowskiego. 
Miał on początkowo próbować czynić dobro dla swego ludu, lecz potem dał się 
uwieść władzy i dlatego został znienawidzony. Eichenbaum uczciwie przyznaje, że 
„gdyby ten stary Żyd nie uczynił tego, co uczynił, autora już by nie było na świecie 
i nie napisałby swojej sztuki”. W książce pisarz daje ujście swojej wyobraźni. Po 
śmierci w Auschwitz Rumkowski znalazł się w piekle, gdzie na jego prośbę od-
bywa się ponowny proces. Biorą w nim udział duchy, które bronią lub oskarżają 
Przełożonego Starszeństwa Żydów. Rumkowski twierdzi, że czynił wszystko, co 

1 Ray Eichenbaum, Romeks Odysee. Jugend im Holocaust, Wien 1996. 

Getto łódzkie 
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było możliwe, aby przedłużyć życie mieszkańców getta. Przyznaje się też do 
niektórych błędów oraz do tego, że władza i prestiż były dla niego ważne. W pro-
cesie oprócz duchów byłych mieszkańców getta uczestniczą jako świadkowie 
postaci historyczne – Juliusz Cezar, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill. 
Mimo argumentów przeciwko Rumkowskiemu, autor sztuki nie zdecydował się 
wydać wyroku skazującego bądź ułaskawiającego starca. Znalazł salomonowe 
wyjście. Jeśli ludzkość będzie żyła w pokoju, Rumkowski będzie mógł pójść do 
nieba, jeśli zaś będzie inaczej – trafi ponownie do piekła. Warto zaznaczyć, że 
wiele lat później Andrzej Bart w Fabryce muchołapek2 wykorzystał analogiczny 
pomysł sądu nad Rumkowskim i włączenia historycznych postaci w opowieść 
o getcie i jego przywódcy.

Kilkanaście lat po wojnie została napisana inna powieść o łódzkim getcie. 
Jej autor – František Kafka – w październiku 1941 roku był deportowany z Pragi 
czeskiej do Łodzi zamienionej już wówczas w Litzmannstadt. Po zakończeniu 
wojny zaczął publikować opowiadania napisane w getcie. W 1962 roku ukazała 
się jego powieść Kruta leta, cztery lata później opublikowano jej polskie tłuma-
czenie pt. Okrutne lata3. Jak podkreślał autor w swej książce starał się przed-
stawić psychologię zbiorowości, w tym psychologię transportu praskich Żydów, 
z którymi przybył do Łodzi. Opisał także konflikt zachodniego i wschodniego 
żydostwa, stopienie się tych dwóch światów, ich symbiozę i wspólną zagładę. 
Pokazał również grupę osób z tak zwanego „samorządu żydowskiego”, a więc 
Rumkowskiego i dwóch wymyślonych doradców, masy zniewolonych ludzi, wy-
zyskiwaczy, donosicieli oraz członków policji żydowskiej, tzw. sonderowców. Jak 
u Chavy Rosenfarb opisywane przez Kafkę wydarzenia oparte są na faktach, 
w części z nich sam uczestniczył. Autor zachował także niektóre nazwiska, m.in. 
Rumkowskiego i Biebowa, choć ich działalność przedstawiona w książce nie jest 
całkowicie zgodna z rzeczywistością. Pisarz połączył wydarzenia autentyczne 
z fikcją. Podobnie jak u wielu innych autorów, którzy przeżyli getto, ocena Rum-
kowskiego nie jest tu jednoznaczna, choć autor przyznaje, że Prezes pragnął 
ocalić „najlepszą część narodu żydowskiego”. 

Osoba Przełożonego Starszeństwa Żydów wielokrotnie poruszała wyobraź-
nię twórców podejmujących temat łódzkiego getta. Dla jednych był on zwykłym 
kupcem handlującym ludzką krwią, „kontrahentem, który w zamian za talerz 
zupy proponował katorżniczą pracę każdej pary rąk”, „Żelaznym Starcem na 
odcinku kilku parszywych łódzkich ulic, stanowiących jego cesarstwo, karykaturą 
wyposażoną we władzę”, jak w opowiadaniu Adolfa Rudnickiego Kupiec łódzki4. 

2 Andrzej Bart, Fabryka muchołapek, Warszawa 2008.

3 František Kafka, Okrutne lata, Łódź 1966. 

4 Adolf Rudnicki, Kupiec łódzki, Warszawa 1963.
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Przez wiele lat Rumkowski był opisywany słowami i obrazami stworzonymi przez 
Rudnickiego. Z kolei Trumpelman, bohater powieści pt. Król żydowski5 amery-
kańskiego autora Leslie Epsteina, tylko z pozoru był wszechwładnym królem. 
W groteskowo przedstawionym getcie tytułowy bohater łudząco przypominający 
Rumkowskiego jest postacią tragikomiczną. W rzeczywistości Trumpelman jest 
zwykłym człowiekiem, który obarczony ogromną odpowiedzialnością musiał po-
dejmować pod wielką presją decyzje dotyczące życia i śmierci tysięcy ludzi. Jest 
poza tym człowiekiem pełnym sprzeczności; z jednej strony opiekunem sierot, 
z drugiej potworem policzkującym dzieci z błahego powodu. Jest jednocześnie 
zbawcą i katem. 

Świat Jakuba Heyma z powieści Jurka Beckera Jakub Łgarz 6 ma niewiele 
wspólnego z rzeczywistością. Niemiecki pisarz urodzony w Łodzi nie pamiętał 
swego dzieciństwa w getcie. Dopiero wystawa we Frankfurcie nad Menem, którą 
obejrzał, wywołała u niego mgliste wspomnienia z przeszłości. Chcąc w miarę 
dokładnie poznać rzeczywistość getta, Becker przyjechał do Polski i przeprowadził 
badania archiwalne. Akcja jego powieści rozgrywa się w 1944 roku w nieokreś- 
lonym getcie w okupowanej Polsce. Główny bohater, Jakub, daje mieszkańcom 
getta nadzieję, kolportując fikcyjne wiadomości o zbliżającej się Armii Czerwonej. 
Przekazuje je zaufanym osobom, twierdząc, że wiadomości pochodzą z niele-
galnego radioodbiornika. Kłamstwo przynosi nadzieję, ludzie wierzą, że wkrótce 
zostaną wyzwoleni, zaczynają snuć plany na przyszłość, spłacać długi, narzeczeni 
planują śluby. Letarg zmienia się w entuzjazm. Powieść ma dwa zakończenia: 
fikcyjne i realistyczne. W tym pierwszym Jakub zostaje zastrzelony podczas 
próby ucieczki w chwili, gdy do miasta wkracza Armia Czerwona i wyzwala getto. 
W wersji realistycznej całe getto zostaje deportowane i tylko niektórym udaje się 
przeżyć. Powieść Beckera o wielkiej sile nadziei została dwukrotnie sfilmowana. 
Choć topografia nie ma tu znaczenia i miejsce jest tylko tłem uniwersalnej opo-
wieści, postać autora – dziecka ocalałego z Holokaustu, które cudem przeżyło 
wojnę w łódzkim getcie – przywołuje konkretne obrazy i postaci. 

W przypadku Kroniki7 Henryka Grynberga jest odwrotnie. Tekst dramatu 
pisarz oparł wiernie na materiale zaczerpniętym z Biuletynu kroniki codziennej 
1941-1944. Kronikarze polscy i niemieccy odczytują niemal niezmienione, chro-
nologicznie ułożone fragmenty autentycznego dokumentu: relacje dotyczące 
zgonów, procesów w sądzie gettowym, koncertów i przedstawień w Domu Kul-
tury, wysiedleń dzieci, starców, chorych, likwidacji szpitali, cytowane są także 
przemówienia Rumkowskiego. Autor nie był więźniem łódzkiego getta, ale sam 

5 Leslie Epstein, Król żydowski, Poznań 2000. 

6 Jurek Becker, Jakub Łgarz, Kraków 1983.

7 Henryk Grynberg, Kronika, Łódź 1994.
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ocalał z Holokaustu. W swojej twórczości oddaje głos tym, którzy nie przeżyli 
Zagłady i nie mogą opowiedzieć swojej historii. Mówi często w ich imieniu, a nawet 
ich głosem. Utwór Grynberga, całkowicie pozbawiony autorskiego komentarza, 
przytacza głosy świadków i dokumenty, a ocenę prezentowanych wydarzeń 
pozostawia czytelnikom dramatu.

Czysto fikcyjny obraz getta przedstawia natomiast Andrzej Bart. Inscenizując 
w Fabryce muchołapek proces przeciwko Rumkowskiemu pisarz stawia pytanie, 
jak daleko można się posunąć w ratowaniu ludzkiego życia. W jego powieści 
niemal wszyscy wskazują na winę oskarżonego, nawet jego adwokat zmienia 
się w oskarżyciela i żąda dla Rumkowskiego najsurowszej kary. Sąd nad nim 
wydaje nawet Primo Levi i Hannah Arendt, ale też świadkowie, którzy przeżyli 
getto w Litzmannstadt i osobiście doświadczyli władzy Rumkowskiego.

Również dla szwedzkiego pisarza Steva Sema-Sandberga, autora powieści 
Biedni ludzie z miasta Łodzi 8, historia łódzkiego getta jest tylko pretekstem do 
pokazania jego przywódcy. Z pozoru książka ma charakter dokumentalny – au-
tor w znacznym stopniu odwołuje się do Kroniki getta łódzkiego oraz licznych 
dzienników i wypowiedzi ocalałych. Jednak dokumentalne i fikcjonalne elementy 
zostały tu zdaniem wielu krytyków wymieszane w sposób niedopuszczalny. Autor 
nie próbuje zastanawiać się nad motywami zachowań, nie podaje w wątpliwość 
zasłyszanych opinii. Wybiera jednorodny wizerunek i interpretację działań Rum-
kowskiego przekazaną przez pamięć niektórych świadków i każe czytelnikom 
wierzyć, że tak było. Rumkowski został przedstawiony przez Sema-Sandberga 
jako pedofil, gwałciciel, człowiek żądny władzy, władca absolutny, kolaborant 
i pomocnik nazistów.

Na tak jednoznaczną ocenę Prezesa nie zdecydował się żaden z pisarzy, 
który przeszedł getto, choć na złożoność charakteru Rumkowskiego zwracali już 
uwagę autorzy dzienników i reportaży pisanych w czasie wojny, choćby Oskar 
Rosenfeld, Jakub Poznański czy Oskar Singer, a nawet młody autor dziennika 
Dawid Sierakowiak, ale literatura tworzona w getcie to odrębny temat.

Również w Drzewie życia Chavy Rosenfarb od pierwszego tomu Rumkowski 
jest jednym z głównych bohaterów. Poznajemy go – podobnie jak pozostałe 
postaci – tuż przed wybuchem wojny i przyglądamy się, jak nieludzkie warunki 
i rzeczywistość getta zmieniają ich wszystkich, rozdzielają albo łączą. Kim się 
stają, a kim przestają być. Tym samym czytelnik otrzymuje obraz złożonej i skom-
plikowanej rzeczywistości tamtego okresu. Przełożony Starszeństwa Żydów staje 
się jednym z bohaterów i ofiar wojny.

*

8 Steve Sem-Sandberg, Biedni ludzie z miasta Łodzi, Kraków 2011. 



W getcie łódzkim, które często – z wielu powodów – pozostaje w cieniu 
getta warszawskiego, powstało wiele różnorodnych, zachowanych do dziś tek-
stów: dzienniki, opowiadania, wiersze, listy, reportaże. Są one świadectwem 
woli życia, woli walki i nadziei na przyszłość w lepszym świecie. Często są też 
krzykiem i wołaniem o pomoc. Chociaż ich autorzy zwykle wątpili w możliwość 
opisu grozy tamtego świata, są one śladem ich życia i cierpienia. Wartość tych 
tekstów nie polega na estetycznym kształtowaniu rzeczywistości, lecz na prze-
słaniu, jakie piszący chcieli zostawić przyszłym pokoleniom. Natomiast litera-
tura, która powstała po zakończeniu wojny i powstaje nadal, próbuje w sposób 
artystyczny przybliżyć czytelnikom fenomen łódzkiego getta i jego przywódcy. 
Chaim Rumkowski jest w tych obrazach najważniejszą postacią, wokół której 
budowana jest fabuła i relacjonowane postawy mieszkańców getta. Na ich 
tle wielowątkowa powieść Chavy Rosenfarb zajmuje miejsce szczególne, gdyż 
łączy relację bezpośredniego świadka opisywanych wydarzeń z próbą bardzo 
obszernej syntezy doświadczeń zróżnicowanej społeczności żydowskiej Łodzi, 
która żyła w tym mieście przez wiele dziesięcioleci, a potem została zamknięta 
przez nazistów w odrębnej, szczelnie odseparowanej dzielnicy. Pisarka podjęła 
próbę stworzenia bogatej i różnorodnej stylistycznie fikcji literackiej i zbudowała 
niezwykle plastyczny, a zarazem przekonujący obraz tamtych przerażających, 
a jednocześnie intensywnych lat. Powieść Chavy Rosenfarb, ocalałej z koszmaru 
Zagłady, jest ważnym i odrębnym głosem opowiadającym o społeczności łódzkich 
Żydów, zwłaszcza zaś o tym najtrudniejszym momencie w jej dziejach, jakim był 
okres II wojny światowej.

Krystyna Radziszewska
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Wydanie książki Chavy Rosenfarb wymagało podjęcia wielu decyzji redakcyjnych 
od zapisu nazwiska autorki poczynając. Przed wojną i w getcie pisarka podpisy-
wała się jako Chawa Rozenfarb, takie nazwisko nosiła do 1945 roku. Jednak już 
podczas pobytu w Belgii funkcjonowała jako Rosenfarb. Pod takim nazwiskiem 
występuje też jako autorka wszystkich książek, stąd decyzja zachowania anglo-
saskiej formy zapisu jej imienia i nazwiska. Niekonsekwencją może się wydawać 
zachowanie zapisu Rozenfarb w dedykacji dla rodziców, takiego jednak nazwiska 
Sima i Awrom używali w Polsce i pozostawiliśmy je w formie niezmienionej. Mimo 
że Drzewo życia to literatura piękna i – co autorka zaznaczyła w swoim wstępie 
– „nie pretenduje do precyzyjności historycznego dokumentu” – zdecydowaliśmy 
się opatrzyć ją przypisami, które mamy nadzieję pomogą czytelnikom w zrozu-
mieniu wielu faktów, zarówno historycznych, jak kulturowych. W paru przypad-
kach podpowiadamy też nazwiska osób, które były bezpośrednią inspiracją dla 
bohaterów książki. Dziękujemy recenzentkom: Monice Adamczyk-Garbowskiej  
i Natalii Krynickiej, a za pomoc w rozwikłaniu kilku wątpliwości historycznych  
i topograficznych Ryszardowi Bonisławskiemu i Michałowi Trębaczowi.

Przede wszystkim jednak jesteśmy wdzięczni córce Chavy Rosenfarb, Goldie 
Morgentaler, która inicjatywę wydania polskiej edycji powieści przyjęła z entu-
zjazmem i służyła nieustanną pomocą, odpowiadając na nasze liczne pytania.

Książka Chavy Rosenfarb Drzewo życia. Tom pierwszy. Rok 1939 nie mogłaby 
się ukazać bez finansowego wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego otrzymanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Od redakcji
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Chava Rosenfarb
(1923–2011) 

urodziła się w Łodzi, gdzie uczyła się 
w polsko-żydowskim gimnazjum. 
Pięć wojennych lat przeżyła 
w łódzkim getcie. Przeszła przez 
Auschwitz i kilka innych obozów. 
Po wojnie mieszkała w Belgii, 
a od 1950 roku w Kanadzie. 
Debiutowała tomami poezji, ale 
uznanie przyniosła jej proza 
dotycząca rodzinnego miasta. 
Trzytomowa saga pt. „Drzewo życia” 
(„Der boim fun lebn”) o łódzkich 
Żydach w przededniu i w czasie 
II wojny światowej, wydana w języku 
jidysz w 1972 roku, uważana jest 
za jedną z najlepszych powojennych 
powieści napisanych w tym języku. 
Pisarka uhonorowana została za nią 
prestiżową nagrodą im. Icyka 
Mangera przyznawaną literaturze 
żydowskiej.
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