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pochodząca z Łodzi, tworząca 
w Kanadzie pisarka języka jidysz, autorka 
tomów poetyckich, dramatu, esejów, 
a przede wszystkim znakomitej prozy. 
Przeżyła łódzkie getto, a także pobyt 
w obozach Auschwitz, Sasel, 
Bergen-Belsen. Doświadczenia z okresu 
Zagłady są ważnym elementem jej 
twórczości. „Drzewo życia” to licząca 
ponad 1800 stron powieść o Łodzi, 
a przede wszystkim o łódzkim getcie 
i jego mieszkańcach. Drugi tom 
trzyczęściowego dzieła obejmuje lata 
1940–1942, gdy Niemcy utworzyli 
odrębną dzielnicę dla Żydów, a miasto 
otrzymało nazwę Litzmannstadt. Za tę 
poruszającą opowieść Chava Rosenfarb 
została wyróżniona wieloma nagrodami 
na całym świecie. „Drzewo życia” to 
pierwsza powieść na temat Zagłady 
powstała w jidysz, a jej autorka uważana 
jest za jedną z najwybitniejszych 
współczesnych pisarek tworzących 
w tym języku.
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Dr Michał Lewin
Litzmannstadt, … lutego 1940

Droga Miro, 
To czwarty list, którego ci nie wysyłam. W kieszeni na piersi mam pozostałe 

trzy – a ten podzieli ich los. Leżą na moim sercu i ogrzewają je. Kto wie, może 
to najkrótsza droga do nawiązania kontaktu z Tobą? Nie, nie mogę zaprzestać 
pisania. Rozum z tego drwi, ale dłoń chwyta za pióro, nie pytając rozumu. Nie 
mam już żadnych wątpliwości, że teraz piszę nie tyle do Ciebie, ile do siebie, 
piszę, aby podtrzymać samego siebie na duchu. Być może kiedyś pokażę Ci te 
wszystkie listy, które piszę i będę pisał dalej. Ale to kiedyś staje się takie odległe, 
więc tymczasem pozostaje takie sobie pisanie w cały świat albo raczej – pisanie 
do samego siebie. 

Mirele, przez cały tydzień były u nas straszliwe mrozy. Dzisiaj zrobiło się ciepło. 
Nastała cudownie łagodna pogoda. Powiedziałbym, że jest wiosna, ciepłe, świeże 
powiewy niosą się po mieście, już czuje się w nich obietnicę zapachu kwiatów, 
które dopiero zakwitną. Śnieg szybko topnieje. Miejscami już znikł z chodników 
i tylko gdzieniegdzie pozostało szkliste błoto czy kilka białych placków, które są 
przypomnieniem, że zima może jeszcze powrócić. Jedynie odtajałe rynsztoki 
drwią sobie z tego. Bulgocząc i wylewając się z brzegów, obmywają i kołyszą 
w swoich falujących zwierciadłach głowę młodego, nowo narodzonego słońca. 
Ciurka i leje się zewsząd. Kapie z dachów. Stuka w rynnach, a mętne, zalane 
deszczem okna zdają się uśmiechać przez łzy; tu i ówdzie wystawiono już donice 
z delikatnymi kwiatami, aby uradować je powietrzem przedwiośnia. Bielizna na 
sznurach trzepocze niczym białe sztandary. Podmuchy ciepłego wiatru igrają 
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z rozdętymi koszulami i poklepują po pupach wypełnione powietrzem gatki. 
A w parkach i wzdłuż chodników nagie drzewa wznoszą do nieba gałęzie niczym 
narzeczone, które właśnie mają wsunąć ręce w rękawy sukni z białego kwiecia. 
Nad ich głowami krążą gromadki miejskich ptaków. Jak zapracowane gospodynie 
latają ponad ulicami, napełniając powietrze zgiełkliwym świergotem. W trzepo-
cie ich skrzydeł wyczuwa się radość. Przeskakują z drzewa na drzewo, z dachu 
na dach, siadają na sznurach z bielizną, na wilgotnych drutach elektrycznych, 
strząsając zewsząd wiszące perły wody, po czym już lecą dalej, nie mając cier-
pliwości, aby gdziekolwiek zatrzymać się na dłużej i popatrzeć na zmieniający 
się świat. Wiosna już w nich jest, a one są w wiośnie. 

Tak, moja Mirele, na zewnątrz zrobiło się pięknie, a łódzcy Żydzi idą do 
getta. Miało to przebiegać systematycznie, wedle planu, który z takim wielkim 
trudem opracował prezydent policji, Herr von Strafer, wraz ze swoim sztabem1. 
Co godzinę inna grupa złożona z trzystu „głów” miała być gotowa do wymarszu. 
Pozwolono zabrać ze sobą odzież i Familien-Andenken2, które każdy może nieść 
ohne besondere Transportmittel zu benutzen3. Opuszczane mieszkania miały 
pozostać, rzecz jasna, w nienagannym porządku: okna pozamykane… drzwi 
zamknięte… zatroszczono się nawet o klucze. Miały zostać przekazane stróżowi 
lub przedstawicielowi niemieckich władz. 

Jednym słowem, był to genialny plan, perfekcyjne dzieło precyzji i rozumu, 
które mógł wymyślić jedynie duch logiczny, miłujący porządek, aby umożliwić to, 
co niemożliwe, jako że ów plan zakładał przeprowadzenie dwustu pięćdziesięciu 
tysięcy Żydów na teren Wohngebiet4 Bałuty, a one są w stanie przyjąć jedną 
dziesiątą tej liczby. 

Ten plan miał jednak pewną wadę. Jego realizacja miała trwać zbyt długo, 
całe tygodnie, może nawet miesiące, ale Herr von Strafer i jego pomocnicy nie 
należą do ludzi, którzy trzymają się planu tylko dlatego, że jest genialny i precy-
zyjny. Są na tyle elastyczni, aby się dopasować do wymogu chwili, więc zrobili to, 
czego nie zaplanowano. Plan został wczoraj anulowany. Zaplanowane przenosiny 
zakończono, a jutro cała Łódź musi być judenrein5.

Jutro idziemy do getta, to znaczy w zasadzie dzisiaj, ponieważ już świt, a ja 
nie mogę spać. Wszystko spakowane do drogi, a paczki walające się po podło-

1 Zarządzenie prezydenta policji Johanna Schäfera o utworzeniu odrębnej dzielnicy dla Żydów zostało 
oficjalnie ogłoszone 8 lutego 1940 r. w niemieckiej gazecie „Lodzer Zeitung”. Zawierało ono plan 
przesiedlania do getta dzielnicami.

2 Pamiątki rodzinne (niem.).

3 Bez korzystania ze specjalnych środków transportu (niem.).

4 Teren mieszkalny (niem.).

5 Nazistowskie określenie używane w znaczeniu: teren „wolny od Żydów”.
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dze wyglądają jak straszydła. Przyglądają mi się. Uśmiechają się. Drwią. Pytają 
o moje niegdysiejsze ideały – a ja już o nich zapomniałem. 

Mój przyjaciel Szafran siedzi przy stole obok mnie i próbuje czytać. To on 
przyniósł wczoraj tę wiadomość. Akurat był na posiedzeniu zarządu szkoły z pa-
nem prezesem Rumkowskim, gdzie debatowano nad pytaniem, czy świadectwa 
dzieci na zakończenie roku powinny zostać podpisane sformułowaniem Zokn 
ho-Jehudim be-Licmansztat – „Starszy Żydów w Litzmannstadt”, czy raczej Nosi 
ho-Jehudim – „Przywódca Żydów”6. Jednak Prezesowi nie było dane podjąć żad-
nej decyzji w tym względzie. W mieście dokonywała się rzeź. Robiono obławy po 
domach. Łapano ludzi, wywożono, bito, torturowano. 

Gutman, mój drugi przyjaciel, również nie śpi. Cały czas, kiedy pakowaliśmy 
się, stał przy piecu, darł i palił wszystko, co mu pozostało z jego malowania. Nie 
pytam go już o nic. Od kiedy rozpoczęto przesiedlanie do getta, nie zamieniliśmy 
ze sobą ani słowa. Wyczerpały się wszystkie tematy. 

Mirele, zmieniłem się. Mam nowe wewnętrzne oblicze, którego sam jeszcze 
nie potrafię rozpoznać. Nie jestem słaby. Ani fizycznie, ani duchowo. Szykuję 
się do wypełniania moich obowiązków jako lekarz. Może to misja? – Ale coś we 
mnie drętwieje. 

Słońce już chyba gdzieś wzeszło. Wydaje się, że dach kamienicy naprzeciwko 
zaczyna parować. To niemożliwe. Dopiero czwarta nad ranem. To słaby dym 
z kominów. Pod tym dachem, tam naprzeciwko, też nie śpią. Jaki dzień dzisiaj 
nastanie?

 Siedzę w samym podkoszulku i pocę się. Tym swoim „paleniem sztuki” 
Gutman spowodował upał. Piec jest rozpalony do czerwoności – a mimo to jest 
mi zimno, Mirele…

*

Był to ostatni dzień „przesiedlenia”, kiedy miasto oczyszczało się z Żydów. 
Przybywali zewsząd: z odległych podmiejskich kwartałów, z bogatego centrum 
Łodzi, z okolic rynku i dzielnicy handlowej; ich tłum czernił się i roił na wszystkich 
ulicach i uliczkach, ciągnąc się niczym nieskończenie długi orszak pogrzebowy 
i zalewając całe miasto.

Można było pomyśleć, że stojące po bokach domy również nie ustoją na swoich 
miejscach i zaraz ruszą wraz z nurtem. A jednak pozostawały w tyle, jakby ludzie 

6 W Kronice łódzkiego getta i w dokumentach stanowisko Rumkowskiego określane jest jako 
Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi, a potem w Litzmannstadt, ale przez mieszkańców nazy-
wany był nieformalnie Starym, Starszym, a najczęściej Prezesem.
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w oknach byli kotwicami, które je powstrzymują, nie pozwalając ruszyć w drogę 
wraz z przepływającym tłumem. Od czasu do czasu twarz w oknie rozjaśniała się 
szczerym uśmiechem – i trudno było zgadnąć, czy jest to uśmiech radości, że 
wstaje taki przyjemny dzień, czy raczej radości z tego, że Łódź robi się judenrein, 
bo wielka, niewidzialna miotła wymiata Żydów ze wszystkich kątów miasta do 
wielkiego kosza na śmieci, który zwie się Bałuty. 

Droga wiodła w górę. Żelazne wózki ciężko skrzypiały na gołych kamieniach. 
Tysiące, dziesiątki tysięcy butów nasiąkłych błotem posuwały się, człapiąc 
w monotonnym rytmie. Później, w ciągu dnia, droga wyschła. Buty nasiąkły bło-
tem, a koła wózków i wózeczków zepchnęły resztki wilgoci pomiędzy kamienie. 
Możliwe, że ulica wyschła też pod wpływem ciepła zgrzanych, spoconych ciał, 
w każdym razie – nie od słońca. Ponieważ słońce nie mogło znaleźć ani jednej 
szpary, aby dosięgnąć środka drogi czy chodnika. Oświetlało czerwone twarze, 
jakby były kocimi łbami, które nie stoją w miejscu, lecz suną w górę – jeden za 
drugim, kamień za kamieniem.

 Rachela Ejbuszyc szła w gęstym tłumie, zastanawiając się, czy gdzieś na 
świecie są oczy – wielkie, wszystkowidzące – które patrzą z góry i widzą ten nie-
zwykły obraz, oczy, które patrzą, jak naród przechodzi do historii i wraca do getta. 

Wychodząc z domu po raz ostatni, ubrała się w nowy, niebieski kostium i zi-
mowe buty – zupełnie jak ten dzień, który był i letni, i zimowy. Szła pochylona 
pod ciężarem plecaka niesionego na plecach. Naciskał na łopatki i wpijał się 
w ciało. Włosy przykleiły się jej do czoła. Co chwila musiała zdmuchiwać ich 
pasma spadające na oczy. 

Obok niej szedł Mojsze Ejbuszyc, jej ojciec. Był ubrany w prążkowany garnitur, 
którego do dzisiaj nie zdołał obszyć. Na plecach miał wielki worek przywiąza-
ny sznurkiem do ramion. Oboje, Mojsze i Rachela, nieśli pakunek z pościelą, 
a w wolnej ręce każde z nich trzymało torbę z naczyniami.

Wargi Mojszego były opuchnięte, suche, z zaschniętymi skrzeplinami krwi, 
i popękane. W kąciku ust wisiał przylepiony kawałek zgaszonego papierosa. 
Rankiem, gdy wynosił pierwszą partię rzeczy, syn dozorcy wybił mu dwa przed-
nie zęby. Stało się tak, bo Mojsze chciał zabrać z domu kozetkę, na której spał 
Szlamek. Stefan, syn dozorcy, złapał go w bramie, zdzielił pięścią i zmusił do 
wniesienia kozetki z powrotem, ostrzegając przy tym, że sprowadzi Niemca. Kie-
dyś, przed wojną, Stefan przychodził do ich mieszkania, aby naprawiać elektrykę. 
Gdy spotykał Rachelę samą, smalił do niej cholewki, zwracając się do niej jak 
dżentelmen. Latem wystawał w bramie z białym szalikiem omotanym wokół szyi 
i w białych rękawiczkach. Kiedy Rachela przechodziła obok niego, zdejmował 
na jej widok kapelusz, pozdrawiając ją szarmancko, po czym zaczynał gwizdać 
jak stęskniony kanarek. 

Rachela podziwiała obojętność ojca. Zdawał się w ogóle nie przejmować 
dwoma wybitymi zębami. Nawet to ostatnie wyjście z domu pozornie nie zrobiło 
na nim wrażenia. Niczego mu nie żal? – zadawała sobie pytanie. – Czy w ogóle 
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nie myśli o tych latach, które przeżyli tam, w starym mieszkaniu? Dniach ra-
dości, troski, świętowania? Od czasu do czasu spoglądała na jego profil. Jego 
na wpół przymknięte powieki, bezrzęse i zaczerwienione, emanowały zwykłym 
smutkiem zamyślenia, który znała od zawsze. Spokojnym smutkiem – dalekim 
od zwątpienia i strachu ostatnich czasów, smutkiem niemal pełnym nadziei. Co 
pozwala mu być tak spokojnym? – zastanawiała się. 

Nie miała siły długo rozmyślać. Chciała jak najszybciej uwolnić się od cię-
żaru na plecach, wyrwać się z gęstwiny pchających się ludzi, być z dala od 
tumultu i krzyków. Ze wszystkich stron poszturchiwano pakunek z pościelą, 
który niosła wraz z ojcem. Paczka kiwała się w tę i z powrotem, jakby chciała 
wyrwać im się z rąk. Rachela musiała kurczowo zaciskać palce na sznurku, aby 
go nie wypuścić. Ręce miała poranione od wrzynającej się linki, paliły ją czubki  
palców. 

Przepchnęli się do muru na uboczu, oparli ciężary na parapecie parte-
rowego okienka i stanęli, aby odpocząć. Mojsze otarł pot z twarzy i kar-
ku. Racheli wydawało się, że dostrzega uśmiech na jego opuchniętych  
wargach. 

− No, córeczko − zwrócił ku niej twarz − jeszcze kawałek i będziemy w domu. 
– W jej spojrzeniu dostrzegł pytanie pełne zdumienia. Jego uśmiech stał się 
wyraźniejszy, niemal żartobliwy: − „W domu” to znaczy wszędzie tam, gdzie jest 
twoja mama, gdzie będziemy wszyscy razem… − Rachela musiała odpowiedzieć 
mu uśmiechem. Nie dlatego, że te słowa ulżyły jej, lecz dlatego, że znowu poczuła 
się jak jego dziecko. Spojrzał na kamienicę stojącą naprzeciwko: − Wyglądają 
z okien. Przyglądają się przedstawieniu… − pokiwał głową. − Oni, jak się im bli-
żej przyjrzeć, są „w domu” tylko w jednym miejscu. A jak ich stamtąd wyrwać, 
przestają istnieć. My zaś wszędzie potrafimy stworzyć sobie dom. Powiadają: 
żydowska siła. To właśnie dzięki niej, Rachelciu, dzięki niej nie giniemy. Oni tego 
nie rozumieją… − Rachela nie wierzyła własnym uszom. Mojsze nigdy nie mówił 
w ten sposób. „My” i „oni” nigdy dla niego nie istnieli. Tak bardzo kochał słowo 
„ludzkość”. A teraz – takie właśnie słowa. I, co dziwne, po jego wewnętrznym 
załamaniu nie pozostał nawet ślad. Mojsze powtórzył: − Tak, będziemy razem, 
córciu, ze wszystkimi Żydami… Tak będzie lepiej. 

Obładowany, masywny jegomość, który właśnie przechodził obok, usłyszawszy 
słowa Mojszego, zwrócił się do niego ze śmiechem: 

− Tak, tak… Razem z aniołem śmierci!7

Mojsze pozwolił mu przejść, po czym westchnął na poły optymistycznie: 
− Wielkie tragedie, córko, dosięgają potężnych ludzi i wielkie nieszczęścia 

spadają na potężne narody. Nie szkodzi, wytrwamy. – Wyprostował szelki plecaka 

7 Anioł Śmierci – anioł przynoszący człowiekowi wyrok śmierci, ale też powstrzymujący egzekucję, 
identyfikowany z Samaelem.
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na jej ramionach, po czym jeszcze raz zaciągnął się dogasającym papierosem: 
− Pajdiom?8

Rachela zadarła głowę do góry. Niebo było niemal jasnobłękitne. Strumienie 
światła spływały na miasto, które opuszczali. Zarówno to światło, jak i pogodne, 
patetyczne słowa ojca jeszcze wzmogły w niej uczucie bólu. Tak, tylko to jedno 
było dobre. Ojciec stał się taki jak kiedyś. Nie musiała dodawać mu otuchy ani 
podnosić go na duchu. To dobrze, że idzie tu obok niej, towarzysząc jej w tym 
otumanieniu, w ciemnym, warczącym strachu, który trzyma ją w swoich szponach, 
w tej dziwnej ciekawości wszystkiego, co ma nadejść, w żalu rozdzierającym ją 
od wewnątrz – żalu za tym, co minęło: za dzieciństwem. Wiedziała, że porzuca 
je na zawsze. 

Ktoś tak szturchnął ją w bok, że aż krzyknęła z bólu i obejrzała się za siebie. 
Nie dostrzegła twarzy, a jedynie kręconą, pofalowaną czuprynę i spoconą linię 
czoła. Na jej okrzyk głowa ani drgnęła. Mężczyzna ciągnął stół odwrócony nogami 
do góry. Stół leżał na sankach, których płozy niemiłosiernie skrzypiały i piszczały 
na suchych kamieniach. Wokół nóg stołu przewiązany był gruby sznur przytrzy-
mujący stos pakunków, worków i pościeli. Na szczycie tego stosu, otoczona górą 
książek, siedziała ciepło ubrana dziewczynka, trzymająca na kolanach lalkę tak 
samo opatuloną jak ona. Wolną ręką przytrzymywała wózeczek lalki wypełniony 
naczyniami i przywiązany do nogi stołu. Do pozostałych nóg doczepione były 
wiadra wyładowane naczyniami i miskami. Z tyłu sanie popychała kobieta. Jej 
pochylonej ku brukowi twarzy nie można było dojrzeć. Rachela dostrzegła jedynie 
wesołe kolory jej kwiecistej chustki. 

− Prawie zmiażdżył mi bok − poskarżyła się ojcu, po czym pociągnęła go, aby 
się zatrzymał, pozwalając przejść mężczyźnie z tym dziwacznym karawanem. 

− Ten? – ojciec wskazał brodą mężczyznę zaprzęgniętego do sanek. – Znam 
go. To młody pisarz. Nazywa się Berkowicz9. 

Jakiś ojciec z synem, ubrani schludnie i odświętnie, nieśli do spółki wielki 
kufer z rzeczami. Ojciec głośno mówił do syna: 

− Dopiero teraz będziemy musieli dowieść, czy jesteśmy zdolni do posiadania 
własnego państwa. Getto będzie dla nas takim państwem na próbę…

*

8 Idziemy? (ros.).

9 Pierwowzorem postaci Berkowicza był poeta i pisarz Symcha Bunim Szajewicz (1907−1944). Przed 
wojną pracował w fabryce włókienniczej, ale był już znany w środowisku łódzkich pisarzy two- 
rzących w jidysz. Ocalałe z ruin getta dwa poematy Szajewicza Lech lecho (Wyjdź) i Friling 5702 
(Wiosna 1942) należą do najlepszych dzieł stworzonych w czasach Zagłady.
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(Zeszyt Dawida)
Gdyby to nie było takie tragiczne, byłoby całkiem śmieszne. Mam na myśli ludzi 

z wykrzywionymi twarzami, z dziwacznymi paczkami i workami, z „genialnymi” 
pomysłami, jak ulżyć sobie w drodze i transportowaniu rzeczy. Przede wszystkim 
próbowano zlikwidować problem przenoszenia odzieży. Co kto miał, zakładał na 
siebie – a im kto był bogatszy, tym grubiej wyglądał. 

Popychałem nasz dziecięcy wózek z rzeczami (wózek – połamany grat, przy-
niesiony przez mojego Abramka z kosza na śmieci) i przysłuchiwałem się temu, 
co mówiono wokół. Te rozmowy to odrębny rozdział. Albo sapano, ciągnąc bagaż 
i filozofując na temat żydowskiego losu, albo rozmawiano „normalnie”, jak co 
dzień, a zarówno jedno, jak i drugie brzmiało dziwacznie. 

Obok nas szła chuda i wymizerowana kobieta z garbem pościeli na plecach. 
Wyglądała jak wielbłąd. Szła sama i mówiła do siebie, gestykulując: 

− Oj, Kejle to potwór… Kejle to potwór… − Podśpiewywała to na taką wpada-
jącą w ucho melodię, że ledwie mogłem się powstrzymać, aby nie podśpiewywać 
razem z nią.

Albo na przykład ta para, która szła obok, ale z drugiej strony. Ona: malutka, 
grubiutka i różowa jak prosiaczek, a on: prostak o szerokich barach, gburowaty, 
w furmańskich butach, obwieszony od stóp do głów – jak dwunożna ciężarów-
ka – stołkami, stolikami, szafkami, paczkami i workami. Ona zaś, ta kobiecina, 
nie niosła niczego, lecz była otoczona szóstką dzieci i trzymając w każdej ręce 
po trzy rączki, pchała się do przodu nie jak człowiek – lecz jak maszyna. Mąż 
i żona tak się spierali, idąc: 

− Oj, Icyku, niech cię ziemia pochłonie za to, że żądasz ode mnie, abym miała 
tyle sił co młoda dziewczyna − piszczała cienkim, ostrym głosikiem. − Dlaczego 
nie wziąłeś tej przeklętej miski, dlaczego nie wziąłeś? Żywcem wpędzisz mnie 
do grobu, żywcem!

Mąż Icyk, obładowany wszystkimi sprzętami i paczkami, bez żenady, z trudem 
parł do przodu, pochylając się w jej kierunku z łoskotem i brzękiem sprzętów: 
− Co, Gitl? Mówiłaś coś?

− Dlaczego zostawiłeś skrzynkę na węgiel? – żona „powiedziała coś”. – Nie 
będziemy mieli gdzie włożyć kawałka węgla, moje ty nieszczęście! Biada mi! 
Uważaj też na wiadra, bo jeszcze, broń Boże, upuścisz mleczne naczynia!10 

Wiadra na plecach Icyka przechylały się jeszcze bardziej, gdy on coraz mocniej 
schylał się w kierunku swojej żonki: − Co, Gitl? Mówiłaś coś? 

10 W judaizmie obowiązują surowe prawa dotyczące spożywania żywności wynikające z wywiedzionych 
z Biblii przepisów o czystości rytualnej. Jednym z nich jest zakaz mieszania pokarmów mlecznych 
i mięsnych poprzez łączenie ich w jednej potrawie. Pokarmy takie należy osobno przechowywać, 
przygotowywać i spożywać, używając odrębnych garnków, naczyń, sztućców, itp., a także zacho- 
wywać odpowiedni przedział czasowy między jedzeniem obu typów żywności.
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Z kolei z tyłu dobiegły mnie głosy trzech osób – kobiety, mężczyzny i dziew-
czyny, które prowadziły po polsku taką konwersację: 

− Żebym ja tak zdrowa była − łkał głos kobiety. − Ja w tym pospólstwie nie 
wytrzymam!11

Głos dziewczyny denerwował się: − Przestań płakać, mamusiu!
Głos męski pocieszał: − Przysięgam ci, kochanie12, że sam przejrzałem te 

toalety. Najczystsze na całych Bałutach.
Kobiecy głos nie dawał się pocieszyć: − Ja zgasnę jak świeca przy tej za-

smrodzonej kuchni!13

Głos dziewczyny odezwał się ostrzegawczo: − Jeśli nie przestaniesz płakać, 
mamusiu, to sobie pójdę!

Na to głos kobiecy rozełkał się jeszcze bardziej: − Idź, idź! Cały świat mnie 
opuszcza!14

Ale głos męski nie dawał za wygraną: − Nie płacz, kochanie. Nie taki diabeł 
straszny, jako go malują15. Sąsiedzi zapewnili mnie, że myszy i szczury kręcą 
się tylko na najniższych piętrach, a my, gołąbko moja, będziemy mieszkać pod 
samym dachem. Będzie dużo powietrza, nie będzie się tak kurzyło. 

Później byliśmy świadkami bójki wcale nie na żarty. Mężczyźni, którzy brali 
w niej udział, wyglądali jak całkiem stateczni starsi panowie. Ich ruchy były nie-
zdarne, jakby chcieli oszczędzić jeden drugiego, ale z powodu tej niezdarności 
trafiali się nawzajem gdzie popadnie. Byli do siebie tak podobni, iż mógłbym 
przysiąc, że są to dwaj bracia. W jednej chwili obaj upodobnili się do prawdzi-
wych małp. Tuż obok ich żony, zakutane w dziesięć warstw ubrań i spódnic we 
wszystkich kolorach, targały się za włosy, obrzucając się przy tym nawzajem 
najstraszniejszymi przekleństwami. W pobliżu stały ich dzieci w wieku dziesięciu-
-dwunastu lat, również popychając się i bijąc między sobą. Przyczyną wojny był 
ręczny wózek. Pomiędzy jednym a drugim ciosem zarówno mężczyźni, jak kobiety 
i dzieci próbowali zepchnąć z wózka rzeczy przeciwników, aby wrzucić własne. 

Mój Abramek, rzecz jasna, nie mógł przyglądać się obojętnie takiemu spek-
taklowi. Powiedział mi, że idzie rozdzielić walczących i pogodzić ich ze sobą, po 
czym już był w samym środku zbiegowiska, gdzie z zapałem pracował pięściami 
w grupce dzieciaków. Od czasu do czasu ktoś z przechodniów również próbował 
rozdzielić skłóconych, a to przy pomocy rąk, a to przemawiając im do rozsądku: 

11  Zdanie w języku polskim zapisane fonetycznie alfabetem jidysz. 

12  Zdanie w języku polskim zapisane fonetycznie alfabetem jidysz.

13  Zdanie w języku polskim zapisane fonetycznie alfabetem jidysz.

14  Zdanie w języku polskim zapisane fonetycznie alfabetem jidysz.

15  W oryginale dosł.: „Nie taki czarny diabeł, jak go malują”.
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„Fe, Żydzi, to przecież wstyd i hańba!” Ale nikt nie zwracał na to uwagi. Ostatecznie 
więc porzucono bijących się na środku drogi, jak porzuca się kamień miotany 
przez rzeczne fale to tu, to tam, po czym ulica popłynęła dalej. Ale oto zdarzyło 
się, że rozgrzani walką ludzie zapomnieli o jakże drogim im wózku, gdyż tak bardzo 
byli sobą zajęci, a w tym czasie pusty wózek, popychany ze wszystkich stron, 
zaczął jeździć w dół i w górę ulicy niesiony prądem napierającej masy. Zawołałem 
mojego Abramka, po czym pokazałem mu, jak tam, w oddali, ponownie próbują 
załadować nań swoje rzeczy, po czym znowu zaczynają się szarpać nawzajem. 

Abramek zgodził się ruszyć z miejsca. Był po temu najwyższy czas. Byłem 
zmęczony i zdenerwowany. Martwiłem się o mamę, która jeszcze została w domu. 
Poszła do mleczarza chrześcijanina, aby zostawić mu nasz adres na wypadek, 
gdyby ojciec został zwolniony. Dziś rano mama napisała karteczkę i włożyła do 
szuflady stołu – był to list do taty. Jakie to głupie. Przecież dobrze wiemy, że po 
naszym wyjściu całe mieszkanie zostanie opróżnione ze sprzętów!

Świeży wiaterek chłodził mi kark. Podniosłem głowę. W oknie na mansardzie 
wystawiono już doniczkę z kwiatami. Wydała mi się znajoma z tamtego czasu, 
z końca lata – tak odległego, a przecież w istocie niedawnego – gdy uciekałem 
przed Niemcami idącymi na Łódź. Wówczas w donicy były czerwone pąki kwiatów. 
Azalia zakwitnie ponownie, pomyślałem. Ona pozostała taka sama. Ale ja się 
zmieniłem w tym czasie, kiedy zdążyła stracić kwiaty i zaczęła się sposobić do 
ponownego kwitnięcia. Tamta droga, we wrześniu, też tędy wiodła. A przecież 
była to inna droga. Wówczas byłem przerażonym chłopcem, który ucieka przed 
nieokreślonym wrogiem. Dzisiaj jestem „głową rodziny” – i już znam wroga. 
I jeszcze coś: wówczas wokół mnie i ze mną szło całe miasto. Teraz część mia-
sta wygląda przez okna lub wystaje na chodnikach, przyglądając się, jak wróg 
przegania drugą jego część. Wówczas szedłem z Bronkiem – a dzisiaj Bronek, 
o ile żyje, jest ze swoją mamą gdzieś, na jakiejś ulicy albo w jakimś domu. Przed 
nimi kolejny dzień wojny. Nic więcej. 

Abramek zwrócił moją uwagę na grupkę mężczyzn, którzy właśnie nadchodzili: 
długie kapoty, rozhuśtane pejsy, kilkadziesiąt okrągłych kapeluszy. Kilku z nich 
niosło wspólnie na ramionach coś otulonego w biel. Wokół nich w ciasnym krę-
gu – kapelusz przy kapeluszu, broda przy brodzie – tłoczyli się pozostali niczym 
rodzaj ruchliwej warty przybocznej. „Sejfer Tojre16 idzie do getta” − szeptano 
wokół nas. Dziwiłem się sympatii, którą odczuwałem do niosących Sejfer Tojre 
– to była nie tyle sympatia, ile podziw, że myślą o czymś takim, podczas gdy 
wszyscy inni są zajęci swoimi sprawami. 

16 Księga Tory w formie zwojów (jednego lub kilku) przechowywana była w synagogach w szafie ołta-
rzowej (aron ha-kodesz). Żydzi uciekając podczas pogromów i wojen, zabierali z sobą święte księgi, 
które były symbolem trwania narodu.



18

W tłumie dostrzegłem znajomego Żyda. Prowadził biały wózek z napisem 
„Lody”. Przepchnąłem mój wózek bliżej niego, po czym zauważyłem, że górna 
pokrywa jego wózeczka jest zdjęta, a w środku, jeden obok drugiego, leżą stosy 
wielkich, czarnych ksiąg. 

− Co u pana słychać, młody człowieku? – usłyszałem głos, znajomy, przyjemny 
i niezwykły zarazem. – Nie poznaje mnie pan? – Mały Żyd przysunął się do mnie 
całkiem blisko. Jego rzadka broda trzęsła się jak żywa: − A kościół pamiętasz? 
Pod Łodzią? Spałeś oparty o mnie…

− Pan żyje?! – aż krzyknąłem ze zdziwienia. 
− Przecież pan widzi, dzięki Bogu dożyłem parszy Lech lecho17, więc i to 

z Bożą pomocą przetrwam. 
W jego brodzie otwarła się wielka, ciemna szpara, która zaśmiała się czer-

wonymi, bezzębnymi dziąsłami: − Coraz bardziej stajemy się rodziną, młody 
człowieku, co? Nie wiedziałem, co ma na myśli. 

– Nie zrozum mnie źle − wyjaśnił mi. – Nie chcę przez to powiedzieć, że nagle 
staliśmy się krewnymi. Ale ludzie, którzy razem zaglądają śmierci w oczy, stają 
się również czymś w rodzaju rodziny. Staliśmy nad wspólnym grobem, co? Tak 
było naprawdę, ale Jego Umiłowane Imię18 wstawiło się za nami i teraz przed 
nami wspólne życie. Tak... tak... Nawet… nawet, jeśli jeden z nas miałby, nie daj 
Boże, odejść z tego świata, to ten, który zostanie, dalej będzie niósł wspólny los. 
Rozumiesz, co? – Żyd sapał ciężko, jakby zmęczyły go te słowa. Rękawem otarł 
pot z twarzy. Grupa mężczyzn niosących Sejfer Tojre oddaliła się od nas, a stary 
człowiek zaczął niespokojnie rozglądać się dookoła.

− Musi być panu ciężko pchać taki ciężar − powiedziałem. 
− Kto ciężki, co ciężkie? – pokręcił głową. – Kto odrywa się od księgi Tory, 

temu jest ciężko. – Rozglądał się na wszystkie strony, powtarzając: − Obym tylko, 
daj Boże, mógł zatroszczyć się o mój drobiazg. Już są na Bałutach. Ale żona, wi-
dzisz, nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś mi zniknęła i bądź tu mądry… Tak to jest, 

17 Parsza Lech lecho (hebr. Lech lecha – Wyjdź) – to tytuł tygodniowego fragmentu Tory w rocznym 
cyklu jej czytania, zaczerpnięty z pierwszego zdania Gen 12,1.: „I rzekł Wiekuisty do Abrahama: 
Wyjdź z ziemi twojej, I z ojczyzny twojej, I z domu ojca twojego, do ziemi, którą ci wskażę” (prze-
kład I. Cylkowa). Cały fragment obejmuje Gen 12,1–17,27 i jest odczytywany w trzeci szabat po 
święcie Symchat Tora, które przypada w październiku lub listopadzie. W tej parszy Bóg obiecuje 
Abrahamowi uczynić z Izraela wielki naród i zapewnia, że będzie błogosławił tym, którzy będą go 
słuchać i przeklinać tych, którzy jego będą przeklinać. 

18 Jedynym Imieniem Stwórcy, które zostało objawione przez Niego samego Mojżeszowi w krzewie 
gorejącym, był tetragram − cztery litery − JHWH (Exodus 3,13−15), „I rzekł Mojżesz do Boga: »Oto 
przyjdę do synów Israela i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was; a gdy powiedzą 
mi: Jakie imię Jego? Cóż odpowiem im?«. I rzekł Bóg do Mojżesza: »Będę, który będę«. I rzekł: Tak 
powiesz synom Israela: »Wieczny posyła mnie do was!«” (przekład I. Cylkowa). To najczęściej poja-
wiające się imię Boga − na kartach Biblii Hebrajskiej występuje przeszło 6800 razy − i jego doty-
czy biblijny zakaz wymawiania Imienia Bożego zawarty w Dziesięciorgu Przykazaniach. 
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jak kobieta idzie, nieustannie ogląda się za siebie i jęczy. „Sore”, powiadam do 
niej. „Co ty się tak rozglądasz? Szukasz szczęścia, które za sobą zostawiłaś?” 
Nie odpowiada, tylko jęczy. Mówię do niej: „Sore, staniesz się jak żona Lota, 
która spojrzała za siebie, na Sodomę!”19 Na to ona jęczy jeszcze bardziej. No i co 
pan na to powie? Może faktycznie zamieniła się w kawałek soli? – spojrzał na 
mnie, a ja dostrzegłem, jak smutne są jego oczy: − Słyszysz, młody człowieku, 
możesz się ze mnie śmiać. Ale według mojej rachuby w tym naszym wędrowaniu 
na Bałuty można dostrzec Boży zamysł. Nie inaczej, tylko sam Najwyższy zbiera 
nas razem, aby ocalić nas od kary, która spadnie na Sodomę. 

Abramek nieustanie szturchał mnie łokciem. Tu zauważył tego, tam zaś innego 
znajomego. Nagle zawołał: − Marek idzie!

Marek, mój przyjaciel z Lotnej Brygady, z naszej zaprzysięgłej trójki (ja, on 
plus Icchok) szedł ze swoimi rodzicami i ciotką Sonią, która nie jest ciotką, lecz 
przyjaciółką jego matki, starą panną o romantyczno-rewolucyjnej przeszłości. To 
ona przekazała Markowi swoje „duchowe wychowanie”, więc my też nazywaliśmy 
ją ciocią Sonią albo po prostu – ciocią. Ciocia Sonia zauważyła nas i przywołała 
do siebie. Chciałem się pożegnać z człowieczkiem ciągnącym lodziarski wózek, 
ale już go przy nas nie było. 

− Słyszysz, Dawidzie − ciocia Sonia pochyliła się w moim kierunku. − Właśnie 
rozmawiam z Markiem o losie narodu żydowskiego… − Ton jej głosu był jak zwykle 
tonem nauczycielki, osoby pouczającej: − Żydowski naród jest ludem nadziei. 
Popatrz na te twarze. Spójrz, jak idą… Wzdychają, płaczą i przeklinają, ale nie są 
załamani. Wewnątrz, w sobie, każdy już myśli o nowym miejscu, o zarobku. Spójrz 
na tę kobietę, o tutaj. Z pewnością zastanawia się, jak urządzić nowe mieszkanie. 
A ten mężczyzna z dwójką dzieci… Mają piękne pejsy. Ojciec już pewnie myśli 
o chederze dla nich. O tym właśnie rozmawiam z Markiem. Musicie pomyśleć 
o dalszej nauce… − Przyłożyła rękę do czoła, robiąc daszek nad oczyma: − Zdaje 
się, że widzę jeszcze kogoś z twoich przyjaciół, Marku. 

Szimen i Berl, chłopcy z organizacji20, podeszli mocno obładowani workami 
i walizami. Ucieszyłem się na spotkanie z Szimenem. Od kilku dni nie miałem 
pojęcia, co dzieje się na frontach, a on był osobą, od której można było usłyszeć 
wiarygodne nowiny. 

19 Starotestamentowa postać, która wraz z mężem – bratankiem proroka Abrahama – i dwiema cór-
kami uciekała z zagrożonej Sodomy, ale nie posłuchała ostrzeżenia Boga i obejrzała się na mia-
sto, za co została zamieniona w słup soli (Gen 19,15−26).

20 Mowa o organizacji Bund (właśc. Algemejner Jidiszer Arbeterbund in Lite, Pojlen un Rusland, czyli 
Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji). Była to lewicowa, anty-
syjonistyczna partia żydowska utworzona w 1897 r. w Wilnie i początkowo działająca w Rosji, 
a w okresie międzywojennym w II RP. Przy Bundzie funkcjonowały organizacje dla dzieci i młodzieży, 
które miały charakter edukacyjny i kulturalny.
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Ciocia Sonia witała chłopaków, patrząc niespokojnie na Marka, który nie 
odzywał się ani słowem. 

− Właśnie rozmawiamy z Markiem i Dawidem − powiedziała do Szimena. − 
Rozmawiamy o żydowskim narodzie…

− Naród żydowski nieustannie padał ofiarą reakcji − rzucił Berl. Lubił posłu-
giwać się publicystycznymi zwrotami. 

− Mówimy − ciocia ciągnęła dalej swoim charakterystycznym tonem − że 
Żydzi są wielkimi optymistami... − ponownie spojrzała na Marka. 

Zapytałem Szimena, co słychać. Przekazał mi kilka mało ważnych wiadomości 
o Finlandii. 

I w tym momencie Marek odezwał się po raz pierwszy: − Nawet nie ma żad-
nych nowin, z którymi można by iść do getta, co?

Ciocia Sonia już zaczęła pocieszać: − Dla mnie jest jasne − powiedziała − że 
jeśli zwyciężą te ciemne siły, to świat upadnie, a do tego przecież nie może dojść.

− Tak, a poza tym również w Niemczech może dojść do zmiany − wsparłem 
ją, ponieważ czułem, że przygnębienie Marka zaczyna mi się udzielać. 

Marek skrzywił się. 
− Masz nadzieję, że naród niemiecki pójdzie po rozum do głowy? A tymcza-

sem idziesz do getta. 
− Czemu słowo „getto” tak cię przeraża? – ciocia Sonia nie wytrzymała. – 

Mówi się „getto”, bo zna się getta z czasów średniowiecza. Ale dzisiaj są inne 
czasy. Nawet gdyby Niemcy chcieli przysporzyć nam takich nieszczęść jak 
w średniowieczu, obawialiby się światowej opinii publicznej. Nie bój się tak tego 
getta − niemal prosząco zwróciła się do Marka, biorąc go pod rękę. – I w getcie 
dotrze do ciebie dobra nowina, że wróciła wolność. 

Marek otrząsnął się z jej dotknięcia. Wiedziałem, że chciałby uciec. Czułem 
również, że i mnie udziela się przygnębienie przyjaciela. Jak zawsze w takich 
chwilach przywołałem w myślach imię Racheli. Z pewnością jedno było dobre: 
nasz przyjaciel Szolem przygotował na tym samym podwórku przy ulicy Luto-
mierskiej mieszkanie dla niej i dla jej rodziny. 

*

Symcha Bunim Berkowicz nie czuł potu, który spływał mu po twarzy. Jego 
czarny zimowy płaszcz był zmięty, kłujące włosie kołnierza – nastroszone, na 
każdym włosku zaschnięta kulka błota. Brwi Berkowicza sterczały jak włosie 
kołnierza. Również na ich końcówkach osiadły resztki błota niczym główki szpilek. 

Głowę miał pochyloną ku ziemi, jakby był zajęty liczeniem śladów stóp na 
bruku. Gdyby podniósł głowę, to i tak nie zobaczyłby nic więcej niż tylko plecy, 
ręce, naczynia, paczki i worki, a także twarze najbliższych sąsiadów na drodze. 
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A jednak widział cały obraz – jasno i wyraźnie. Widział go wewnętrznym okiem. 
I obraz ten ciążył mu – strasznie, okropnie. Jakby on, Berkowicz, ciągnął za 
sobą nie tylko swój własny dobytek, nie tylko własną żonę i dziecko, a nawet 
nie tylko rodziców czy siostry − ale wszystkich: całą ulicę, miasto, każdego, kto 
tu idzie, kto już tam jest, kto jeszcze nadejdzie. Było tak, jakby prowadził życie 
ich wszystkich − ich przeszłość, ich dzieciństwo i młodość, dojrzałość i starość 
– do przepastnej otchłani. I czuł się winny wobec wszystkich. To, czego tak bar-
dzo się bał, było tutaj. Wiedział to już wcześniej – i nie ostrzegł, nic nie uczynił, 
aby uratować choćby najbliższych, nie zrobił niczego nawet dla samego siebie. 
Prawda, nie wiedział dokładnie, przed czym miałby ostrzegać, nawet teraz nie 
wiedział dokładnie, na czym polega niebezpieczeństwo. Przecież wydawało 
się, że tak będzie lepiej. Nie będą widzieć Niemców. Nie będą oglądać twarzy 
Polaków. Będą razem – bracia, którzy dzielą wspólny los. Będą cierpieć, ale żyć 
będą godnie, czystym, uczciwym życiem. A jednak to nie przynosiło mu ulgi. 
Czuł, że tam, w sercu Bałut, czyha na nich coś strasznego. Był przerażony, lecz 
nie wiedział, czy to uczucie ma związek tylko z jego własnym losem, czy również 
z losem całej społeczności. Już nie potrafił rozdzielić tych dwóch rzeczy. 

W drodze przyczepił się do niego starzec z tałesem pod jedną ręką i połówką 
chleba pod drugą, nieustannie nagabując go i sypiąc to sentencjami, to powie-
dzonkami: − Tak, tak, rabojsaj21. Wolny naród mało cierpi, a skarży się dużo. 
Naród zniewolony dużo cierpi, a skarży się mało… Tak, tak, wszystko przetrwamy, 
poza śmiercią. Kohelet powiada: Bóg stara się o tego, kto jest ścigany22. Pytanie, 
kiedy go w końcu znajdzie? 

Miriam prosiła Bunima, aby zatrzymał się na chwilę na złapanie oddechu. On 
jednak nie chciał. Spieszył się i dziwił temu pośpiechowi. Chciał jak najszybciej 
rozpocząć nowe życie, spojrzeć mu prosto w twarz. Czuł, że gdyby zatrzymał się 
w połowie drogi, coś by się z nim stało. 

− Daleko jeszcze, tatusiu? – zawołała Blimele z wózka. 
− To dopiero początek − mruknął do siebie, nie odpowiadając dziecku. 
− Niedługo będziemy na miejscu − zgrzana Miriam, popychając sanki od 

tyłu, uspokajała dziecko.
− Dokąd idziemy? – Blimele pytała dalej. – Jak się nazywa to… to?
− Do nowego domu − Miriam odpowiadała jej cierpliwie.
− Do getta − rzucił Bunim półgłosem, mając ochotę podrzucić dziecku nowe 

słowo, aby bawiło się nim w czasie marszu. 

*

21  Moi panowie (jid.).

22  Koh 3,15 – por. przekład S. Pecarica, Kraków 2007, s. 146.



22

Estera nie miała ciężkiego bagażu: mały plecak na ramionach, a w ręku 
walizkę z rękopisami Hersza ukrytymi między niewielką ilością pościeli, bielizny 
i naczyń. Dlatego też mogła iść szybciej niż inni. Ale nie spieszyła się. Fakt, że 
nie miała jeszcze lokum, nie niepokoił jej. Wiedziała, że nogi i tak zaprowadzą 
ją na podwórko przy Lutomierskiej, do dawnego mieszkania wuja Chaima, zaś 
o tym, co będzie dalej, nie myślała. 

Niósł ją tłum ludzi, a ona czuła się swojsko i bezpiecznie. Nieustannie pro-
ponowała swoją pomoc komuś z przechodzących obok, wolną ręką poprawiała 
worek na czyichś plecach, przytrzymywała dziecko, podprowadzała starca. 
Nie dziękowano jej, ona zaś nie oczekiwała wdzięczności. Spoglądały na nią 
przyjazne oczy, a jej własny los pod wpływem tych spojrzeń wydawał się lekki, 
tak lekki – że niemal nic niewart. Ta obojętność wobec siebie była jej pociechą. 
Pociechą, która nie miała nic wspólnego z tym, co dawali jej towarzysze, przy 
których zawsze jasno i wyraźnie czuła swoje ja, i myślała o swoim życiu jak o da-
rze ofiarowywanym za pomyślność mas. Teraz czuła się roztopiona w tej masie 
i prawie nie myślała o swoim własnym losie. Nawet jej tęsknota do Hersza, która 
zwykle, zarówno w zwątpieniu, jak i w uniesieniu, była dojmująca, teraz zelżała, 
jakby przesłoniła ją mgła. Nie wiedziała, jak to się mogło stać tak nagle, w czasie 
tej oto wędrówki. Wszystkimi zmysłami czuła, że ta obojętność na własny los 
otwiera w jej sercu nowe przestrzenie, że dopiero teraz, właśnie tu, dowiedziała 
się, co znaczy „ludzkość” i „masy”, a także przekonała się, co to znaczy oddać 
partii swoje cierpienia i radości. 

Nagle zauważyła szary wózek – taczkę o jednym kole, jaką dozorcy zwykle 
wywożą śmieci, a ogrodnicy używają do prac ogrodowych. Wózek skierowany 
kołem do tyłu ciągnęła kobieta. 

Na taczce wysłanej pościelą, na wielkich puchatych poduszkach leżał męż-
czyzna. Spod przykrycia wystawała tylko jego matowa, żółta twarz z ostrym, 
zadartym do nieba nosem, porośnięta nieogoloną brodą, która trzęsła się niczym 
w gorączce. W żółtawym obliczu jaśniała para oczu o wilgotnym, przymglonym 
spojrzeniu. Ich blask był tak ostry, jakby płonął w nich ogień. Spojrzenie zatrzy-
mało się na Esterze. 

− Czy pan czegoś potrzebuje? – pochyliła się do niego i zapytała głośno, jak 
pyta się głuchego, aby przekrzyczeć dookolny szum.

Opuchnięte usta rozchyliły się w szparę: − Proszę podciągnąć mi chustę… − 
Nie było czego naciągać. Chory był porządnie okryty. Estera pociągnęła dłonią 
chustę, udając, że ją poprawia. – O tak… − cień wdzięcznego uśmiechu zamigotał 
w kącikach ust obcego. – Mam dreszcze…

Kobieta ciągnącą wózek obejrzała się. Estera zobaczyła zniszczoną twarz, 
maskę zmarszczek i potu, brzydkie usta pokryte plamami szminki niczym za-
schniętą krwią. Oczy kobiety były jednak młode, żywe i wyglądały znajomo. Oparła 
uchwyty taczki na kolanie, aby chory nie zsunął się z niej, po czym zwróciła się 
do Estery grubym, zachrypniętym, męskim głosem: 
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− Czego chce? 
− Ma dreszcze! – powiedziała do niej Estera. 
Kobieta zaczerwieniła się: − Czy kto widział, aby w takim tłumie człowiek miał 

dreszcze? Przecież ze mnie leje się pot! 
Gdzieś z przodu dobiegł ich krzyk: − Ej, krokodylku! – Wysoki, barczysty 

mężczyzna, obwieszony ze wszystkich stron wielkimi paczkami, zatrzymał się 
w samym środku tłumu, po czym zawołał ponad głowami w kierunku wózka: 
− Może byś się już ruszyła, cholero jedna! – Obładowany olbrzym pozwolił lu-
dziom przepłynąć obok siebie, czekając, aż wózek znajdzie się przy nim. Jego 
rozczochrana, czarna głowa z niesfornymi lokami niczym sprężynki błyszczała 
w świetle dnia. Loki opadały na brązowe czoło, sięgając brwi. Pełne, brązowo-
czerwone usta rozciągnęły się w nieoczekiwanym uśmiechu: − Czego brakuje 
temu twojemu szczęściu? – Olbrzym zwrócił się do kobiety przy uchwytach. 
Powietrze wokół niego zadrżało, światło zawibrowało jego niepokojem i siłą. 
Tylko jedna taka postać żyła we wspomnieniach Estery – Walentino, chłopak 
z ferajny, który mieszkał na podwórku kamienicy wuja Chaima. Estera poznała go, 
chociaż się postarzał. Nie, nie postarzał, lecz stał się jeszcze silniejszy, bardziej 
potężny i energiczny. Kobieta przepchnęła wózek, a Walentino z całym bagażem 
na plecach pochylił się ku choremu. − Friede? – W cieniu jego brązowej twarzy 
skóra chorego przybrała odcień suchej gliny. – Friede, popatrz tylko, słońce  
świeci!

Uśmiech błąkał się w kącikach ust chorego: 
− Widzę, Walentino… 
− To co tak szczękasz zębami jak w febrze? Przecież jesteś pisarzem. Jak 

pisarzowi może być zimno, gdy świeci słońce?
− Zimno mi od jego gorąca, Walentino… − Rozpalone oczy wskazały kobietę 

przy uchwytach: − Nie jest jej za ciężko?
Walentino zatrząsł się wraz z całym swoim ładunkiem, co wywołało w Esterze 

obawę, że coś może spaść na chorego. 
– Zwariował, na moich wrogów! – Młody człowiek zarechotał. − Skoro nawet 

w ogień za tobą wskoczy, to czy może być jej za ciężko?
− Jesteś zły, Walentino?
− Oczywiście, że jestem zły. Ona jest bardziej twoją żoną niż moją. Gdybyś 

był człowiekiem jak należy, już dawno porachowałbym ci kości. Uwierz mi, tak 
jest lepiej dla ciebie.

Walentino wyprostował się, idąc obok wózka. Estera chciała odezwać się do 
niego, choć przez chwilę poczuć na sobie jego gorące oczy. Ale odsunęła się od 
niego, stając po drugiej stronie taczki, po czym otworzyła walizkę. Wyjęła jed-
ną ze swoich kołder i narzuciła ją na chorego. Gdy jej ręka zbliżyła się do jego 
twarzy, spod drżącej brody wyłonił się palec, cienki i biały, potem drugi – po 
czym oba lekko dotknęły jej dłoni. Wydawało się jej, że czuje na skórze gorąco 
rozpalonego szkła. 
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− Ma pani zielone oczy − wyszeptał chory23.
Zrobiło jej się raźniej. − Jeśli może pan dostrzec kolor cudzych oczu, to jeszcze 

nie jest z panem tak źle. – Pochyliła się nad nim jeszcze niżej: − Co panu jest?
Policzek mu lekko zadrżał: 
− Proletariacka choroba… − A po chwili dodał: − Po to się pani zatrzymała, 

aby tu ze mną flirtować? 
− Nie mam się do czego spieszyć − beztrosko wzruszyła ramionami. – Idę 

sama… − powiedzenie tego sprawiło jej przyjemność. Uśmiechnęła się: − No 
i co, cieplej panu?

− Tak, cieplej mi od pani rudych włosów, zielonych oczu i różowej kołdry. 
A robi mi się jeszcze cieplej, gdy myślę, że jeszcze dzisiejszej nocy ta kołdra 
okrywała pani piękne ciało, a teraz leży na mnie i mnie okrywa. Taka kołdra 
może uzdrowić… − spojrzał na nią badawczo. − Nie podoba się pani to, co mó-
wię? – pospieszył ją przeprosić: − Proszę nie brać mi tego za złe. Niczego złego 
nie miałem na myśli. – Płatki jego nozdrzy drżały nerwowo. – Chce pani odejść? 
Widzę, że się pani obraziła… Jestem żydowskim pisarzem, wie pani? – pochwalił 
się jak dziecko. Jakby chciał ją tym zatrzymać. – Nie myślałem o niczym banal-
nym. Wierzy mi pani? Nazywam się Friede. Z pewnością nigdy pani o mnie nie 
słyszała… − spojrzenie jego oczu paliło jej twarz. 

− Tak, słyszałam o panu − skłamała. 
− Słyszała pani o mnie?! Naprawdę?... Jak to możliwe, że zna mnie ktoś 

napotkany przypadkiem?
− Interesuję się literaturą.
Nie miał zamiaru jej sprawdzać. 
− No, proszę powiedzieć, czego mi jeszcze brakuje do szczęścia? Piękny dzień. 

Niemal wiosenny. Przejażdżka w karecie po mieście oraz dziewczyna o rudych 
włosach i zielonych oczach, która słyszała o mnie. W takich okolicznościach 
musi mi pani zdradzić swoje imię. 

− Estera − rzuciła na niego łagodne, kokieteryjne spojrzenie. 
− Estera… Estera… − chory zaczął się bawić jej imieniem. – Gdybym miał 

wybrać pani imię, to oczywiście wybrałbym Esterę. Słyszy pani ten dźwięk? Je-
dwab. Aksamit. Delikatność i wdzięk. Żydowski, smutny wdzięk. Wie pani, Estero, 
mam zbiór nowel gotowy do druku. Już poszedłby do drukarni, gdyby nie wojna. 
Teraz jestem zadowolony, że jeszcze się nie ukazał. Poświęcę go pani. Napiszę 
dedykację: „Dla Estery o zielonych oczach i rudych włosach za różową kołdrę”. Jak 
podoba się pani taka dedykacja?... Sądzi pani, że manuskrypt mam przy sobie, 
co? Nie jestem taki głupi. Tam go zostawiłem. Zamknąłem w szafce i zabrałem 
kluczyk. Niech chociaż on ma zabezpieczoną przyszłość. Dobre, co? Obym tylko 

23 Rozmowa Friedego z Esterą prawdopodobnie toczy się po polsku, na co wskazuje używane od 
czasu do czasu sformułowanie „panie Friede” zapisane alfabetem jidysz.
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za nim nie zatęsknił. Widzi pani, dzieło jest dla pisarza niczym kobieta, z którą 
chce się nieustannie przebywać. Dlatego wydanie dzieła jest przyjemnością, 
prawdziwą radością… Ale to też uraza. Bo to jest tak, jakby twoja ukochana 
kobieta stała się… Wszyscy cieszą się jej urodą, człowiek jest dumny z jej suk-
cesu, ale w autorze pozostaje przykre uczucie… Pustka. Dlatego najlepszy czas 
jest właśnie teraz, kiedy manuskrypt jest gotowy, a świat go jeszcze nie ujrzał. 
To miesiąc miodowy… Ale ja i mój manuskrypt musimy spędzić go osobno. To 
bolesne, rozumie pani? 

Pokiwała głową, dziwiąc się przywiązaniu, jakie czuje do jego twarzy, uwa-
dze, z jaką wsłuchuje się w jego gorączkową paplaninę – jakby słuchała nie 
uszami, tylko czymś w sobie – czymś skrytym głęboko w środku. Łzy napłynęły 
jej do oczu, nie mogła jednak zrozumieć, dlaczego. Ulica, droga, ludzie dookoła, 
Walentino i jego żona – to wszystko zniknęło. Była sama, sam na sam z tą twa-
rzą, która kołysała się tak nisko nad ziemią. I nagle poczuła się bardzo słaba 
i bardzo zmęczona – współczuciem, samotnością. Zauważyła, że chory zamilkł. 
Na jego czole pojawił się pot. Miał zamknięte oczy, zagryzał wargi wykrzywione 
w grymasie cierpienia. Pochyliła się nad nim. − Źle się pan czuje?

Z trudem uniósł powieki. − Wiatry są dla mnie fatalne. Widzi pani – zasapał. 
− Niemożliwie wcześnie zaczęła się ta wiosna… Aby nas pocieszyć. Ale mnie taka 
wiosna może zabić. Czy to nie jest skandal? Mnie, piewcę piękna − podchwycił 
jej spojrzenie. − Pani się przejmuje? Widzę, że pani się przejmuje… Musiała się 
wyprostować. Rozbolała ją głowa. Nogi zaczęły się pod nią załamywać.

– Dziecko… − wyszeptał.
− Co pan powiedział? – nie dosłyszała. 
− Dziecko… powiedziałem. Lubię to słowo. Proszę się nie przejmować. Pani 

obecność dobrze mi robi. Naprawdę. Przy tym wszystkim mam szczęście… Ludzie 
są dla mnie dobrzy. Widzi ją pani… − podniósł podbródek w kierunku kobiety, która 
ciągnęła taczkę. − Ulicznica. A jej mąż, Walentino… Słyszała pani o Walentinie? 
Książę bałuckiej ferajny. Oboje przyszli po mnie. No, niech pani sama powie, czy 
można nie wierzyć w ludzi? Pani wierzy w ludzi?... Zastanawia się pani, czy ja wiem, 
dokąd zmierzamy, co? Dziecko… − jęknął. − Jeśli chce pani wiedzieć, powiem 
pani: według mnie jadę teraz w eleganckiej dorożce przez szerokie, zagraniczne 
bulwary. Była pani kiedyś zagranicą? – Zaprzeczyła ruchem głowy. – Ja też nie. 
Zagranica. Piękne miasta. Szerokie ulice… Przestrzeń. Przestrzeń zawsze mnie 
kusiła. Tam, dokąd idziemy, będzie ciasno. A ja… Tłum lubię jedynie, gdy siedzę 
przy biurku nad kartką papieru. W pozostałych wypadkach obawiam się go. 
W tłumie, rozumie pani, samotny człowiek czuje się jeszcze bardziej samotny.

Coś się w niej poruszyło. Nie zgadzała się z nim: − A ja – dokładnie na odwrót! 
– zawołała przesadnie głośno. – A ja się bardzo dobrze czuję w tłumie! – Nagle 
zaczęła mu robić wyrzuty: − Pan jest przecież pisarzem. A gdzie pańskie spo-
łeczne i obywatelskie sumienie? Nie potrafi pan niczego poza grzebaniem się we 
własnych uczuciach? Drobnomieszczańskich, rozlazłych sentymentach własnego, 
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małego ja? Gdzie ma pan oczy i uszy? Dlaczego nie rozejrzy się pan odrobinę 
dookoła, nie popatrzy pan, co się dzieje? Proszę mi wierzyć, byłoby lepiej dla 
pana, gdyby pan żył z ludźmi zamiast zamykać oczy i zajmować się tylko sobą.

Zauważyła, jak resztka krwi odpływa z jego twarzy, a następnie poczuła, jak 
ta sama krew zaczyna płonąć na jej własnych policzkach. Rozgorzała na nich 
purpurą, sięgając po same uszy.

− Mam prawo – wyjąkał − być zajęty tylko sobą. Człowiek najpierw zamyka 
oczy na to, co dookoła, a potem... 

W zawstydzeniu nie usłyszała jego urywanych słów. − Co pan powiedział?
− Powiedziałem, że ma pani piękne, zielone oczy.
Nie patrzył na nią. Bolesny grymas wykrzywił maskę jego twarzy. Esterę 

ogarnęła bezradność. Nieoczekiwanie pochyliła się jeszcze niżej w kierunku 
wykrzywionych ust, aż poczuła żar jego oddechu na swoim policzku, po czym 
wyrzuciła z siebie błaganie urwane, tępe, choć pełne wewnętrznego bólu: − Czy 
pan, panie Friede, chciałby zostać moim przyjacielem? – Pytanie to zabrzmiało 
w jej własnych uszach bezsensownie, dziecinnie i głupio. A jednak nie mogła się 
powstrzymać. – Możemy zostać dobrymi przyjaciółmi. Ja… też jestem samotna. 
Idę bez nikogo. Niech pan otworzy oczy, panie Friede, mówię poważnie. 

Nie otworzył oczu. Jego usta wykrzywiły się jeszcze bardziej, gdy zapytał: − 
Mówi pani poważnie? 

− Tak… tak − nie wiedziała, co się z nią dzieje. 
− To niech pani pójdzie i trochę pomoże ciągnąć tę karetę. 
Przepchnęła się do kobiety na przedzie, wyjęła jeden uchwyt z jej ręki i wraz 

z nią zaprzęgła się do wózka. 

*

Wraz z zawiniątkiem panna Diamant trzymała pod pachą piękny tom poezji 
Słowackiego. Wolną ręką przytrzymywała się Wandy, swojej przyjaciółki. Właści-
wie powinny się były rozdzielić dużo wcześniej, ale nie mogły się oderwać jedna 
od drugiej. Przesuwały więc rozstanie od rogu do rogu, a w końcu – od domu do 
kolejnego mijanego domu. 

Wanda też chciała iść do getta. Panna Diamant kategorycznie się temu 
sprzeciwiła – choć właściwie sama nie potrafiła sobie wytłumaczyć dokładnie, 
dlaczego. Była pewna, że dobrze robi, że są skazane na rozstanie. 

− Ty musisz zostać – panna Diamant nieustannie przekonywała płaczącą 
Wandę. – Tam nie będzie nam razem dobrze. Droga Wando, tam byłabyś nie 
tylko ze mną, ale z nimi wszystkimi. Popatrz… − nerwowo dotykała przyjaciółki, 
wskazując na gwarny, krzątający się tłum. − Poza nieszczęściem nic mnie z nimi 
nie łączy. Oni żyją zupełnie innym życiem… Przecież wiemy to obie, kochana… 
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Mają inny styl życia. Inaczej pojmują radość, a także smutek. A ich język to 
mnie nawet odrzuca. Słyszysz, jak oni mówią? Co ci to przypomina? Obcość. To  
wszystko. Ale ja należę do tej obcości. Nie ma znaczenia, czy oni mi się podobają, 
czy też nie. I obawiam się, kochana Wando, że z tobą to ich… jeszcze bardziej 
znienawidzę. Bo… będę się wstydzić. Bo… Wando, nie mogę…

Wanda nie przestawała pochlipywać. − Sprawiasz mi przykrość, moja droga, 
sprawiasz mi wielką przykrość. 

− Sama sobie sprawiam przykrość… − kościstym ciałem panny Diamant 
wstrząsnął dreszcz. – Widzisz… Zawsze dostrzegałam piękno i wielkość  
w starym, biblijnym żydostwie. W sercu byłam z niego dumna. Tak, teraz mogę 
ci to powiedzieć. Będę bardzo rozczarowana, jeśli czegoś z tej wielkości w nich 
nie odnajdę… A tymczasem oni są tacy zacofani, fanatyczni i dalecy od tego 
wszystkiego, co mi bliskie… − i panna Diamant również zaczęła pochlipywać. 

Wanda objęła ją. − Weź mnie ze sobą. To najłatwiejsza rzecz dla nas obu. 
Dostosuję się. Będę cię we wszystkim naśladować. 

Panna Diamant pokręciła przecząco głową. Kropelki łez oderwały się od 
jej policzków i spłynęły na liliowy szal, którym była otulona. − Dostosować się 
i naśladować to rzeczy zewnętrzne. Chodzi o serce. O serce chodzi…

− Więc w ogóle nie wierzysz w moje serce? Jakże wielką sprawiasz mi przy-
krość. Sądzisz, że mogłabym nienawidzić ludzi, którzy cierpią?

Na to panna Diamant nie miała odpowiedzi. Ale obstawała przy swoim: − 
Wiem i czuję, że to droga, którą muszę pokonać bez ciebie. Ktoś inny może 
nie, ale osoba taka jak ja musi. Wracam do mojego narodu kroczącego swoją 
własną drogą cierpień, na której nikt mu nie towarzyszy. Już przez to tylko, że 
o tym mówię, czuję się związana i… to nie znaczy, Wando, moja kochana, że się 
od ciebie odsuwam. 

− O, skarbie − westchnęła Wanda − już się oddaliłaś ode mnie… Sama tego 
nie widzisz. Już nie jesteś tą samą osobą. Jesteś otumaniona, zbolała… Nie 
wiesz, co mówisz. 

Pannie Diamant zrobiło się zimno. Szczelniej otuliła się szalem. Wanda wciąż 
jeszcze szła obok niej; prawdą było, że już sama siebie nie rozumiała. – Nie, nie 
wiem, co mówię − mruknęła.

− Pojdę z tobą wbrew twojej woli. 
− Nie zrobisz tego. – Panna Diamant zatrzymała się. Próbowała opanować 

drżenie ciała. Ponurym wzrokiem spojrzała przelotnie na przyjaciółkę: − Jeśli 
chcesz, to możesz być ze mną. Idź do swojej szkoły, do swoich dzieci. Opowiedz im… 

Wanda westchnęła z obawą: − Więc to koniec...
− Koniec? Broń Boże. Nie mojej przyjaźni z tobą, nie mojej wiary. Wierzę… że 

to, co zasiałyśmy, gdzieś pozostało… gdzieś pozostanie. Będziemy rozdzielone, 
a mimo to razem w… wyższym znaczeniu. Wando, Wando… − powtarzała imię 
przyjaciółki, pojmując, że jeszcze nie jest sama, że wciąż jeszcze trzyma ramię 
tej jedynej bliskiej istoty. – Ja będę nauczać w getcie, a ty będziesz nauczać 
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poza nim. Będziemy wypowiadać podobne słowa. Odnajdziemy się w… pięknie, 
ponad brudem i chaosem. To brzmi patetycznie. Życie czasami może być bar-
dziej patetyczne niż wszystkie słowa. Rozejrzyj się… Ludzie, którzy tu idą, są… 
brzydcy, co? Żałośni, brudni, stłoczeni, niedbale ubrani. To naprawdę mój naród, 
który odważnie idzie na spotkanie swojego losu. Dziś wielki dzień w żydowskiej 
historii. – Wanda przygryzła wargi. Panna Diamant nieustannie mówiła, wciąż 
krążąc wokół tych samych myśli. Łzy ciągle płynęły z jej oczu. − Kiedyś powie- 
działam ci, pamiętasz tamten dzień, że Niemcy zrobili ze mnie Żydówkę. Tak 
więc przynajmniej tę jedną rzecz im zawdzięczam… Ponieważ teraz myślę, że tak 
naprawdę źle służyłam naszym ideałom. W jak niewłaściwy sposób zwracałam 
się kiedyś do żydowskich dzieci! Jakże mogłam dotrzeć do ich dusz, żądając, aby 
zaparły się siebie? Czy to możliwe? Człowiek, który porzuca własny naród, staje 
się bogatszy czy ubożeje? Czyż nie jest jak ślepiec bez oparcia? A… a jeśli każdy 
naród jest instrumentem w wielkiej orkiestrze… Im piękniej i wyraźniej gra każdy 
instrument, tym bogatszy i lepszy staje się koncert… Więc czemu chciałam, żeby 
moje… żeby żydowskie skrzypce zamilkły? Uwertura, którą zagrają narody, kiedy 
nadejdzie wolność… − zawstydziła się tego, co powiedziała, po czym ponownie 
zaczęła wyrzucać z siebie urywane słowa: − Dlaczego… wszystko, co mówię, 
jest tak niezwykłe?

Stały za murem. Obie drżały z zimna. Nieoczekiwanie ich ręce splotły się i trwały 
wczepione w tom wierszy Słowackiego – dwie pary starych rąk, pomarszczonych 
jak suche, jesienne liście, które znalazły wsparcie przeciw miotającej nimi burzy 
na wciąż jeszcze świeżej, pozłacanej okładce książki. 

− Dziękuje ci… za niego… za Słowackiego − panna Diamant zakrztusiła się. 
To niezwykłe padło teraz z ust Wandy, mokrych od słonych łez. Słowa te 

wypowiedziała z rozpaczą i nadzieją, niczym pytanie i potwierdzenie zarazem: 
− Spotkamy się w nim… − jej ręce zsunęły się z książki. Odwróciła się tyłem do 
przyjaciółki i powoli odeszła, otoczona nadciągającą falą ludzi.

Panna Diamant stanęła na stopniu, patrząc, jak Wanda znika. Potem mocniej 
otuliła się liliowym szalem, przycisnęła do piersi tom wierszy, a jej mała, ptasia 
twarz wyciągnęła się do przodu i w górę – jakby szukając przestrzeni do lotu. 

* 

Pies również szedł do getta24. Był to brązowy, zgrabny doberman, który wabił 
się Sunia – własność pana Adama Rozenberga. Wśród stworzeń zapełniających 

24 Początkowo mieszkańcy getta mogli posiadać zwierzęta domowe, w tym psy, z czasem wprowa-
dzono opłaty, a potem zakaz przebywania psów na terenie zamkniętej dzielnicy.
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ulicę pies był w pewnym sensie jedynym uprzywilejowanym. Po pierwsze dlatego, 
że nie nosił żółtej łaty, a po drugie, miał wokół siebie dużo wolnej przestrzeni do 
maszerowania. Albowiem, jak widać, okoliczni piechurzy wychodzili z założenia, 
że widok Żyda z psem oznacza dwie możliwości: albo pies nie jest psem, albo 
Żyd nie jest Żydem25. A ponieważ nie można było podać w wątpliwość psiej istoty 
ogromnego dobermana, nie pozostawało nic innego niż powątpiewać w żydow-
skość właściciela. A w drodze do getta lepiej było omijać z daleka wszystko, co 
obce lub gojskie. 

Sunia nosiła obrożę, a przypięta do niej skórzana smycz, krótka jak podczas 
każdego spaceru, była kilkakrotnie owinięta wokół ręki pana Adama Rozenberga. 

Łysina pana Adama błyszczała od potu. Jego czoło było buraczkowe, podobnie 
jak kark zwisający nad kołnierzem kilkoma luźnymi, równolegle układającymi się 
fałdami – niczym na wpół surowe bajgle na patyku. Skóra jego twarzy, niegdyś 
zdrowa i tłusta, zwisała po obu stronach policzków na kształt pustych worków. 
Było mu ciężko iść pod górę. Sapał i prychał. Od czasu do czasu, w odruchu 
rozpaczy, rozsuwał na boki rozpięte poły płaszcza, marynarki i swetra – co ob-
nażało pełną objętość jego wielkiego, trzęsącego się brzucha, niczym warstwy 
liści okrywające głąb kapusty. 

Samuel Cukerman, jego przyjaciel, prowadził go pod rękę. Pan Adam nie 
widział go. Nie widział niczego, co się wokół niego działo. Głowę zwiesił ku ziemi, 
przebiegając oczyma po kamieniach, jakby chciał je policzyć. Czuł się jak ska-
zaniec idący na szubienicę. Był pewien, że tam, na górze, na Bałutach, umrze. 
I w istocie widział już siebie leżącego w agonii gdzieś w ciemnej izbie. Widział 
przy sobie wyjącą Sunię, która liże jego twarz. Ta tragiczna wizja dostarczała 
mu dziwnej przyjemności, więc nieustannie przywoływał ją w wyobraźni. W tym 
momencie nie bał się śmierci. Wręcz przeciwnie, w myśli o niej kryła się wielka 
przyjemność i zemsta na kimś – choć sam nie wiedział, na kim. 

W ostatnich miesiącach czuł, jak wypływają z niego wszystkie życiowe soki. 
Nie posiadał woli, nie snuł planów, nie rozwijał myśli, czuł się jak pęknięty balon, 
z którego pomału uchodzi powietrze, i który już dawno przestałby istnieć, gdyby 
nie przywiązany do niego ciężar – masa ciągnąca go po ziemi: jego obfite ciało. 
Jedyną przyjemnością pozostały cygara i jedzenie – rozkosze skazanego na 
śmierć. Niczego innego nie pragnął. Świat przestał istnieć. Pozostały po nim tylko 
koszmarne wizje. Adam patrzył na kamienie i zamiast nich widział rzędy cyfr, 
jakby ulica była długą kartką papieru wysuwającą się z maszynki do liczenia. To 
mnożył się jego majątek, który został tak brutalnie zmarnowany. 

Jego spojrzenie od czasu do czasu odrywało się od kamieni i biegło ku wiernej 
Suni. Obiegał nim jej brązową, jedwabistą sierść, długie, zwisające uszy. Wzdychał. 

25 Tradycyjny dowcip żydowski. Religijni Żydzi uważali psy za zwierzęta nieczyste, okazywali im nie-
chęć i odrazę, a w psich postaciach dopatrywali się bezbożnych ludzi.
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Prześladowało go pytanie, co się stanie z Sunią, kiedy jego zabraknie na świecie? 
Wyobrażał sobie, jak się błąka samotna, wyjąca, jak szuka go w pustce i nie 
może odnaleźć. Widział ją na zasypanym śniegiem cmentarzu, jak z pyskiem tuż 
przy ziemi wącha i szuka jego śladu, aż znajduje ośnieżony grób i zaczyna kopać 
coraz głębiej i głębiej. Łzy napłynęły mu do oczu, lecz nie wiedział, czy płacze 
nad suką, czy nad samym sobą. Coś zaczęło go dławić w gardle – niczym ostry, 
niedojedzony kęs, który nie chce się ruszyć z miejsca. Próbował go przełknąć. 
W gardle zrobiło się ciasno. Również we wszystkich członkach poczuł gwałtow-
ną ciasnotę. Podniósł głowę, jakby chciał poszukać pomocy, i dopiero wówczas 
zauważył Samuela, a także poczuł rękę przyjaciela pod swoim ramieniem. 

*

Samuelowi szło się lekko. Niczego nie zabrał ze sobą poza wiadrem, w którym 
leżały owinięte części rozebranego radia. Ubrany był w lekki, codzienny garnitur. 
Problem dźwigania na sobie jak największej ilości ubrań, aby zaoszczędzić tasz-
czenia ich w pakunkach, nie dotyczył go. Tak czy siak stróż Wojciech przewoził 
wszystko w wielkim wózku. 

Wiatr bawił się kruczoczarnymi włosami Samuela, które zaczęły się już prze-
rzedzać na skroniach. Jego drobna postać wydawała się jeszcze mniejsza obok 
pana Adama, a blada twarz – jeszcze bledsza w porównaniu z purpurą twarzy 
przyjaciela. Niósł wysoko podniesioną głowę, rozglądając się od czasu do czasu, 
aby sprawdzić, czy na horyzoncie nie pojawia się jakiś Niemiec. Prawdę mówiąc, 
nie bał się. W wielkim ścisku – w takim tłumie ludzi obładowanych paczkami 
i workami – małe były szanse na to, żeby wiadro z „niekoszernym” skarbem 
rzuciło się komuś w oczy. 

Samuel obserwował ludzi idących obok niego. Nie postrzegał ich jako jednej 
masy, lecz widział osobne twarze, postaci, zgadując, co każdy zostawia za sobą 
i co przed sobą widzi. Te twarze wywoływały rozmaite myśli. Pobożni Żydzi przy-
pominali mu jego dziadka i ojca. Starsze, elegancko ubrane kobiety – nasuwały 
wspomnienie jego babki oraz matki. Rzut oka na domy po bokach sprawił, że 
pomyślał o domu – tym starym na Nowomiejskiej, i tym nowym, na Narutowicza. 
Oba domy zlały się w jego myśli i niemal stały się jednym. Dziwił się obojętności, 
z jaką wspomina te dwa punkty na mapie miasta, w których spędził swoje dotych-
czasowe życie. (O fabryce i interesie w tym momencie nie pamiętał.) Dziwił się, 
że w ogóle nie żałuje tych rzeczy, z którymi tak był związany. Wydawało mu się, 
że wszystko, co zostawił tam, w dole, to marność nad marnościami, a wszystko, 
co ma jakąkolwiek wartość, zabrał ze sobą. 

Gdy tak szedł, przyglądając się płynącym ludziom – każdemu z osobna 
i wszystkim razem – zaczęło mu się wydawać, że powietrze rozedrgane słowami, 
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jękami, przekleństwami i lamentami wibruje jakimś motywem muzycznym. Że 
słyszy tony bliskiego, a jednak odległego fortepianu. Słyszał muzykę – przejmu-
jącą, mroczną i głęboką, muzykę, która była w stanie rozpuścić wszystko, co 
materialne, fizyczne, i przemienić je w brutalne, ale przecież przejrzyste piękno, 
raniące pocieszającym bólem, pocieszające pełnym nadziei smutkiem. Samuel 
nie wiedział, czy ten motyw narodził się w nim, czy dotarł do niego z zewnątrz; 
czuł, jak melodia przenika przez niego, sięgając ziemi, krawędzi dachów i wyżej 
– samego środka nieba. Tony muzyki ciemnego fortepianu wciąż zlewały się, 
przemieniały w jedno. A przecież był w nich podwójny pogłos, echo podwójnego 
marszu, jakaś zjednoczona podwójność. Tak, jedna część echa rzeczywiście 
wydobywała się z samej ziemi, z samego nieba, z własnego serca Samuela. 
Inna pochodziła skądinąd. Jedno było ważne. Ta druga część unosiła się niedo-
sięgalna, a jednak równie wyraźna. I tak idąc w zasłuchaniu, Samuel powiedział 
sobie, że słyszy marsz wszystkich pokoleń łódzkich Żydów, którzy teraz towarzy-
szyli swoim dzieciom w drodze do getta. Nagle zrozumiał, że jest taki obojętny 
na wspomnienie swojego dawnego domu, bo ten dom na Nowomiejskiej, tak 
odważnie wywalczony przez jego dziadka Szmuela Jecheskiela Cukermana, był 
teraz pustą skorupą z cegły i gliny. Ponieważ jego dom na Narutowicza był teraz 
piękną, pustą ruiną. Duch Cukermanów unosił się tutaj, w tej melodii, która im 
towarzyszyła ponad ulicą prowadzącą na Bałuty. 

Jeszcze nigdy Samuel nie czuł takiej bliskości ze swoimi dziadkami i ojcem. 
Było tak, jakby podtrzymywali go i prowadzili, tak jak on prowadził zmęczonego 
pana Adama. Uważali, aby jego krok nie zachwiał się – aby szedł lekko, zacho- 
wując równowagę. 

Tak, czuł się dobrze. Głębokie lęki, do których nie miał odwagi się przyznać, 
nurtujące go od chwili wybuchu wojny, kiedy ocalał od śmierci, opuściły go zupełnie 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak jakby potrzebował tego długiego 
spaceru, aby rozproszyć w sobie duszoną ciasnotę, oczyścić się z dybuka26 
słabości. Ulica była w jego oczach mostem prowadzącym od jednego etapu do 
następnego, mostem, który jednoczy i uwzniośla.

Od czasu do czasu spoglądał w górę, aż przyszło mu do głowy, że od wielu 
lat nie patrzył w niebo z takim poczuciem bliskości – nawet w kurortach, nawet 
w chwili zachwytu nad pięknym pejzażem. Owszem, nieraz trzymał głowę wznie- 
sioną do góry jak teraz – i widział jedynie rozlaną głębię, jednak nie wznosił się 
do niej, ponieważ trzymały go przy ziemi suche, ziemskie myśli, małe troski, co-
dzienne, pozbawione soku refleksje, które blokowały i otępiały wszystkie zmysły. 

26 Dybuk – dusza zmarłego, która owładnęła ciałem żywej osoby i przemawia przez nią. Według 
żydowskich wierzeń (rozpowszechnionych w tradycji ludowej) w ten sposób dusza próbuje oczyścić 
się z grzechów. Termin bardzo popularny w kulturze (znakomity dramat Szymona An-skiego Dybuk 
i nakręcony na jego podstawie film Michała Waszyńskiego z 1937 r. utrwalił ten wizerunek).
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Teraz Samuel rozchylił nozdrza i głęboko wchłaniał w siebie niebo. Wraz z nim 
również czerń ziemi stała się jaśniejsza i bardziej wyrazista. 

Pan Adam, którego coś uwierało w gardle, utkwił w Samuelu przerażone 
spojrzenie. Nie mógł pojąć jego spokoju, ledwie dostrzegalnego uśmiechu, ja-
snego blasku igrającego na jego pogodnym czole, jakby skupiło się na nim całe 
światło tego łagodnego dnia. Pan Adam poczuł się jeszcze bardziej przygnębiony, 
a także podniecony nagłym pragnieniem, aby zniszczyć dobry nastrój przyjaciela. 

− Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją…!27 – jęknął filozoficznie. – Samuel 
nie słyszał go. Adam oblizał wyschnięte wargi i zawołał głośniej: − Cukerman, 
kto wie, jak drogie będą tam cygara!

Samuel spojrzał na niego. 
− O ile w ogóle je dostaniesz. 
− Co masz na myśli, mówiąc „o ile w ogóle je dostaniesz”? – pan Adam zadrżał 

całym odsłoniętym, zgrzanym ciałem. – Nie mogę żyć bez cygar!
− Będziesz musiał się przyzwyczaić do wielu rzeczy, do tego również. Nie bój 

się. Człowiek łatwo się przyzwyczaja, jak nie ma innej rady. 
− Mam radę! Mam pieniądze!
Oczy Samuela zalśniły żartobliwie, nieco drwiąco. − A więc masz pieniądze? 

To zacznij oszczędzać na ważniejsze rzeczy. Nadchodzą ciężkie czasy dla ciebie, 
Adamie. 

− A dla ciebie, Samuelu?
− Dla mnie też. 
W gardle pana Adama ciągle coś tkwiło. Nie, nie potrzebował teraz wojny 

z Samuelem. Nie po to dzisiaj rano przeprosił swojego gospodarza po konflikcie 
trwającym kilka tygodni. Potrzebował od niego pociechy. Choćby odrobiny wsparcia. 
Pan Adam powściągnął rozgoryczenie i przysunął się do Samuela. − Słuchaj − 
wysapał, a Samuel poczuł na policzku gorący oddech przyjaciela. − Powinieneś 
wiedzieć, że ja umrę w getcie. 

Samuel uniósł brwi. Błazeński płomyk w jego oczach wystrzelił ostrymi iskrami 
na rozpaloną twarz Adama: − Czy to rzecz pewna? 

− Nie śmiej się ze mnie. Lepiej posłuchaj, co do ciebie mówię: jak długo by 
mi przyszło jeszcze żyć, chcę mieć dla siebie odrobinę jedzenia i moje cygara. 
To wszystko, czego pragnę. 

− To żaden grzech.
− Nie przerywaj mi. Mówię poważnie. Chcę ci coś powiedzieć, o czym nikt 

na świecie nie wie. Chcę, abyś ty o tym wiedział. Jesteś moim jedynym przyja-
cielem. Jeśli coś się ze mną stanie… Jeśli zachoruję. W mieście ukryłem trochę 
pieniędzy, zamurowałem, dokładnie… jak ty. – Kilka razy przełknął ślinę, jakby 

27 Taki napis widnieje nad bramą piekła opisanego przez Dantego w Boskiej komedii (I, 3, 9, przeł. 
Edward Porębowicz).
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chciał na siłę przełknąć to, co tkwiło mu w gardle. – Mówię ci otwarcie. Wiem, 
że i ty zostawiłeś w mieście pieniądze. 

Samuel zatrzymał się. Wszelki ślad błazenady czy drwiny zniknął mu z twarzy. 
− Wojciech ci powiedział? 

− Wojciech? Hmm… Chodź, dlaczego stoisz? – Adam pociągnął go do przo-
du. Oto ludzkie przyjaźnie. Dobre na czas balów i rozrywek. Ale w nieszczęściu 
człowiek i tak jest sam, opuszczony. Każdy myśli tylko o sobie i dla siebie. Głos 
Adama błagał o odrobinę, choć kapeczkę wyrozumiałości: − Nie denerwuj się − 
jego głos stał się miękki, niemal rzewny. – Nie potrzebuję twoich pieniędzy, tak 
nisko jeszcze nie upadłem. 

Ale w Samuelu już kipiała wściekłość: − Skąd wiesz o pieniądzach?!
− Samuelu, proszę cię…
− Mów!
− Dobrze, powiem ci. W twojej piwnicy wykopałem… zrobiłem podziemne 

wyście na podwórko. Abym mógł uciec, gdyby Niemcy napadli dom. Wiesz, jak 
się ich bałem. Wojciech, tak, Wojciech mi pomagał… Ale on nie ma pojęcia 
o twojej skrzyneczce. 

Samuel nie panował nad sobą: − Co z nią zrobiłeś?
− Nic. Przysięgam. Zakopałem ją z powrotem. Łatwo ją znajdziesz. Widzisz… 

− Adam westchnął głęboko i przerwał, aby odpocząć − mogłem milczeć. Ale są-
dzę, że sam powinieneś był mi powiedzieć. Tak, jak ja mówię tobie. Lepiej, żeby 
każdy z nas wiedział o pieniądzach drugiego. Gdy coś się wydarzy z jednym… to 
drugi już znajdzie sposób… 

Pierwszą myślą Samuela było natychmiast zawrócić do miasta, wykopać swój 
skarb, który już nie był bezpieczny, i zabrać go ze sobą. Drugą myślą było rzucić 
się na Adama – rozchełstanego, jęczącego i odpychającego – który teraz dekla-
rował swoją przyjaźń do niego. Ale nagle jego wściekłość zniknęła. Co takiego 
właściwie się stało? – pomyślał. Jedyna rzecz, jaka się dzieje, to ten marsz. Czy 
on, Samuel, przemierzając całą tę drogę, chociaż raz pomyślał o tamtej skrzy-
neczce? Czy ona nie przestała istnieć jak wszystko, co zostawił za sobą? I czym 
tak naprawdę zgrzeszył Adam? Kopał w jego piwnicy, która i tak już nie należała 
do niego. I dobrze, że nikt nie był winien. Dobrze, że Adam był z nim szczery. 
On, Samuel, nie lubił odkrywać fałszu, nie lubił nosić w sercu urazy do nikogo. 

Więc ponownie rozchylił płatki swojego mocnego, ostro zakończonego nosa, 
jakby szukając nim śladów wcześniejszej muzyki, którą Adam przerwał swoimi 
słowami. Ale Adam nie pozwolił mu zagłębić się w myślach. Przekonywał Sa- 
muela do czegoś, coś z nim ustalał, zmuszał, aby mu coś obiecał, nieustannie 
powtarzał: − pieniądze-pieniądze-cyfry-cyfry. Tak więc marsz nie był już ani taki 
łatwy, ani podniosły. A mimo to Samuel ponownie poczuł w sobie i dookoła siebie 
obecność swoich dziadków i ojca, dosłyszał rytm marszu do getta, przeczuwając 
coś, co było i uspokajające, i przykre zarazem: czuł, że w getcie napisze swoją 
książkę o Łodzi i że tam domknie jej ostatni rozdział. Było dla niego jasne, że 
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historia łódzkich Żydów zbliża się do końca i że wszystko, co zdarzy się później, 
będzie domagało się nowego początku. 

Nie zauważył, jak wraz z Adamem przyspieszył kroku, oddalając się od wózka 
z rzeczami i od członków swojej powiększonej rodziny. Daleko z tyłu szła Matylda 
z Jadwigą, żoną Adama. Obok nich profesor Hager z panią Hagerową, a przed 
nimi córki Cukermanów z Mietkiem, synem Rozenbergów. 

Pani Hagerowa niosła pleciony koszyk, a profesor dzierżył w rękach aktówkę. 
To oraz mała walizka na wózku było ich całym dobytkiem. Byli ubrani w najlep-
szą odzież. Pani Hagerowa miała na sobie czarny, odświętny kapelusik, który 
bardzo pasował do jej siwych, starannie uczesanych włosów. Jej pomarszczona 
twarz była przypudrowana, a usta pokryte delikatną warstwą szminki. Profesor 
również przywdział odświętny kapelusz, a płaszcz zapiął na wszystkie guziki, 
jak zawsze w czasie oficjalnych ceremonii. Na rękach, w których nieśli rzeczy, 
ona – koszyk, on – teczkę, mieli rękawiczki. Ale dłonie, za które się trzymali, były 
odkryte, o palcach splecionych i wczepionych w siebie. Kroczyli w jakiś podniosły 
sposób, jakby szli w kondukcie pogrzebowym kogoś bardzo ważnego – a przecież 
obcego. Ich usta nie zamykały się. Nieustannie ściskali swe splecione dłonie, 
przytulali się do siebie głowami, a wargi profesora, okolone sztywnym zarostem 
srebrnej bródki, od czasu do czasu muskały policzek staruszki. 

Jadwiga i Matylda nie mogły oderwać oczu od tej pary. 
− Pani Matyldo, niech pani tylko popatrzy − Jadwiga wskazała oczyma Hage-

rów. − Jak dwa gołąbki… − Na języku Jadwigi, lśniąca i wilgotna, podskakiwała 
na wpół zjedzona landrynka. Kobieta oblizała końcówki świeżo pomalowanych 
paznokci, po czym jeszcze mocniej pochyliła głowę w kierunku Matyldy: − O czym 
tacy starzy ludzie mogą rozmawiać, co? – zachichotała. 

− On ją pociesza − odpowiedziała Matylda apatycznie. Nie miała ochoty pod-
trzymywać konwersacji z energiczną panią Rozenberg. Ale Jadwiga już przywykła 
do takich jednostronnych dialogów, więc krótka odpowiedź towarzyszki była dla 
niej wystarczającą zachętą, by kontynuować rozmowę. 

− No, w tym celu trzeba się izolować od całego towarzystwa? – mówiła tak, 
jakby nie zauważyła, że Adam i Samuel zrobili dokładnie to samo. – Staliśmy się 
jakby jedną rodziną, czyż nie? – rozciągnęła usta w szerokim uśmiechu, ukazu-
jąc drżącą landrynkę na języku: − Pani Matyldo, wie pani, co chcę powiedzieć? 
Brakuje ich, tych staruszków. Dwoje starych, skończonych egoistów – oto jacy 
oni są! – W tej chwili Matylda była gotowa zgodzić się z nią, zazdroszcząc starszej 
parze. Ale słowa Jadwigi denerwowały ją. Sama Jadwiga ją denerwowała. – I niech 
pani zobaczy, jak ona, ta stara Hagerowa, się uczesała, jak ten kapelusik leży 
na jej głowie − Jadwiga wciąż gadała, cały czas żując cukierka. − Widzi pani, 
pani Matyldo, to mi się akurat podoba. Kobieta nigdy nie powinna zapominać 
o swoim wyglądzie. – Fala gorąca rozlała się po twarzy Matyldy. Wiedziała, 
co Jadwiga chce powiedzieć: chciała dopiec jej, Matyldzie, która w ostatnich 
dniach zaniedbała się, nie pudrowała twarzy, a nawet nie zapakowała gorsetu, 
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porzucając go gdzieś w sypialni. Nie mogła się pozbierać, odkąd uświadomiła 
sobie, że musi opuścić swój dom. Na widok zakłopotania Matyldy twarz Jadwigi 
zajaśniała: − Nie panią mam na myśli, pani Matyldo… Pani akurat wygląda dziś 
całkiem dobrze. – Matylda próbowała odsunąć się od niej. – Pani Madziu, pani 
jest jak dziecko. Jak może się pani obrażać o coś, czego nie powiedziałam?

Wszystkimi siłami Matylda próbowała powstrzymać gniew: − Bardzo proszę, 
pani Jadwigo, głowa mnie boli…

Jadwiga więcej nie nalegała, została o krok z tyłu, po czym ponownie roz-
pakowała torebkę z cukierkami. Droga była nudna i męcząca, zwłaszcza gdy 
się szło w bucikach na wysokich obcasach – więc wydawało się jej niemożliwe 
pokonanie jej w milczeniu. Rozejrzała się, szukając kogoś do rozmowy. Jednak 
widocznie nie mogła się zdecydować na wybór nikogo spośród zgrzanego tłumu, 
więc powoli przysunęła się do dwóch chłopaków, którzy pomagali Wojciechowi 
ciągnąć wózek. Teraz Matylda mogła bez przeszkód patrzeć na parę starszych 
ludzi – profesora Hagera i jego żonę. Jakże im zazdrościła! Jak bardzo chciałaby, 
żeby Samuel tak szedł obok niej, nie zostawiając jej samej! Nie mogła sobie 
nawet wyobrazić, żeby mógł szeptać jej coś do ucha albo żeby przysuwał usta 
do jej policzka, ale też nie wymagała tak wiele. 

Już nie była tą odważną i silną Matyldą z ostatnich tygodni. Dopóki nie wy-
rwano jej z własnego domu, miała siłę na wszystko. Teraz była przestraszoną 
księżniczką, która samotnie przemierza drogę obok resztek swego zrujnowa-
nego królestwa. I coś się w niej boleśnie buntowało – przeciw mężowi, przeciw 
dzieciom, które zostawiły ją samą na tej drodze. „Nie potrzebują mnie. Już dla 
nich nie istnieję” – coś w niej łkało. Czuła się obca wszystkim dookoła i sobie 
samej; był to rodzaj chłodnej obcości nieboszczyka, który ma jeszcze gorące, 
pełne bólu serce i wciąż jeszcze żywe, pełne łez oczy. 

Raz za razem, spoglądając na parę staruszków, przywoływała we wspomnie-
niach ten moment, który tak gwałtownie odciął ją od życia: moment opuszczania 
domu. Tak, nawet nie zdołała pożegnać się ze swoimi kątami. Oczywiście już od 
wielu dni byli gotowi do odejścia, zatroszczyli się o mieszkanie, a rzeczy stały 
spakowane. Jednak nikt nie wyobrażał sobie, że ten moment nadejdzie. 

Na myśl o nowym mieszkaniu Matyldą aż wstrząsnęło. Przypomniała sobie, jak 
Samuel zszedł z nią do śmierdzącej sutereny przy ulicy Lutomierskiej, do miesz-
kania pewnego znajomego stolarza. Syn stolarza zaprowadził ich do piekarza. 
A mieszkanie piekarza przepełnione było zapachem chleba i ostrych, przypra-
wionych czosnkiem potraw. Spojrzenie na wpół ślepego piekarza – odzianego 
w poszarzały, przyprószony mąką fartuch, właściciela spiczastej, czarnej bródki 
– przyprawiło ją o mdłości. Gdy zostali sami w pokoju, który gospodarz chciał 
im odstąpić, Matylda chwyciła Samuela za obie ręce i zaczęła nimi potrząsać: 
„Mój piękny dom! Moje piękne rzeczy!” Wyszła stamtąd tak straszliwie łkając, że 
przestraszony Samuel pobiegł do pana Rumkowskiego i wyprosił u niego zgodę 
na zasiedlenie domu, oczywiście na tym samym podwórku, w którym kiedyś 
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mieszkał gospodarz28. Był to zupełnie odrębny budyneczek z wielkim miesz-
kaniem, a ponadto był wyposażony w skarb – ubikację. Samuel był szczęśliwy, 
a Matylda zagryzała wargi. Już nic więcej nie powiedziała, nie wiedząc jednak, 
jak wytrzyma – nawet tam. 

Matylda dojrzała w tłumie swoje córki i Mietka. Ciepłe uczucie wypełniło jej 
serce. Westchnęła głęboko. W przypływie rozpaczy z oczu popłynęły jej strumienie 
łez. Miała uczucie, jakby te dwa piękne kwiaty, owoc jej łona, tak czule chowane, 
zanosiła teraz na górę, aby poświęcić je na ołtarzu okrutnego boga Molocha29. 

Mietek prowadził obie panny pod ramię. Dziunia, młodsza, pogwizdywała 
i rzucała na chłopca wesołe spojrzenia. Dzień był tak jasny, że chciało jej się 
fruwać. Przytulała do piersi „drogą” doniczkę z kwiatami, do której była wciśnięta 
torebka z biżuterią. Od czasu do czasu przytykała nos do liści rośliny, jakby nie 
mogła się nacieszyć jej zapachem. Roześmiała się: 

− Czemu mamy przejmować się gettem, kiedy również tam będzie świecić 
słońce, nieprawdaż?

− Ech, w taki dzień jak dzisiaj to wziąłbym motocykl i puścił się w drogę − 
rzucił Mietek. 

Dziunia popatrzyła nań wyzywająco. − Po co zatruwasz sobie życie tym, 
czego nie możesz zrobić? Rób to, co możesz. Oddychaj! Oddychaj pełną piersią!  
O, tak! – wysunęła piersi do przodu i głęboko wciągnęła powietrze. 

− Trzeba mi jeszcze czegoś innego poza oddychaniem − chłopiec nie podzielał 
jej zachwytu. – Nie jestem taki romantyczny, aby tylko siedzieć i spoglądać w niebo.

− A może ty wiesz, co będę tam robił? – zwrócił się do Belli. − A ty co będziesz 
robiła w getcie?

Dziunia zaśmiała się: − Myślisz, że dla niej ma to jakieś znaczenie – getto czy 
też nie? Będzie siedzieć i dalej czytać te swoje książki. Ona śni, nie wiesz o tym?

Mietek pokręcił głową niby na poważnie, po czym ścisnął ramię Belli: 
− Rozbudź się, rozbudź, Deboro!30 Nie idziemy do miejsca, które jest dobre 

dla marzeń i snów. Musisz widzieć rzeczywistość wszystkimi zmysłami, abyś 
mogła się przed nią bronić. 

− Mietek ma rację! Naprawdę! – zgodziła się Dziunia.
Bellę ogarnęła ochota, aby włożyć palce do ust i zacząć obgryzać paznokcie. 

− Bardzo wam dziękuję za troskę o mnie − odrzekła zmieszana. – Skąd wiecie, 

28 Gospodarz – czyli zarządca albo właściciel kamienicy. Na Bałutach było tylko kilka domów, które 
miały odrębne wille przeznaczone dla właściciela czy zarządcy budynku. Większość kamieniczni-
ków mieszkała w śródmieściu.

29 Moloch − bóg szeroko czczony w starożytności na Bliskim Wschodzie pod postacią Byka, któremu 
miano składać w ofierze dzieci.

30 Debora, starotestamentowa postać, prorokini Izraelitów, jedyna kobieta, która sprawowała sądy 
w Izraelu. Cytat w przekładzie I. Cylkowa, Księga Sędziów, Sdz 5,12.
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na ile zdołacie znieść nową rzeczywistość? A jak już będzie wam bardzo źle, to 
dokąd uciekniecie? Zobaczycie, że sami stworzycie sobie takie… takie statki ma-
rzeń i będziecie szukać na nich schronienia, zupełnie jak ja… − Mietek i Dziunia 
roześmiali się na dźwięk jej dziwnych słów. Gdy była czymś bardzo przejęta, to 
stawała się komicznie brzydka.

Nagle wokół nich zrobiło się bardzo cicho. Wózki i ludzie przesunęli się na bok 
drogi. Środkiem ulicy lekko galopował koń. Za nim trzęsła się czarna, lakierowana 
dorożka. Woźnica, potężny chłopak o czerwonej, szerokiej twarzy, trzymał bicz 
nie nad koniem – lecz ponad głowami idących. Wołał, aby zrobić miejsce, i tym 
krzykiem przeganiał ludzi na boki. 

W środku dorożki siedział piękny mężczyzna z czupryną rozwianych, siwych 
włosów, o zaciśniętych ustach i majestatycznym spojrzeniu spoza grubych szkieł 
okularów. Miał na sobie szary, letni garnitur, a ręką podtrzymywał kapelusz, 
który leżał na jego kolanach. Drugą ręką trzymał się boku roztrzęsionej dorożki. 

− Ave Caesar, morituri te salutant!31 – wykrzyknął dowcipnie Mietek i podniósł 
rękę w rzymskim pozdrowieniu. 

*

Mordechaj Chaim Rumkowski czuł, jak serce trzepocze mu w piersiach. Po 
lewej stronie szyi pulsowała tętnica. Zresztą nie tylko ona, wszystko w nim drżało 
w tym samym niespokojnym rytmie – rytmie jego galopujących myśli, galopującej 
krwi. Był spięty i rozemocjonowany. Rozpierała go duma i uniesienie, a zarazem 
czuł słabość w całym ciele – tak wszystko przeżywał. Jechał objąć władzę nad 
swoim królestwem. Jechał w czarnej, lakierowanej dorożce na spotkanie swojego 
losu. Czuł wielkość chwili i ledwo starczało mu sił. 

Słyszał pomruk tłumu. Widział spojrzenia… Spojrzenia oczu skierowanych ku 
niemu ze wszystkich stron. Upajały go wyrazem poddaństwa. Przechodnie patrzyli 
z dołu ku górze – ku niemu, który był na wysokości. Oni zaś byli na ziemi, nisko. 
Przed Rumkowskim rozciągał się ocean twarzy. Wydawało mu się, że dorożka jedzie 
nie pomiędzy nimi, lecz ponad nimi, że unosi jak lekki faeton32 ponad tysiącami 
karków. Ponad głowami. Wydawało mu się także, że młotki wystukujące w nim 
te pulsujące rytmy, wykuwają w sercu jak na kowadle potężne uczucie miłości 
do jego Żydów. Obiecał sobie, że zrobi dla nich wszystko, co będzie w jego mocy. 

31 Witaj Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają cię! (łac.) – pozdrowienie, jakim mieli witać Cezara gla-
diatorzy przed wejściem na arenę.

32 Nazwa czterokołowego pojazdu ciągniętego przez jednego lub parę koni inspirowana  imieniem 
Faetona, mitologicznego syna Heliosa, który otrzymał od ojca zgodę na powożenie rydwanem słońca.
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Będzie im ojcem i opiekunem, ich wspólnikiem i nauczycielem. I już widział inną 
procesję tych samych Żydów, tym razem powrotną – ich wyjście z getta. A siebie 
widział nie w dorożce, ale na rękach tłumu. Wyniosą go z getta na rękach. A mi-
liony Żydów ze wszystkich zakątków świata dołączą do tego marszu. Zaniosą go 
do Erec Isroel33, dadzą mu do ręki lejce żydowskiego państwa i powiedzą: „Bądź 
naszym woźnicą! Prowadź nas, rządź nami, bo ty jesteś błogosławiony przez 
Boga, namaszczony, aby być przywódcą, ojcem, królem dla Żydów!” 

Chciał, aby ta droga ciągnęła się w nieskończoność, by mógł się nasycić tym 
wielkim uczuciem, pięknem tej chwili, a jednocześnie chciał już być tam – na 
Bałutach. Bo jego ciało dawało już znać o sobie. Był zmęczony tym odurzeniem, 
wielkimi emocjami. Paliło go również pragnienie, niemal umierał z potrzeby wy-
picia szklanki zimnej wody sodowej. Poza tym był niecierpliwy. Tam, w getcie, 
miał tak dużo do zrobienia.

− Popędź tego swojego kasztana! – szturchnął laską woźnicę. 
Woźnica obrócił się: − Nie mogę, panie Prezesie, łażą pod nogami! − wskazał 

biczem tłum. 
− Rozkazuję − tym samym łagodnym tonem Prezes wydał polecenie. 
Woźnica dopiero teraz zaczął strzelać z bicza w powietrzu, krzycząc straszliwym 

głosem. Ludzie rozbiegli się na wszystkie strony. Rumkowski musiał przytrzymywać 
się obiema rękami, ponieważ ulica była źle wybrukowana, więc mocno trzęsło. 

Nagle koń uderzył o coś podkowami. Woźnica zatrzymał dorożkę i poderwał 
się z kozła. Zduszony okrzyk uniósł się ponad ulicą. 

Na środku drogi leżał połamany biały wózek. Na jednej z jego oderwanych 
ścianek znajdował się wielki napis: „Lody”. Pomiędzy rozwalonymi częściami wózka 
i pod kołami dorożki leżał stos ksiąg w czarnych okładkach, niektóre z nich były 
otwarte, ukazując nagie stronice, część odwrócona do góry grzbietami, z białymi 
kartkami w błocie. Na tym stosie leżał mały Żyd i ostrożnie zbierał porozrzucane 
księgi, zamykał je, czyścił i całował, chowając koniuszek swojej długiej, cienkiej 
brody pomiędzy ich okładkami. 

Woźnica zaczął straszliwie przeklinać. Pan Rumkowski, który stanął za nim, 
aby zobaczyć, co się stało, potrząsnął nim gniewnie: − Zamknij się! Jesteś ofermą, 
a nie woźnicą! – Ludzie wokół zgodnie pokiwali głowami i z szacunkiem czekali, 
aby zobaczyć, co Prezes teraz zrobi. Prezes postawił stopę na schodku dorożki. 
Podtrzymała go jakaś para rąk i już był na dole, pomiędzy tłumem. Tłum rozstę-
pował się przed nim, a on zbliżał się do niewielkiego człowieka, który klęczał przy 
książkach: − Czy coś ci się stało?! – krzyknął tak głośno, jakby mały człowiek 
był całkiem głuchy. Gapiów wzruszyła troska Prezesa, więc przysunęli się bliżej, 
aby lepiej poczuć jego obecność. Człowieczek, jakby faktycznie był głuchy, nie 
odpowiedział ani nie przerwał pracy. – Ślepy ten woźnica, nie widzi gdzie jedzie! 

33 Ziemia Izraela.



– Rumkowski ojcowskim spojrzeniem ogarnął tłum. Ludzie zgodnie pokiwali 
głowami. Prezes pochylił się nad niewysokim mężczyzną: − On mógł pana zabić 
na miejscu, źle pan wygląda…

Mały Żyd porządkował księgi w małe stosiki. Nie podnosząc głowy, powiedział: 
− Reb Żydzie, może mi pomożecie. To drogie egzemplarze Miszny, Gemary34… 
− jego ręce wzniosły się jak do modlitwy, ale natychmiast opadły. Twarz małego 
człowieka wykrzywiła się: − To pan jest właścicielem tej kuczy35, co? To tak po 
trupach się jeździ? 

Pan Rumkowski zagryzł usta. Żyd bardzo go obraził w obecności tylu ludzi: − 
Proszę wstać, kiedy do pana mówię! – ledwo pohamował gniew.

Mały Żyd podawał książki tym ludziom z tłumu, którzy pospieszyli mu z po-
mocą. − A kimże jesteście w tym sztetlu, że mam stać przed wami na baczność? 
– zapytał tak po prostu, jakby nie mówił do Prezesa, lecz tak sobie, w cały świat.

Przez tłum zgromadzonych przeszedł szmer: − To prezes Rumkowski, głupcze! 
– wyjaśniono mu. – No, wstawaj już! – poganiano go. 

Żyd udał, że nie słyszy tych słów, zebrał księgi, po czym podniósł się z ziemi, 
trzymając ostatnią paczkę. Ktoś wyjął mu ją z rąk i położył na wózku z rzeczami. 
Kilka sanek i wózków było przykrytych zebranymi księgami. Połamany wózek 
lodziarski został pusty na kamieniach – złożony niczym domek z kart. Pan 
Rumkowski poczuł się nieswojo. Wszystko się w nim gotowało, ale wiedział, 
że tę scenę należy godnie zakończyć. Rzucił ostatnie spojrzenie na wózek, po 
czym skierował się w stronę dorożki. Już na stopniu odwrócił się do strudzonego 
człowieczka, mówiąc głośno – tak do niego, jak i do zebranych – jakby chciał ich 
przeprosić: − Ciężko tak jechać pod górę…

Maleńki Żyd wyprostował się, podniósł głowę, a jego rzadka bródka rozdzieliła 
się. Dwa nagie dziąsła niczym cięcie błysnęły w niej uśmiechem pełnym goryczy: 
− Jedziecie w górę? Tylko wam się wydaje! Zjeżdżacie w dół, drogi panie! Niech 
pan się spieszy, droga jest śliska! – Pan Rumkowski nie dosłyszał. Już siedział 
w dorożce, gotowy do jazdy. – To raczej my podążamy w górę. – Nieduży mężczy-
zna zwrócił smętne spojrzenie na otaczających − i dlatego jest nam tak ciężko. 

Pan Rumkowski dźgnął woźnicę laską: − Jedź! 
Woźnica smagnął biczem konia. Ludzie się rozbiegli. Dorożka zakołysała się. 

Rumkowski przytrzymywał się jej obiema rękami. 

34 Gemara – zbiór rabinicznych komentarzy i objaśnień uzupełniających, które wraz z Miszną, czyli 
kodeksem prawa obyczajowego w judaizmie, tworzą Talmud.

35 Kucz, także kocz (z języka węgierskiego kocsi), pojazd resorowany, czterokołowy, dwuosiowy, 
pochodzący z Węgier, ale popularny także w Polsce. Z czasem – zwłaszcza w Galicji – nazwa sto-
sowana dla półodkrytego powozu.
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– Bałuccy Żydzi są uprzywilejowani. Nie muszą iść do getta1 – powiedziała Szejna 
Pesia do męża, Iciego Meira Stolarza, który był zajęty rozkładaniem warsztatu. 
Sama pakowała pościel do szarych, podziurawionych poszewek. 

Łóżka były już rozłożone, a dookoła na wszystkich krzesłach leżały ubrania 
i sprzęty, książki i czasopisma, albumy ze zdjęciami i łyse „głowy” Szejny Pesi 
– wspomnienie jej niegdysiejszego zajęcia, jakim było czesanie peruk. Wielka 
garderoba ze sklejki, „trumna”, jak na nią mówił Icie Meir, też była już rozebrana, 
a jej cienkie ścianki leżały na podłodze jedna na drugiej.

Nie była to wielka przeprowadzka. Dobrych rzeczy, które były w posiadaniu 
rodziny, nie wyjęto z plecaków po powrocie z Głowna2, a tych mniej wartościo-
wych – znoszonych ubrań, nieustannie przez Szejnę Pesię przerabianych, które 
uzbierały się przez prawie trzydzieści lat mieszkania w suterenie – nie było. Wraz 
z nimi zniknęły też piłkarskie buty Josiego i trąbka Szolema. 

Szejna Pesia długo odchorowywała zniknięcie „drogich” garniturów swoich 
synów, a także trąbki, która warta była „majątek”, oraz „nowiusieńkich” butów 
sportowych, „których to przecież w dzisiejszych czasach nie dostaniesz za 
żadne pieniądze”. I wcale nie pocieszały jej argumenty Iciego Meira, że niewiele 

1 Niemcy utworzyli getto na terenie Starego Miasta i Bałut, dlatego bałuccy Żydzi nie musieli się 
wyprowadzać i pozostali w swoich domach. Zdarzało się jednak, że zajmowali mieszkania po pol-
skich czy niemieckich sąsiadach, którzy opuszczali teren dzielnicy przeznaczonej tylko dla Żydów. 

2 Zaraz na początku wojny Żydzi – zresztą podobnie jak Polacy – tłumnie uciekali z Łodzi przed 
Niemcami na wschód. Niektórzy zatrzymywali się po drodze u rodziny czy przyjaciół, inni uciekali 
do Warszawy, Białegostoku albo na teren zajęty wkrótce przez ZSRR. Gdy okazało się, że Polska 
przegrała, niektórzy wracali do swoich domów lub wyjeżdżali w głąb Rosji.
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brakowało, aby już nigdy nie zobaczyła sutereny. Ale w ostatnich dniach, kiedy 
okazało się, że to już nie jest ich suterena i że szczęśliwie wyprowadzają się z niej, 
przestała mówić o kradzieży, a teraz, przy pakowaniu, nawet o tym nie myślała. 

Wszyscy trzej nieżonaci synowie – Szolem, który wrócił z rodzicami z Głowna, 
Motl, który chciał się przedrzeć do towarzyszy na drugą stronę „pasa”3 i Josi, 
który po prostu poszedł w świat – ponownie byli w domu i pomagali rodzicom 
w przenoszeniu rzeczy do nowego mieszkania. I chociaż nie była to jakaś wiel-
ka przeprowadzka i chłopcy mogliby się z nią uwinąć w kilka minut – bo nowe 
mieszkanie było przecież na tym samym podwórku – to jednak zgodnie ze 
słowami Szejny Pesi „ciągnęła się tak długo jak żydowska diaspora i nie było 
widać jej końca”. 

Szejna Pesia, która chciała jak najszybciej „zacząć mieszkać”, dobrze wie- 
działa, że jej synowie oraz Icie Meir mają na głowie ważniejsze sprawy niż prze-
prowadzka, i że za każdym razem, gdy wychodzą czymś obładowani, zatrzymują 
się i rozprawiają na podwórku z nowymi lokatorami, którzy wciąż napływają 
z miasta – a może nawet im pomagają – zamiast myśleć o swoich własnych 
kłopotach. Tacy właśnie byli ci jej mężczyźni: jeden w drugiego troszczyli się 
o cały świat! Należeli do ludzi pokroju „całe-miasto-na-mojej-głowie”! Ale ona, 
Szejna Pesia, nie była dzisiaj w nastroju do robienia awantur z tego powodu. 
Udawała, że nie widzi skwaszonej twarzy Iciego Meira. Pocieszała się, że skoro 
przeżyła w suterenie blisko trzydzieści lat, to kilka godzin więcej nic nie zmieni.

Najważniejsze było to, że dożyła chwili uwolnienia z tej ciemnej piwnicy, 
że wreszcie będzie miała nowe mieszkanie – „jasny” pokój z „jasną” kuchnią 
o dwóch wielkich oknach, dzięki którym w dzień będzie widno, tak że elektryka 
odpocznie sobie aż do zmroku. A to wielka rzecz! Zawdzięczała to dzisiejszemu 
zwariowanemu światu, który kipiał niczym kocioł pełen trosk i nieszczęść, igrając 
przy tym ludzkim losem jak strulkami4. 

Szczęście polegało na tym, że z grona lokatorów, których Niemcy wyprowa- 
dzili z podwórka, wróciła tylko mała część5. Mieszkania stały opróżnione, a na 
podwórku było pusto. Z początku nikomu z tych, którzy wrócili, nie przyszło do 
głowy, aby samodzielnie wybrać sobie lepszy lokal. Nawet do własnych mieszkań 
zakradano się ze strachem, żyjąc w lęku, że lada dzień na podwórko wpadną 
Niemcy i zobaczą, że ci, których wywieziono, są tu z powrotem. Kto wie, co mo-

3 Granica pomiędzy niemiecką strefą okupacyjną a terytorium zajętym przez ZSRR w latach 1939–
1941 przebiegała w pobliżu Małkini nad Bugiem. 

4 Strulki, czyli kamyki (mniej więcej wielkości orzecha laskowego). Popularna gra podwórkowa pole-
gająca na łapaniu jedną ręką od jednego do pięciu strulków. Ma określone zasady i kilka etapów. 

5 Może chodzi tu o aresztowania, które rozpoczęły się zaraz po wkroczeniu Niemców do Łodzi i doty-
kały głównie inteligencję i działaczy społecznych i politycznych. Wielu z nich zostało zamordowanych 
w podłódzkich lasach jesienią i zimą 1939 r.
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głoby się wówczas wydarzyć? Jak więc mogłoby komuś przyjść do głowy, aby 
otworzyć cudze mieszkanie?

Ale kiedy Żydzi z innych części miasta zaczęli napływać na Bałuty, kiedy zaczęła 
się ta cała historia z gettem i faktycznie zaczęto otwierać drzwi do mieszkań, jakby 
nie miały one swoich gospodarzy, dawni sąsiedzi z podwórka powiedzieli sobie, 
że jeśli już tak się dzieje, to oni bardziej niż ktokolwiek inny mają prawo wybrać 
sobie lepsze lokum. Więc czym prędzej zaczęła się przeprowadzka w obrębie 
tego samego podwórka. Wówczas Szejna Pesia, która wiedziała, że kto ostatni 
przychodzi, ten sam sobie szkodzi, zwróciła się do swojego męża z pytaniem: jeśli 
wszyscy, to dlaczego nie oni? Zanim jeszcze uzyskała jego zgodę, już wybiegła, 
i nim się kto obejrzał, przekazała domownikom dobrą wiadomość, że szczęśliwie 
będą mieć nowe mieszkanie – gdzie tam mieszkanie! Salony! Pałac! – o jakim 
już od lat nawet nie marzyła. 

Szejna Pesia znała wszystkie mieszkania w podwórku. Jednak było kilka ta- 
kich, w których nigdy nie postała jej noga – i właśnie do takiego poszła, i właśnie 
takie sobie wybrała. Było to mieszkanie nauczyciela Mermlsztejna, o którym 
krążyły na podwórku prawdziwe legendy. 

Gdy Icie Meir wyłamał zamek i weszli do środka, Szejnie Pesi aż dech zaparło 
na widok wszystkich wspaniałości. Mebli oczywiście nie było i brakowało też 
kilku łóżek w pokoju, a w kuchni kredensu, ale ściany były oklejone kwiecistą 
tapetą, i co najważniejsze mieszkanie miało podłogę pomalowaną na czerwono. 

W tej podłodze Szejna Pesia zakochała się od razu. Na jej widok była tak 
zachwycona i uradowana jak mała dziewczynka. Nawet poczuła gwałtowne prag-
nienie, by tak jak stoi usiąść na deskach i pogłaskać je, żeby poczuć ich gładkość.

Ludzie przechodzili spiesznie pod okienkiem sutereny. Z podwórka dobiegał 
zgiełk. Wózki skrzypiały. Biegano. Wołano. Szarpano się. Szejna Pesia wiedziała, 
że sąsiedzi z podwórka – ci dawni, którzy wrócili razem z nią z Głowna – są wszy-
scy na zewnątrz, patrzą na przybywających Żydów i że serca niektórych radują 
się, że dożyli zemsty na bogaczach, którzy muszą się przenieść na Bałuty. Ona, 
Szejna Pesia, nie podzielała tego uczucia. Była raczej oszołomiona jak świeżo 
upieczona bogaczka, która posiada aż dwie izby i podłogę polakierowaną na 
czerwono, spod której desek nie wytryska błoto, choćby się po niej tańczyło  
i skakało. 

Oczywiście Szejna Pesia nie okazywała na zewnątrz swojego dobrego na-
stroju. Nie chciała się narażać na ludzki śmiech. I to nie tylko dzisiaj tak było. 
Zawsze się trochę wstydziła swojego dobrego nastroju (co się rzadko zdarzało) 
i miała na to radę, a mianowicie – ilekroć było jej lekko na sercu, czepiała się 
smutnych myśli, żeby nie było jej zbyt dobrze. Dzisiaj nie musiała, rzecz jasna, 
zbyt długo szukać takiej przykrej myśli – pomyślała o najstarszym synu Sruliku, 
który opuścił Łódź zaraz po tym, jak rodziców wywieziono do Głowna. Wraz z żoną 
i dzieckiem pojechał ich szukać. Z ostatniego listu wynikało, że są w Warszawie, 
co w obecnych czasach znaczyło według Szejny Pesi „za oceanem”. Z taką myślą 
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na podorędziu łatwiej było znieść radość z nowego mieszkania, a nawet można 
było o niej zapomnieć – ale jednak…

Szejna Pesia wyjęła głowę z wnętrza poszewki, do której pakowała pościel, 
i rzuciła okiem na męża, Iciego Meira. Pewna myśl zaświtała jej w głowie. Zastana-
wiała się chwilkę, czy powinna podzielić się nią z mężem, czy lepiej poczekać, 
aż Icie Meir będzie lepiej usposobiony. Ale dzisiaj w ogóle nie miała cierpliwości. 

– Icie Meirze – powiedziała odrobinę niepewnie. – Gdybyś zechciał mnie 
posłuchać… Mam plan… – Poczekała, aż zwróci głowę w jej stronę. Dostrzegła 
jego złą minę, więc musiała zdobyć się na wiele odwagi, żeby wyłożyć mu swój 
projekt: – Gdybyś zechciał mnie posłuchać – wyprostowała się, całkiem już 
zdecydowana. – Moglibyśmy sobie wziąć łóżka nauczyciela… a chłopcom od- 
dalibyśmy nasze żelazne legowiska. Oni i tak się nimi ucieszą, a my, dwa dziady, 
chociaż poczujemy smak życia na starość, odrobinę wyciągniemy nasze gnaty… 
Widziałeś te materace?

– Widziałem te materace – mruknął Icie Meir. 
– No, to co powiesz?
– Pięknie dziękuję za wszystkie materace, ale spać będę w swoim łóżku. 

– Szejna Pesia wiedziała, że Icie Meir ma teraz chwilę uporu, więc zaczęła 
zbierać w umyśle wszystkie argumenty, aby przy ich pomocy zrealizować swój 
plan. Z rękami założonymi na piersiach przybliżyła się do rozkręconych łóżek 
i potrząsnęła głową z niechęcią, niemal z odrazą. 

– To nazywasz łóżkiem? Te zapluskwione graty? Od kiedy łóżka są łóżkami, 
takich jeszcze nie widziano. To „nikwizycja”6, nie łóżka. Czy przespałeś na nich 
bez przerwy choć jedną noc? Czy chociaż raz wstałeś rano wypoczęty tak, aby 
nie bolały cię gnaty? Nie oszukujmy się, Icie Meirze.

– Są moje – mruknął ponownie. 
– Oczywiście, są twoje. Wielkie mi mecyje! A skoro są twoje, to gdzie jest 

napisane, że musisz całe życie w nich gnić? Grobu się nie zmienia, ale łóżko 
wymienić można. 

– Tak, kiedy sam dorobię się pary nowych łóżek. 
– Materace nauczyciela są prawie nowe. Jeszcze nigdy w życiu nie próbowałeś, 

jak to jest spać na takim materacu. Nie skrzypi, nie piszczy. To masło, a nie 
materac. – Spojrzała na rozłożone łóżka i skrzywiła się. – Czy widziałeś kiedyś 
w jakimś łóżku takie góry i doliny? Łoże tortur musi być wygodniejsze niż to.

Icie Meir nie mógł już słuchać oskarżeń kierowanych pod adresem łóżek. – 
Nie zawracaj już głowy, Szejno Pesiu… – Skończył składanie swojego warsztatu 
i zaczął wystawiać deski za drzwi. – Nie będę spał w cudzym łóżku – podsumował 
i zatrzymał się na środku pokoju, patrząc, za co może się teraz zabrać. Jego wzrok 

6 Błędna forma słowa ‘inkwizycja’, która była dla Żydów symbolem prześladowań, fanatyzmu, a także 
stosowania tortur.
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padł na rozebrane żelazne łóżka, nad którymi stała Szejna Pesia. Nie czuł do nich 
gniewu. Przeciwnie. Na ich widok robił się sentymentalny. Westchnął: – Ile to lat 
się na nich przespało, co, Szejno Pesiu? Policz no tylko. Chyba znają na pamięć 
każdą część naszego ciała. Dlaczego odmawiasz im już prawa do życia, co?

– Bo mam dość! – Szejna Pesia była już zła. – Też chcę zaznać odrobiny 
wygody. Chcę spać w łóżku nauczyciela i koniec!

– I w ogóle się nie boisz, że nauczyciel i jego żona nawiedzą cię w nocy we śnie?
– Zwariował, na moich wrogów! – Szejna Pesia wzruszyła ramionami. 
– Zwariowałem, co? A jeśli chcesz wiedzieć – teraz on, również zdenerwowa-

ny, zbliżył się do niej. – Jeśli chcesz wiedzieć, to w ogóle nie mogę zrozumieć, 
jak można tak rwać się do cudzego mieszkania, cudzego dobytku i jeszcze na 
koniec powiedzieć: to moje!

Rozłożyła ręce, oparła je na biodrach i popatrzyła na męża takim wzrokiem, 
jakim przed chwilą patrzyła na łóżka. – Nie bądź taki cadyk! – zawołała. – Idź, 
wyjrzyj na podwórko – pokazała brodą drzwi – a sam zobaczysz, ile mieszkań 
stoi pustych i czeka na powrót swoich gospodarzy! To szczęście, że w porę 
poszłam po rozum do głowy, bo inaczej do końca życia gnilibyśmy tu, w tym  
grobie!

– Nie będę budował swojego szczęścia na cudzym nieszczęściu – mąż ob-
stawał przy swoim.

– Już wiesz, że to twoje szczęście, a cudze nieszczęście? A może nauczyciel 
postąpił mądrzej od ciebie? – jej głos opadł oktawę niżej. – Może i my sami 
nie powinniśmy byli wracać, ale iść do Warszawy, a wówczas bylibyśmy razem 
ze Srulikiem. Kto wie, co jest lepsze? Ale tymczasem, Icie Meirze, tymczasem 
nauczyciela tu nie ma, a my jesteśmy… I gdybyśmy nie otworzyli tego mieszkania, 
to kto inny by je otworzył. – Icie Meir zaczął się dziwić gadatliwości Szejny Pesi. 
Ostatnio to nie było w jej zwyczaju. Dopiero teraz zorientował się, że choć przed 
chwilą krzyczała na niego, to przecież jest dzisiaj w dobrym nastroju. 

– I jeszcze coś – Szejna Pesia niespodziewanie uśmiechnęła się delikatnie, 
już zupełnie zadziwiając tym swojego męża. – Boisz się, że nauczyciele przyśnią 
ci się, tak? A jeśli chłopcy będą spać w ich łóżkach, to będzie lepiej? Wówczas 
nie odwiedzą cię we śnie?

Icie Meir nie mógł zrozumieć, co się dzieje z Szejną Pesią. – Coś mi się za-
mieniłaś w filozofa, moja żono.

Wyprostowała się i położyła ciemną, spracowaną dłoń na jego ramieniu. 
Spojrzała w jego oblicze, a on popatrzył na jej twarz – zmiętą i szarą, z której 
tak wyraźnie mógł wyczytać również i swój własny los, ale w oczach Szejny Pesi 
dostrzegł coś, co nie pasowało do jej twarzy, a przecież było znajome niczym 
okrzyk tęsknoty, wołanie do tej dawnej dziewczyny z dalekiego sadu w Końskowoli: 
– Nie irytuj się – potrząsnęła go za ramię – przecież uciekamy z tej piwnicy.

– Gdybyśmy pozbywali się jej w uczciwy sposób, nie dotykałoby to mnie tak 
bardzo… – westchnął i poczuł dziwną miękkość i ciepło.
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– Każdy sposób jest dobry, Icie Meirze. Przecież nie idziemy, broń Boże, nikogo 
zamordować czy skrzywdzić. Czemu musisz być taki skrupulatny? Przecież już 
wiesz, że nie możesz troszczyć się o całą ludzkość. – Potrząsnęła nim, jakby 
chciała zrzucić z niego ten ponury nastrój. Jednocześnie zaczęła pociągać nosem 
z przejęcia: – No, Icie Meirze, co powiesz?

Icie Meir, już całkiem rozbrojony, rozłożył ręce. Według niego kobieta nie ma 
racji dopóty, dopóki się nie rozpłacze. Jak tylko zaczyna płakać, od razu okazuje 
się, że dobrze myśli: – Oj, kobieta jest niczym więcej niż połamaną skorupką, 
która jednak potrafi złamać najsilniejszego mężczyznę… – Z powodu tych łóżek 
nie rozwiodę się z tobą, Szejno Pesiu – mruknął. 

Objął suterenę spojrzeniem, popatrzył na ściany, na puste miejsce, które zo-
stało po jego warsztacie. Nie, nie mógł mieć tak dobrego humoru jak jego żona. 
Tamta noc, kiedy Niemcy wyrwali ich z łóżek i odtransportowali do Głowna, była 
jak cięcie nożem, i nawet do głowy mu wówczas nie przyszło to wszystko, o czym 
teraz myślał podczas tej dobrowolnej wyprowadzki z sutereny. I to było dziwne. 
Ponieważ nie mógł sobie wytłumaczyć, czego tak żałuje. Wiedział, że Szejna 
Pesia ma rację we wszystkim, co mówi, ale przecież czuł wszystkimi zmysłami, 
że suterena jest mu bliska, a nowe mieszkanie – zimne i obce. Pokój z kuchnią. 
Ściana pośrodku. W ogóle nie mógł sobie wyobrazić, jak żyje się w dwóch izbach 
naraz. Tutaj było ciasno, ale wszyscy byli razem. W nocy mógł podnieść głowę 
i już widział głowy dzieci spoczywających na warsztacie, słyszał ich oddech. Rano 
mógł leżeć w łóżku i patrzeć, jak Szejna Pesia szykuje kawę. 

– Nie stój tak, Icie Meirze – żona wyrwała go z zamyślenia. – Idź i zobacz, 
gdzie podziewają się chłopcy, czas skończyć tę przeprowadzkę.

Icie Meir wziął kilka desek na plecy i wyszedł. W przedsionku wpadł na niego 
Szolem, jego najmłodszy syn.

– Tato! – zawołał podekscytowany chłopak. – Cukermanowie już są! – zdjął 
deski z ramion ojca i zarzucił je na swoje. 

Icie Meir popatrzył na syna. Nie wiedział, co mu przyszło do głowy. – Więc 
co tak nagle świętujesz? 

Chłopiec poczuł się dotknięty. 
– Coś mi się wydaje, że jesteś w nie najlepszym humorze, tato. 
– Oczywiście, że nie jestem. – Icie Meir skrzywił się. – Żydzi idą do getta. Czy 

to dla ciebie jakaś radość? Pojmujesz, co to oznacza?
Chłopak spojrzał na niego wyzywająco: 
– A ty pojmujesz? Byłeś już kiedyś w getcie? 
– Oj, wychowałem synów7!– Icie Meir westchnął. – Idź już, idź, nie stój i nie 

gap się na mnie. Mama chce już zakończyć tę przeprowadzkę. 
Ale Szolem musiał mu powiedzieć to, co miał do powiedzenia. – Żydzi się 

7  Księga Izajasza, Iz 1, 2.
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zbierają. To widzę. Podwórko nie jest już puste, to widzę. Ale to przecież nie 
jest niebezpieczne. – I znowu się ożywił: – Cukerman zatrzymał się przy mnie, 
i wiesz, co mi powiedział? „Będziemy sąsiadami”, powiedział i uścisnął mi rękę.

Icie Meir odwrócił się tyłem do Szolema i niezadowolony, szybkim krokiem 
wrócił do sutereny. Gdy tylko otworzył drzwi, padło na niego spojrzenie Szejny 
Pesi, w którym dostrzegł niezrozumiałe ogniki. – Icie Meirze, posłuchaj mnie – 
powiedziała do niego szybko. – Posłuchaj mnie, mam nowy plan. 

Podrapał się po głowie. – Co znowu?
– Wysłuchaj mnie, mój mężu – zbliżyła się do niego, przełykając ślinę. – Po co 

w ogóle przenosić te stare graty do nowego mieszkania? Czy to łóżka dla ludzi? 
Jak można kłaść dziecko na tym zapluskwionym nieszczęściu, no powiedz sam? 
Gdybyś mnie posłuchał, to od razu wziąłbyś się z dziećmi i zbił z tych desek, raz- 
-dwa, parę dobrych posłań. Podesłałoby się je odpowiednio dużą ilością pościeli 
i… Za jednym zamachem uwolnilibyśmy się również od pluskiew. Co powiesz, 
Icie Meirze, no?

Iciemu Meirowi zaczęło to już działać na nerwy. – Nagle zachciało ci się 
pańskich wygód, co, moja żono? – siłą powstrzymywał wybuch gniewu. – Pokaż 
mi chociaż jeden dom na całej Lutomierskiej, w którym nie ma pluskiew. Na 
całych Bałutach znajdź choć jeden taki dom. 

– Tak mówisz? – urażona Szejna Pesia pokręciła głową. – Mogę ci przysiąc, 
że tam na górze, u nauczyciela, nie było ani jednej pluskwy. 

– Przysięgaj, to zostaniesz kłamczuchą. Co myślisz, że pluskwy boją się inte-
ligentów? Obym miał rok tak obfity jak liczba inteligentów, u których mieszkają 
pluskwy.

Szejna Pesia pokręciła głową. – Powiedziałam, że boją się inteligentów? Ty to 
powiedziałeś. Ja mówię, że boją się czystości. Tak, czystości! Jak się utrzymuje 
czystość w mieszkaniu, to nie ma pluskiew i nie bój się, mój mężu, już ty u mnie 
nie narobisz takiego bałaganu, nie będziesz wnosił błota i innych paskudztw. 
Na każdy szabat będziemy pastować podłogi i polerować je szmatami. To będą 
lustra, a nie podłogi!

– Oj wej! – Icie Meir potarł obiema rękami twarz. – Może faktycznie byłoby 
lepiej, gdyby Adam umarł ze wszystkimi żebrami w ciele!8

Szejna Pesia z wielką energią załadowała na jego ręce ubrania, które leżały 
porozrzucane na krzesełkach: – Idź, idź, nie gadaj tyle – popchnęła go. Ale przy 
drzwiach zatrzymała go na chwilę: 

– A ze starymi łóżkami będzie tak, jak powiedziałam. 

8 Aluzja do stworzenia kobiety z żebra Adama. Za I. Cylkowem: „I ukształtował Wiekuisty Bóg żebro, 
które wyjął z człowieka, na niewiastę, i przywiódł ją do człowieka. I rzekł człowiek: »Tym razem jest 
to kość z kości moich, i ciało z ciała mojego; ta będzie nazywana mężatką, bo z męża wzięta ona!«”, 
Gen 2, 22–23.
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Spojrzał na nią. – Wyrzucisz je po prostu na śmietnik? 
– Zwariowałeś? – odpowiedziała mu z pogardą. – Mam wziąć parę dobrych 

łóżek i wyrzucić na śmietnik?
– No to co? Sprzedasz je?
– Jedno można sprzedać. Znajdzie się na nie jakiś chętny. Wielu ludzi z miasta 

przybywa bez posłań. A drugie podarujemy ubogim. Wuj Henech powiedział mi, 
że Walentino sprowadza chorego z miasta. To będą mieli łóżko dla niego. Biedak 
ma odziedziczyć tę suterenę.

– Chcesz tego chorego zaopatrzyć w taki grat?
– A masz dla niego coś lepszego? Bez łóżka będzie mu lepiej? No, już nie stój 

tak – pogoniła go. – Poszukaj chłopców, zbijcie posłanie i przyjdźcie uprzątnąć 
stąd ten śmietnik. Hańba i wstyd, żeby jakiś człowiek musiał się wprowadzać do 
takiego gnoju. I zakończmy to raz na zawsze, zamieszkajmy wreszcie w nowym 
mieszkaniu!

*

Na podwórku przy ulicy Lutomierskiej stały wózki i wózeczki z rzeczami, 
paczkami i workami, pościelą i meblami. Wokół wózków i paczek kręcili się 
dorośli i dzieci. Jak obładowane mrówki wychodzili i wchodzili. Wchodzili i wycho-
dzili ciemnym wejściem oficyny jak z głębi ukrytych kanałów. Gdzieś stukano 
młotkiem, piłowano deski, wyłamywano zamki. Pod niebiosa niosły się hałasy 
i zamieszanie, krzyki, nawoływania, płacz dzieci. W części otwartych okien stały 
kobiety wychylone na podwórko i krzyczały coś do swoich mężów stojących przy 
wózkach. Mężowie na dole machali rękoma, przykładali je do uszu, lecz mimo 
to nie rozumieli, czego żony od nich chcą. Otwarte okna na parterze, które 
ukazywały wnętrza mieszkań o szarych, odrapanych ścianach, zastępowały teraz 
drzwi. Przez nie również ładowano i wnoszono sprzęty i szmaty. Dzieci wychylały 
się aż do gzymsów, połową ciała zwisając na zewnątrz. Z każdego otwartego 
okna niczym z otwartych ust dobiegała szczególna mieszanina słów, okrzyków, 
przekleństw, płaczu. Przez jedno z nich można było zobaczyć ciemne mieszkanie 
pełne ludzi, którzy przedzierali się przez pakunki i walizki. Kłócono się, do kogo 
będzie należeć to lokum. Przy innym otwartym oknie na parterze stał tłum ludzi 
– po prostu stał dziwnie nieruchomy i cichy, podczas gdy ze środka dobiegał 
krzyk – inny, ostry, urywany i głośny. To jakaś kobieta rodziła.

Krótka droga przez podwórko pogrążone w chaosie wydała się Racheli 
bardziej męcząca niż długa droga do getta. Patrzyła przed siebie, spojrzeniem 
szukając ucieczki – aż zawisło ono na budynku stojącym w głębi, oddzielonym 
od pozostałych kamienic. Budynek ten miał wielkie, szerokie okna i balkon. Był 
zwrócony w kierunku bielejącego w oddali płotu. Na płocie rysował się, jakby 
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naszkicowany ołówkiem, szaro-czarny kontur drzewa. Jego pień był do połowy 
ukryty w śniegu, tylko nagie gałęzie, niczym przykurczone, kościste palce, wy-
ciągały się w kierunku nieba – w jej kierunku? Wyglądało to tak, jakby ją przy- 
zywały, jakby proponowały, by sobie wyobraziła, jak będą wyglądać, gdy pokryją 
je liście i rozkwitną na nich kwiaty. Oczyma wyobraźni Rachela ujrzała zieleń. To 
wspomnienie dodało jej nowej energii. 

Razem z ojcem wspinała się po drewnianych schodach, po czym weszli do 
długiego korytarza. Szurali nogami, trzymając się za ręce. I choć w korytarzu 
nie było aż tak ciemno, bo z otwartych drzwi dochodziły smugi światła, to jed-
nak musieli zmrużyć oczy. Gdzieś kopciła kuchenka, a kłęby dymu unosiły się 
pomiędzy ścianami, szczypiąc nieznośnie. Stopa Mojszego natrafiła na jakiś 
mebel, a wówczas rozległ się straszliwy stukot blaszanych naczyń i zastawy. We 
wszystkich otwartych drzwiach pojawiły się głowy, wśród których ujrzała również 
głowę brata, Szlamka. 

– Ostrożnie! – krzyknął. – Nie rujnujcie domu! – Wyjął z ich rąk tobół z pościelą, 
po czym pomógł Racheli zdjąć plecak. 

Rachela już była przy oknie: – Szlamku, chodź tu! – zawołała brata. – Co 
widzisz tam, przy płocie? 

Pochylił się w kierunku szyby: – Gdzie masz płot?
– Tam na dole, nie widzisz płotu?
– Masz na myśli ten kawałek ogrodzenia?
– Tak, ten kawałek ogrodzenia. Co widzisz przy tym kawałku ogrodzenia?
– A co mam widzieć? Jedyne miejsce na całym podwórku, gdzie niczego nie 

ma. Widzę śnieg.
– Nie widzisz drzewa?
– Jasne, że widzę drzewko. No i co?
– Chociaż drzewo będziemy mieli.
Chłopak zwrócił w stronę Mojszego twarz pokrytą czerwonymi pryszczami: 

– Wszystko wyolbrzymiają te dziewczyny. Główka od szpilki zamienia się u nich 
w słonia, a drzewko w całe drze-e-ewo!

Rachela oglądała pokój. Był przedzielony cienkim, wytapetowanym przepierze-
niem, w którym znajdowały się dwa otwory: jeden służył za przejście, a w drugim 
stał wielki, kaflowy piec, w stronę izby mieszkalnej zwrócony ścianą białych kafli, 
a w drugą stronę – czarnymi płytami i fajerkami. 

W obu częściach pokoju stały wielkie, ciężkie, ciemnobrązowe szafy. Łóżka 
były drewniane, też ciężkie i ciemnobrązowe. Świeżo wyszorowaną podłogę 
pokrywał chodnik z ciemnobrązowych, niemal czarnych, workowych szmat. Od 
tego ciemnego brązu Racheli zrobiło się jeszcze ciężej na sercu. „Od dzisiaj to 
jest nasz dom” – powiedziała do siebie i nie mogła tego pojąć. Podeszła do 
swojego plecaka i zaczęła go powoli otwierać. Wyjęła swoje książki i zeszyty, 
małe pamiątki, pudełko ze zdjęciami, papierową teczkę, w której zbierała swoje 
prace pisemne. Potem rozpakowała bieliznę i sukienki. Każda rzecz, którą brała 
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do ręki, wydawała się jej podwójnie droga i podwójnie własna. I każda z nich była 
śladem tego, co minęło i nigdy już nie wróci. Chwilę stała przed zamkniętymi, 
brązowymi drzwiami szafy, jakby obawiając się je otworzyć. W końcu popchnęła 
je niepewnie. 

Najpierw zobaczyła garnitur Mojszego i kilka kolorowych sukienek Blumci. 
Z półek znajomymi kolorami mrugała do niej bielizna. Jej spojrzenie padło na 
paczkę ksiąg. Wzięła do ręki jedną z nich, przebiegła palcami po stronicach 
żółtego, na w pół rozsypującego się psałterza, wzięła drugą księgę – sidur, 
a potem hagadę pesachową z kolorowymi, błyszczącymi obrazkami. Obok paczki 
dostrzegła kilka luźno leżących książek, więc przyjrzała się im: 

– Powieści Czarskiej9 – powiedziała do Szlamka – chyba mieszkała tu jakaś 
dziewczyna, która lubiła czytać romantyczne powieści…

Później siedzieli przy stole i jedli pierwszy posiłek w nowym domu. Domowe 
naczynia były rozstawione na domowej, kwiecistej ceracie. Ciemnobrązowe 
meble i ciemne ściany widziane przez parę, która unosiła się nad talerzem zupy, 
przestały wydawać się takie straszne. A jednak Rachela wciąż czuła w sercu 
jakiś ucisk. Myślała o ludziach, którzy żyli w tym mieszkaniu, o dziewczynie, 
która czytała romanse Czarskiej. 

– Szolem mówił mi – powiedziała – że tu, w tym mieszkaniu, mieszkał 
pończosznik. 

– Jakaś wielka rodzina – zauważyła Blumcia. – Od razu to widać po rozmiarze 
garnków, które zostawili. 

Ciepło zupy przyjemnie rozchodziło się po całym ciele Racheli. W wyobraźni 
widziała, jak ludzie, którzy kiedyś tu mieszkali, tułają się po dalekich, obcych 
miejscach. Potem zobaczyła swój dom, który sama dziś opuściła. Ukryła w ta-
lerzu zasnute parą oczy.

*

Kobieta idąca obok Estery zatrzymała się w bramie przy Lutomierskiej. 
Zaraz też podszedł Walentino obładowany paczkami i sprzętami. Na schod- 
kach piekarni pojawił się ślepy Henech Piekarz ze swoją żoną Perlą, a pomiędzy 
ich nogami – kotka Perełka. Na widok dwóch znajomych twarzy w Esterze coś 
drgnęło. Szabaty u wuja Chaima ożyły w jej pamięci. 

9 Lidia Aleksiejewna Czarska (1875–1937), pisarka rosyjska; autorka powieści dla młodzieży, głów-
nie dla dziewcząt. Jej książki cieszyły się w przedwojennej Polsce sporym powodzeniem, zostały 
przetłumaczone w latach 20. i 30., m.in. Pamiętnik pensjonarki, Księżniczka Dżawacha i Dom 
urwisów.
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Zaraz też pojawiło się kilku furmanów z podwórka, kumpli Walentina. Przyszli 
również Icie Meir i jego syn. Stanęli wokół wózka, przyglądając się choremu. Estera 
poczuła na sobie spojrzenie oczu wpatrujących się w nią z dziwną natarczywością. 
Uśmiechnęła się lekko, rozpoznawszy Szolema, syna Iciego Meira Stolarza. 
To on jako chłopiec pomagał Ślepemu Henechowi przygotowywać czulenty10 

w czasie szabatu.
Mężczyźni podnieśli chorego, który dał się nieść – bezsilny, ciężki i omdlały 

– jakby był pozbawiony kości. Jego twarz była wykrzywiona cierpieniem a oczy 
zamknięte.

Żona Walentina przytrzymała Esterę: – Śliczniutko dziękuję! – I wskazując 
na nią, zwróciła się do piekarzowej Perli: – Ona pomogła mi ciągnąć wózek.

Piekarzowa Perl zmrużyła oczy zupełnie jak jej mąż, Ślepy Henech: – Znajo-
ma twarz – pokręciła małą głową, a luźna, niedopasowana od czaszki peruka 
podążała za ruchami głowy z niewielkim opóźnieniem. – Przysięgłabym, że…

Estera obróciła się do nich plecami i spojrzała w kierunku mieszkania wuja 
Chaima. 

Podwórko wydało się jej takie samo jak dawniej – pełne zgiełku, wypełnione 
ludźmi, dziećmi. Miała wrażenie, że w oknie na górze zaraz pojawi się głowa 
którejś córki wuja. „Tak wielu wróciło, ale nie oni…” – pomyślała pełna bólu 
i goryczy. Traktowała to jako osobistą karę i miała za złe wujowi, że go nie ma. 

Na górze, w korytarzu, jak zawsze słychać było szum dobiegający zza wszy-
stkich drzwi. Ale jego rytm nie był taki sam. Nagle Estera poczuła się tak, jakby 
znalazła się na pokładzie rozhuśtanego statku w burzową, ciemną noc. Zakręciło 
jej się w głowie. Musiała się zatrzymać przed drzwiami mieszkania wuja Chaima. 
Przez moment wydało się jej, że z tamtej strony dobiega ją szmer skarpeciarek. 
Zamknęła oczy, jakby w obawie przed tym, co za chwilę zobaczy…

W głębi pokoju przy stole siedziały cztery osoby i jadły obiad. Estera zastygła 
na progu, a cztery pary oczu spojrzały na nią w tym samym momencie. Ktoś wstał 
od stołu i wyszedł jej naprzeciw. Czy to znowu jakieś przywidzenie? Kim była 
ta dziewczyna, która stała przed nią i patrzyła z takim zakłopotaniem, z takim 
zdumieniem?

– Skąd wiedziałaś, że tu mieszkamy? – wyjąkała Rachela, nie wiedząc, co 
począć z gościem. Spojrzała w kierunku stołu z takim wyrazem twarzy, jakby 
chciała zawołać o pomoc: – To jest Estera – powiedziała – towarzyszka. 

Estera powoli posunęła się do przodu jak zahipnotyzowana. Opanowało ją 
dziwne uczucie nierzeczywistości. Jej oczy, niczym zielone, przymglone reflektory 
wędrowały po ścianach tego mieszkania, nad kuchnią, łóżkami, szafą, szmatami 
na podłodze, nad oknami. Znowu jej się wydało, że słyszy szum skarpeciarek.

10 Czulent – tradycyjna potrawa kuchni żydowskiej, przygotowywana na szabat z koszernego mięsa, 
fasoli, cebuli, kaszy.
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Twarz Racheli płonęła. Zmieszana i zdenerwowana nie wiedziała, co robić, co 
powiedzieć. Więc jak cień powoli ruszyła za gościem. Wspomnienie spotkania 
z Esterą, którego nie lubiła przywoływać w pamięci, stanęło pomiędzy nimi jak 
żywe. Spojrzała na walizkę w ręku Estery: „Czy to ta cenna walizka, którą chciała 
mi dać na przechowanie?” – zastanawiała się.

Ojciec spojrzał na nią z wyrzutem: – Dlaczego nie weźmiesz walizki od twojej 
przyjaciółki? Dlaczego nie poprosisz, żeby usiadła?

Estera głęboko odetchnęła: – Proszę sobie nie przeszkadzać… – wymamro-
tała. – Nie jestem gościem. – Wsparła się na brzegu krzesła. Z kuchni dobiegł 
do jej uszu stukot naczyń. Czy to ciocia Rywka nalewa dla kogoś zupę?

Blumcia weszła z parującym talerzem i postawiła go przed Esterą: – Z pew- 
nością jest pani głodna – powiedziała, wręczając jej łyżkę. 

Rachela uśmiechnęła się zakłopotanym, pełnym niechęci uśmiechem. Estera 
wykrzywiła usta, jakby chciała jej odpowiedzieć tym samym. Jakże jej nienawi-
dziła! Jakże nienawidziła ich wszystkich siedzących przy tym stole! Nie mogła 
znieść tej rodzinnej atmosfery, spokojnego brzęku naczyń.

Ale mimo to zaczerpnęła zupy. Ciepło rozlało się po jej pustym żołądku. Już 
od wielu tygodni nie jadła gotowanej strawy. Zanurzyła spojrzenie w talerzu, nie 
mogąc podnieść oczu. Jadła szybko, łapczywie, ze złością – nie wiedząc, czy oczy 
jej zwilgotniały od pary, czy od łez. – Skąd pani przybywa? – jakby z oddali Estera 
usłyszała pytanie mężczyzny. Czy to pytanie było skierowane do niej? Nieważne. 
I tak nie miała siły, by otworzyć usta. „On siedzi na krześle wuja Chaima” – coś 
w środku nie dawało jej spokoju. 

– Znamy się z biblioteki – usłyszała głos Racheli. 
Obca kobieta zapytała: 
– Jeszcze trochę zupy? Zawsze, jeśli tylko mogę, gotuję trochę więcej. 
Mgła w oczach Estery stawała się coraz bardziej wilgotna. „Ciocia Rywka też 

zawsze gotowała odrobinę więcej, aby starczyło dla jakiegoś biedaka” – przy- 
pomniała sobie, po czym ucięła: – Nie, dziękuję. 

Nie wiedziała, gdzie podziać oczy. Dławiło ją w gardle. Chciała zerwać się 
z krzesła i uciec. Ale jak przymurowana do siedzenia nie mogła ruszyć żadną 
częścią ciała. 

Pili herbatę. Estera siorbała łakomie, po czym połykała ją szybko, czując, 
jak przyjemny smak rozchodzi się po podniebieniu, i nagle, niespodzianie, z jej 
ust zaczęły płynąć słowa. Wylewały się z wilgotnych, gorących ust, nie dając się 
zatrzymać. 

– Mieszkałam kiedyś w tym mieszkaniu… tu wyrosłam. U mojego wuja Chai-
ma… – już otwarcie połykała słowa, herbatę i łzy. – Sądziłam, że będę mogła 
tu zamieszkać… Widzicie to okno? Tutaj pracowały moje kuzynki. Mój wujek był 
pończosznikiem. Maszynki były przykręcone do parapetów. Przy każdej ma- 
szynce siedziała jedna z moich kuzynek… Przy stole, tutaj, repasowano skarpety. 
Tam, przy kuchni, stał kołowrotek, którym kręciła ciotka, a… szmaty rozkładano 
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na podłodze każdego piątku, po wyszorowaniu podłóg. Świeczniki, które stoją 
w kącie… moja ciocia Rywka błogosławiła świece…

Mówiła bez przerwy. Herbata już dawno została wypita, a ona wciąż prze-
chylała szklankę i pomiędzy jednym a drugim zdaniem dotykała ją spragnionymi 
ustami. Ledwo zdawała sobie sprawę z tego, co się z nią dzieje, ledwo słyszała to, 
co wydobywa się z jej ust. Było jasne, że chciała powiedzieć całkiem co innego, 
że co innego mieli usłyszeć. I wcale nie zrobiło się jej lżej od tych słów – wręcz 
przeciwnie, sytuacja stała się jeszcze trudniejsza, bardziej zagmatwana. Tak 
bardzo się wstydziła, poczucie upokorzenia i dumy rosły w niej, nabrzmiewały 
– aż w końcu przerwały jej perorę. Poderwała się z miejsca. Obecni przy stole 
patrzyli na nią w milczeniu, zmieszani. Złapała walizkę i skierowała się ku  
drzwiom. Ktoś podążył za nią. Poczuła na ramieniu rękę Blumci. Musiała się 
obejrzeć choć na moment, aby ta ręka nie opadła. „Zostałam całkiem sama… 
całkiem sama przyszłam do getta” – to, co wcześniej nie mogło się z niej wyrwać, 
teraz cisnęło się samo na usta. 

– Proszę wrócić… – Blumcia rzuciła pytające spojrzenie na swoich domow-
ników. – Rozumiem panią. A poza tym, jak pani widzi, mieszkanie jest dość spore. 
Przecież pani nie ma dokąd iść. 

Mojsze Ejbuszyc też już był przy niej. Jego piękna dłoń przyjemnym ciężarem 
spoczęła na jej drugim ramieniu: – Proszę zostać – zapraszał.

„Nigdy nie czułam, co to znaczy mieć ojca” – iskierki bólu to gasły, to zapalały 
się w Esterze. Pragnęła, aby ten mężczyzna położył swoją piękną dłoń na jej 
czole, na jej głowie, aby pogłaskał jej włosy. Jakże mocno tęskniła dzisiaj do 
nich obojga – do taty i mamy! Była dziś chora z tęsknoty! Na podniebieniu wciąż 
czuła smak słodkiej herbaty, smak domu, bycia dzieckiem. „Zostań! Zostań!” – 
niemal omdlewała ze zmęczenia i słabości. Bała się popatrzeć na twarze tych 
dwojga, którzy stali przed nią, żeby nie odczuć jeszcze dotkliwiej swej bezrad-
ności. Spojrzała na pozostałą dwójkę – Rachelę i Szlamka. Ale ich wzrok nie był 
już taki słodki i ciepły. Dwie pary młodych oczu były bezwzględne: „Idź!” – taki 
krył się w nich rozkaz.

Strząsnęła z ramion przyjazne dłonie i bez słowa opuściła pokój. 
Zszedłszy na dół, usiadła na pompie, ukryła głowę pomiędzy drżącymi 

kolanami i zamknęła oczy. Wokół niej wciąż kłębił się tłum. Pompa skrzypiała, 
woda chlustała do wiader, uderzając w puste, blaszane dna. Esterze wydawało 
się, że to w jej sercu tak coś dudni, pragnąc wydobyć siłę, która pozwoli prze- 
trwać, nie da zatonąć, upaść. Przyszedł jej na myśl chory Friede. Przypomniała 
sobie drogę do getta, swój dobry nastrój. „Idę całkiem sama do getta” – tak 
pogodnie wyjaśniała choremu. Woda pluskała w wiadrach. Pompa nieustannie 
skrzypiała. Dźwięk ten jak piła przeciął poczucie nierzeczywistości. Estera 
powoli podniosła głowę. Okruchy świata połączyły się. Wróciła z choroby: tylko 
nie myśleć o sobie. Zapomnieć. Rozpuścić się w cudzym losie i pozwolić mu się  
ponieść. 
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Ktoś siedział obok niej na pompie, obserwując ją z boku z nieprzyjemną 
natarczywością. To był Szolem, syn Iciego Meira Stolarza.

– Pewnie była pani w mieszkaniu swojego wuja? Zainstalowałem tam moich 
przyjaciół. – Powiedział Szolem zawstydzony, uśmiechając się z zażenowaniem. 
Estera popatrzyła na jego okrągłą, pogodną twarz i miała ochotę go spoliczkować. 
– Proszę iść ze mną, mam pokój również dla pani – podniósł się i wyjął walizkę z jej 
rąk. Poszła za nim w milczeniu. Zaprowadził ją do wejścia naprzeciwko, po czym 
weszli na trzecie piętro. Pokój był podobny do jej izdebki na poddaszu w mieście, 
a na jego umeblowanie składały się jedynie żelazne łóżko i stolik. – To wszystko, 
czego nie wyniesiono… czego się udało dopilnować – uśmiechnął się już nieco 
odważniej. – Trzymałem ten pokoik zamknięty na wypadek, gdyby przyszedł 
ktoś znajomy i nie miał dla siebie miejsca… Dorobiłem klucz. – Wydawało się, 
że oczekuje od niej podziękowania, słowa pochwały. Wzięła klucz z jego dłoni, 
poczekała, aż postawi walizkę, po czym skierowała się ku drzwiom. – Dokąd pani 
idzie? – zdumiał się. Ale zaraz się połapał: – Pewnie idzie pani do chorego, już go 
urządzono w naszej suterenie. My sami mieszkamy teraz w pierwszej oficynie…

Zeszła z nim na dół, na podwórko, po czym go zostawiła. Patrzył w ślad za 
nią, chłonąc oczyma ogień, który bił od jej rudej głowy, śledził zarys jej szczupłej, 
zwinnej sylwetki. Ledwo mógł uwierzyć, że dzisiaj się to stało. Dzisiaj po raz 
pierwszy w życiu rozmawiał z dziewczyną, o której marzył w swoich chłopięcych 
latach. Było to niezwykłe przeżycie. 

*

(Zeszyt Dawida)
Już mieszkamy w getcie. Najśmieszniejsze dzisiaj było to, że nie mogłem 

znaleźć Racheli, chociaż wiedziałem, że powinna być tu, na tym samym podwórku. 
Czy w ogóle można je określić mianem podwórka? To całe miasto. W zamieszaniu 
nie mogłem złapać Szolema, który zaopatrzył w mieszkania zarówno nas, jak 
i Ejbuszyców. W końcu udało mi się złapać jego brata Josiego, który pokazał mi 
okno mieszkania Racheli. Zawołałem ją. Trochę pospacerowaliśmy po podwórku. 
Miało się już ku wieczorowi, a ludzie wciąż napływali. Panował ogromny tłok. 
Mężczyźni z pudłami na plecach walczyli z niskim wejściem do oficyny, prze-
pychając się i obijając o ściany. Dzieci obładowane rozmaitymi sprzętami również 
kręciły się i plątały pod nogami. Jedno z nich trzymało nad głową krzesełko, 
inne – stolnicę, krzycząc zupełnie jak dorośli: „Z drogi! Z drogi!” Dzieci śmiały się 
przy tym i zaczepiały jedno drugie. Podwórko pełne było kobiet o rozwichrzonych 
włosach, a także zajętych czymś, podekscytowanych mężczyzn. Ludzie niczym 
mrówki wspinali się po gładkich ścianach, po gzymsach, po drabinach. W tym 
całym zamieszaniu kilku chłopców kopało szmaciankę.
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Wyszliśmy na ulicę. Ludzie z miasta wciąż napływali. Niekończący się marsz. 
Obraz ten zupełnie mnie zaskoczył, jakbym już zapomniał, że tego samego dnia 
przed południem i ja byłem pomiędzy maszerującymi. 

– Cała ulica przypomina gwarne podwórko – powiedziała Rachela. 
Nasz niespieszny spacer nie współgrał z rytmem ulicy, więc popychano nas 

ze wszystkich stron. Patrzyły na nas nieprzyjazne oczy, jakby chciały powiedzieć: 
„Też znaleźli sobie porę na przechadzki!” – Ktoś nawet zaklął i zepchnął nas do 
rynsztoka. 

Doszliśmy do ulicy Zgierskiej. Już z daleka dostrzegliśmy coś, co nie pasowało 
do otaczających nas barw. To były zielone, tyrolskie kapelusiki Niemców, którzy 
stali na środku drogi przed kościołem. Jeden trzymał wielką mapę rozłożoną na 
aktówce i coś na niej rysował palcem, zwracając się do stojących wokół. Dwóch 
mierzyło chodnik długimi, metalowymi metrami. 

Wokół nich ulica była pusta. Ten pusty kawałek wyglądał jak jasna łysina na 
czarnej, rozczochranej głowie. Nieco wyżej, w niszy kościelnego muru, stała pokry-
ta śniegiem błękitna figura Matki Boskiej z pobożnie złożonymi rękami. Zdawało 
się, że błogosławi stojących u jej stóp Niemców, którzy wytyczają granice getta. 

Przypomniałem sobie, jak kiedyś na letnisku widziałem w lesie na ziemi wielkie 
gniazdo mrówek. Całe królestwo. Obserwowałem, jak mrówki dźwigają na grzbie-
tach igiełki, fragmenty liści, jak bardzo się trudzą. „Może na swój sposób żartują 
i bawią się?” – zastanawiałem się. Trzymałem w ręku cegłę. „Ale nie wiedzą, że 
zaraz rozgniotę je tą cegłą” – filozofowałem dalej, drażniąc się z nimi, zasypując 
im ścieżki, plącząc trasy, zabijając kilka i obserwując, co zrobią pozostałe. A gdy 
znudziła mi się ta zabawa, naprawdę rozgniotłem je cegłą. To był czas moich 
dziecięcych „eksperymentów naukowych”. 

Rachela stała z głową zadartą w stronę kościelnej wieży. Wzrokiem wska-
zywała zegar: 

– Widzisz, która godzina?
Popatrzyłem w górę: – Za dziesięć dziesiąta. 
– Zegar stoi.
Pociągnąłem ją z powrotem. Zatrzymaliśmy się w bramie. Staliśmy niezbyt 

blisko siebie, a pomiędzy nami przepychali się ludzie. Hałas dudnił w uszach. 
– Idę na górę, do domu – powiedziała Rachela. – Nie mam czasu. 
– Ja też – odpowiedziałem jej kłamstwem na kłamstwo. 
Potem przyszła do nas i pokazała mi wiersz, który napisała. Zaczynał się 

mniej więcej tak: 

Zegar stanął za dziesięć dziesiąta,
Świat już o nas nie pamięta.

*
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Cukermanowie mogli mieć całe sześciopokojowe mieszkanie dla siebie. 
Matylda mogła uwolnić się od Rozenbergów, z którymi trudno jej było wytrzymać 
pod jednym dachem, mogła pozbyć się Hagerów, którzy wprawdzie byli cisi ni-
czym gołąbki, ale sprawiali jej przykrość nieustannym czuleniem się, budząc jej 
zazdrość. Jednak przyjemność mieszkania samej nie była jej dana, a winny temu 
był Samuel. Po prostu uważał, że w takiej ciasnocie, jaka panowała w getcie, 
grzechem byłoby, gdyby cztery osoby zajmowały siedem pomieszczeń. A poza 
tym – dodał – gdyby po jakimś czasie musieli przyjąć do mieszkania jakichś 
obcych ludzi, co ona, Matylda, by wówczas zrobiła?

Mieszkanie miało wielki, kwadratowy przedpokój. Drzwi do wszystkich pokojów 
otwierały się w jego stronę. Cukermanowie zajęli dwa pokoje, Rozenbergowie 
– kolejne dwa. Jeden pozostał dla profesora Hagera i jego żony, a kolejny – dla 
kucharki Rejzli. Kuchnia, rzecz jasna, była wspólna, podobnie jak łazienka. 

Kucharka Rejzl zgodziła się gotować dla wszystkich, pod warunkiem że 
każda rodzina będzie jej płacić osobno. Dała wszystkim do zrozumienia, że tu, 
w pobliżu, ma wielką rodzinę – gromadę sióstr i ich dzieciaków – która oczekuje 
jej pomocy, a ona nie ma zamiaru pozwolić im umrzeć z głodu. 

W ogóle to kucharka Rejzl zmieniła się z chwilą zamieszkania na Bałutach. 
Natychmiast zapomniała słowa „paniusiu”, do każdego zwracając się na „ty”. 
Nawet dwukrotnie zdenerwowała się na Matyldę, że ta „nie zamoczy swojej rączki 
w zimnej wodzie”, plącze się pod nogami i jeszcze przeszkadza w doprowadzeniu 
domu do porządku. Jadwigi i starej pani Hagerowej w ogóle nie chciała widzieć 
na oczy. Pomrukiwała i poburkiwała na nie, i cokolwiek zrobiły czy powiedziały, 
to jej się nie podobało. Jednym słowem: przygasł blask gospodyni i jej gości, więc 
Rejzl nareszcie mogła uwolnić się od rozgoryczenia, które latami skrywała pod 
służalczym posłuszeństwem. Bez zbytniego skrępowania poleciła Matyldzie przy-
gotować łóżka i zmienić pościel. Ale Matylda, zamiast jej posłuchać, wyciągnęła 
się na gołym łóżku i zaczęła płakać w niepowleczone poduszki. 

Szczególną wojnę Rejzl wypowiedziała Suni, która nieustannie przychodziła 
do kuchni. Kucharka nie mogła się pozbyć suki, więc wszystkie przekleństwa 
i złe słowa, jakimi wciąż jeszcze nie miała odwagi zasypać gospodarzy, kierowała 
pod adresem psa. Do tego doszedł jeszcze wielki żal, bo za każdym razem, 
kiedy spoglądała na Sunię, przypominała jej się kotka Barbara, która przeżyła 
z kucharką całe swoje życie, a którą zostawiono w mieście. Tego Rejzl nie mogła 
psu wybaczyć. 

Jedyną pociechą Rejzli była Dziunia, młodsza córka Cukermanów. Dziewczyna 
była chętna do pracy, pomagała przy rozpakowywaniu, układaniu, a nawet przy 
szorowaniu podłóg. A robiła to tak zgrabnie i zwinnie, jakby całe życie zajmowała 
się tylko taką pracą. Rejzl rozpływała się nad nią: „Tylko ty jesteś normalnym 
człowiekiem” – mówiła do Dziuni. „A cała reszta kobiet to banda rozpusz-
czonych bachorów. Z twoją mamą na czele”. Leżenie z pańską córką na brudnej 
podłodze i wspólne szorowanie było dla niej źródłem jakiejś dziwnej satysfakcji. 
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A już zupełnie rozpogodziła się, gdy Dziunia nie pozwoliła jej przekroczyć progu 
swojego pokoju. „Tutaj już wszystko zrobimy same” – powiedziała, odpychając 
kucharkę od drzwi. 

Dziewczynki miały największy i najbardziej słoneczny pokój w całym mieszkaniu. 
Pokój z balkonem. Porządkując swoje rzeczy, rozmawiały o letnich dniach, które 
będą spędzać na zewnątrz. Nowe miejsce, nowe życie było niewiadomą, wpra-
wiało w stan napięcia. Praca, którą wykonywały same, bezradność i załamanie 
Matyldy – to wszystko sprawiło, że poczuły się dorosłe i odpowiedzialne. Dziunię 
zachwyciła ta dorosłość pachnąca wolnością, ale Belli wszystko leciało z rąk. 
Czuła się niepewnie, była zagubiona. Porządkując swoje rzeczy w walizce pod 
oknem, już tęskniła do tej chwili, kiedy będzie mogła się tu zamknąć i z książką 
w ręku uciec od tego, co od dzisiaj nazywa się „życiem”. Słowo to unosiło się w jej 
wyobraźni niczym coś dziwnego i straszliwego, co mimo wszystko jednak kusiło 
i rozpalało ciekawość. Aby całkiem nie stracić równowagi, na siłę podtrzymywała 
rozmowę z Dziunią. Nieważne, co Dziunia mówiła. Sam dźwięk wesołego głosu 
siostry sprawiał, że czuła się bezpieczniej. 

Ale pogodna paplanina Dziuni często się urywała. Raz kucharka Rejzl prosiła 
ją o pomoc, innym razem Hagerowa chciała, by pomogła profesorowi w jakiejś 
ciężkiej pracy. Nawet Rozenbergowie kilka razy przyszli do niej po wsparcie, bo 
pozostałych mężczyzn nie było w domu. Samuel gdzieś zniknął, a Mietek, syn 
Rozenbergów, zaraz po przybyciu pobiegł na ulicę, nie mogąc znieść zgiełku.

Pan Adam Rozenberg zebrał wszystkie pieniądze, które członkowie jego ro-
dziny przynieśli ukryte w ubraniach, po czym długo zastanawiał się, gdzie może 
je bezpiecznie schować. Po raz pierwszy w życiu odbył naradę ze swoją żoną 
Jadwigą, po czym oboje postanowili, że pieniądze zostaną ukryte w ich pokoju, 
ale dwie papierośnice z mniej wartościową biżuterią pozostaną w walizkach, 
dla których znaleźli miejsce na półkach w łazience. Liczyli na to, że nikomu nie 
przyjdzie do głowy, aby przeszukiwać walizki, które stoją w tak łatwo dostępnym, 
rzucającym się w oczy miejscu. 

Wykonali tę pracę wspólnie, myśląc przy tym, że to w zasadzie pierwszy raz, 
kiedy tak zwyczajnie zajmują się czymś razem. Adam prychał, oddychając przy tym 
ciężko. Jadwiga podśpiewywała. Kiedy skończyli, Adam ku swojemu zdumieniu 
poczuł ochotę, aby objąć i pocałować żonę. Zupełnie mu nie przeszkadzało, że 
łazienka jest mało romantycznym tłem dla scen miłosnych. W końcu to jego żona, 
nie mówiąc o tym, że od dłuższego czasu jej nie dotykał. Jadwidze również to 
nie przeszkadzało. Czuła, że w ich relacjach zaczyna się nowy miesiąc miodowy. 

Porządkowała dwa należące do nich pokoje, nieustannie podśpiewując. 
Przychylność Adama jakby ją zaczarowała. Nie troszczyła się o nic. Wszystko 
postrzegała z jasnej strony, a każda rzecz nawet ją rozśmieszała. 

Przede wszystkim śmieszne było podwórko, któremu przyglądała się przez 
okno. Patrzyła na twarze zapracowanych ludzi, czerpiąc z tego rozrywkę. Każdą 
twarz wykrzywiał inny grymas, każda sylwetka inaczej uginała się pod ciężarem 



60

ciągniętego bagażu. Kobiety otulone grubymi chustami i w chustkach na głowach 
budziły jej ciekawość. Żałowała, że z powodu zamkniętego okna hałas przycichł, 
a ona nie słyszy ani rozmów, ani nawoływań. To, co rozgrywało się na dworze, 
było dla niej groteskowym, dowcipnym przedstawieniem, wystawianym specjalnie 
dla niej. Co chwilę wpadała do kuchni i nic nie robiąc sobie z krzywej miny Rejzli, 
zasypywała ją głupimi pytaniami na temat tych ludzi, tego podwórka – rozbawiona 
otrzymywanymi odpowiedziami. 

Również sam pan Adam nie wiedział, dlaczego po przybyciu do tego domu 
nagle poczuł się lepiej. Melancholijne myśli zniknęły. Rozejrzał się po jasnym, 
dużym pokoju i pomyślał, że jest mało prawdopodobne, aby tu umarł.

On również od czasu do czasu przysuwał się do okna i spoglądał na pod-
wórko. Ku swojemu zdziwieniu zaczął snuć ostrożne myśli o niewielkim przed-
sięwzięciu. Podwórko było pełne ludzi, Żydów. Adam pomyślał o przeładowanym 
getcie – mieście tysięcy, dziesiątków tysięcy, które będą mieć potrzeby, będą 
musiały kupować. Zaczął się bawić myślą o handlu – na początek niewielkim… 
I postanowił jeszcze dzisiaj wyjść na ulicę. 

Na myśl, że będzie mógł przedzierać się przez tłumy bez obaw, jeszcze lżej 
zrobiło mu się na sercu. Tutaj nie będą łapać na roboty. Tutaj nie będą bić. Nie, 
nie do więzienia przybył, lecz wręcz wyszedł z więzienia na niezbyt wygodną, ale 
jednak wolność. Zaczął liczyć, ile to już tygodni nie wychodził z domu. Poczuł 
w sobie energię, zapał. Nie był jeszcze taki stary. Miał przed sobą jeszcze wiele 
lat życia. Ogromne cyfry kapitału w Szwajcarii utraciły swoją melancholijną 
ciemność i zaczęły się do niego uśmiechać. Po raz pierwszy od miesięcy zwrócił 
się do Jadwigi słodkimi, czułymi słówkami – jak niegdyś.

*

Samuel dobrze zapamiętał lekcje, które odebrał u radiotechnika. Leżał na 
podłodze w komórce obok łazienki i ostrożnie wypakowywał części radiood-
biornika spoczywające w wiadrze. Miał plan, w jaki sposób ukryć złożony apa-
rat i zatrzeć ślady. Tymczasem przygotował wszystko prowizorycznie. Jeszcze 
dzisiaj wieczorem chciał usłyszeć pierwsze tony V Symfonii – muzykę zapowia-
dającą komunikaty11. Starał się pracować po cichu, aby w mieszkaniu niczego  
nie usłyszano. Wciąż się bowiem zastanawiał, czy powinien wtajemniczyć domo- 
wników w swój sekret.

 

11 W czasie II wojny światowej pierwsze dźwięki V Symfonii Ludwiga von Beethovena rozpoczynały 
w brytyjskiej stacji BBC audycje dla okupowanej przez Niemców Europy. 
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Przy pracy przyświecał sobie latarką. Światło padało na jego odrobinę drżące, 
długie, szczupłe dłonie. Niezwykła myśl, że pewnego dnia usłyszy tu wiadomość 
o zakończeniu wojny, wprawiła w stan napięcia i nerwowego drżenia całe jego ciało. 

A jednak pracował szybko. Gniazdko elektryczne zainstalował już wcześniej. 
Gdy mieszkanie stało jeszcze puste, kilka razy tu przyszedł, aby przygotować „dom” 
do podłączenia radia. Teraz pozostało tylko zmontować sam aparat. W końcu 
wszystkie część elektryczne zostały połączone. Lampki w odbiorniku zapaliły się. 
Biel drżącej ręki Samuela stała się jeszcze bielsza, a kontury komórki dyskretnie 
wynurzyły się z ciemności. I nagle… usłyszał ciepły kobiecy głos: J’attendrai… le 
jour et la nuit, j’attendrai toujours…

Melancholijny uśmiech pojawił się na jego twarzy. Dobrze pamiętał, kiedy 
usłyszał tę piosenkę po raz pierwszy. Było to tamtego dnia, kiedy przyniósł radio 
do domu – prezent od Hagerów. Wydało mu się nawet, że to śpiewa ten sam 
kobiecy głos. Ale znaczenie piosenki nie było już dla niego takie samo. Nie była to 
po prostu pieśń miłosna kobiety w dalekim Paryżu. W ciemności komórki słowa 
i tony nabrały innego sensu. To zniewolony Paryż12, zniewolony świat i on sam 
– zniewolony Samuel – śpiewali tę pieśń do wolności: „Będę na ciebie czekać… 
dzień i noc, zawsze będę na ciebie czekać…”

Przekręcił prowizoryczny włącznik. Światło zgasło. Przewrócił wiadro i przykrył 
nim radio. Na czworakach doczołgał się do drzwi komórki i przytknął do nich ucho. 
Na zewnątrz było cicho. Ostrożnie przecisnął się przez mały otwór nad podłogą. 

Wciąż jeszcze na czworakach dostrzegł parę nóg na progu pokoju pana 
Adama. Gdy się podniósł, Adam stał przed nim. Położył obie ręce na ramionach 
Samuela, jakby chciał go uspokoić: 

– Tu je ukryłeś? – wyszeptał porozumiewawczo. – Niezły schowek. – Pokiwał 
głową z uznaniem. – A może i my moglibyśmy tam również przechować nieco 
wartościowych rzeczy?

Samuel odetchnął: 
– Nie byłoby dobrze, gdyby wszystkie nasze cenne rzeczy były w jednym 

miejscu. – Jego umysł zaczęła dręczyć myśl, że ten kącik wcale nie jest takim 
dobrym miejscem dla jego radia, jak mu się wydawało. Próbował uwolnić się od 
ręki Adama. – Nie mam czasu. Idę na ulicę. 

Twarz Adama jaśniała: 
– Pewnie myślisz o tym samym co ja? Może wejdziemy w spółkę, poprowa-

dzimy mały handelek…?
– Już ci się nie chce umierać? – ironizował zdenerwowany Samuel.
– A komu chciałoby się umierać? – Adam szeroko rozpostarł dłonie, jakby wraz 

z nimi otwierał przed swoim przyjacielem serce. – Tam, w mieście, człowiek był  
 

12 W lutym 1940 r. Paryż był jeszcze wolny, został zajęty przez Niemców dopiero w czerwcu 1940 r. 
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przybity, a i droga tutaj nie napawała nadzieją. Ale człowiek walczy… Chciałbym, 
abyśmy coś zaczęli. I to już. W tej chwili. Pójdziemy na ulicę, rozejrzymy się. 

– Idę szukać pracy.
Adam ściągnął rozpostarte ręce: 
– A co to znowu za wariactwo? U kogo tu znajdziesz pracę? Będziesz kierował 

ruchem ulicznym? Czyścił klozety? 
– To też jest jakaś praca, której nie wykonuje się samemu.
– Nie rób z siebie głupca! – Adam całkiem poweselał. – Czy kiedykolwiek 

w życiu pracowałeś? – Samuel spojrzał na niego. Obwisłe policzki Adama, trzęsą-
ce się w odpychającym śmiechu, aż kusiły, aby je spoliczkować. Samuel szybko 
otworzył drzwi i wyszedł. Adam podążył za nim. – To dokąd idziesz?

– Do Rumkowskiego idę.
– Do tego żebraka?
– Teraz to ja jestem żebrakiem. Wyżebrzę u niego jakieś zajęcie. – Odwrócił 

się ku Adamowi, zbiegając po schodach. – Idziesz ze mną?
– Nie ja! – Adam potrząsnął głową. – Mam jeszcze swoją godność. 
– Nie bądź takim wielkim panem. Nie zapominaj, że świat się zmienił.
– No właśnie, gówno wypłynęło na wierzch! – Adam zbiegł kilka schodów 

za Samuelem: – Mnie nie zobaczy na oczy! Słyszysz, co ci mówię? Nie mnie!
Na podwórku dogoniły Samuela córki. Poprosiły go, aby zabrał je ze sobą 

i pokazał im Bałuty. Więc poszli przez zatłoczone ulice i uliczki. 
W drodze powrotnej zatrzymali się przez kościołem. Długo spoglądali na 

stojący zegar na kościelnej wieży. Nieruchome wskazówki przykryły jedna drugą, 
kierując swoje ostrza ku cyfrze dziesięć. Wyglądały jak czarny nóż, który czas 
w getcie odciął od rytmu świata. 

*

Doszedłszy do bramy podwórka, zauważyli drobniutką, starą kobietę. Spod 
liliowego szala, który okrywał jej głowę, wystawały sztywne pasma rozwichrzonych, 
siwych włosów. Trzymała coś w zaciśniętej pięści, nieporadnie się rozglądając. 
Jej oczy łzawiły od mrozu i zmęczenia. 

Bella aż krzyknęła ze zdumienia, rozpoznając swoją nauczycielkę, pannę 
Diamant. Ożywiony Samuel wyciągnął obie ręce w kierunku staruszki. Całkiem 
zapomniał, że to on sam zadbał o to, żeby panna Diamant miała pokój na tym 
samym podwórku.

Zamrugała w jego kierunku parą załzawionych oczu: – Może pan wie, gdzie 
mogłabym dostać kilka ziemniaków?

Już był gotów zaprosić ją do siebie, żeby z nimi zjadła. Ale przestraszył się 
Matyldy i kucharki Rejzli. Dzisiaj lepiej było unikać nieoczekiwanych wizyt. Dziunia 
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podjęła się zaopatrzyć nauczycielkę w kilka ziemniaków. Wzięła pieniądze od 
starszej pani i wyszła na ulicę. Kilka minut później Samuel skłonił się w chłopię-
cy, żartobliwy sposób przed panną Diamant i Bellą, po czym zawrócił w okolice 
placu Kościelnego, do biura pana Rumkowskiego. 

Spotkanie z nauczycielką oszołomiło Bellę. Pomyślała, że los nie jest taki 
nielitościwy, jak sobie wyobrażała. Spoglądała na staruszkę, która nieustannie 
mrugała oczyma, jakby chciała powiekami odsunąć mgłę, która rozciągała się 
pomiędzy nią i tym, co wokół niej, po czym wyszeptała: – Cieszę się, że będziemy 
sąsiadkami, panno Diamant. Z pewnością uruchomią jakieś gimnazjum i będzie 
pani znowu mnie uczyć… – Panna Diamant kiwnęła głową potakująco. Głos Belli 
zabrzmiał raźniej: – Czy będę mogła kiedyś panią odwiedzić? 

Staruszka przysunęła swoją bladą, ptasią twarz ku twarzy Belli. – Jeszcze 
nie dzisiaj, moje dziecko… jeszcze nie dzisiaj. Najpierw trzeba uporządkować 
wszystko wokół siebie… a i siebie też…

Serce Belli przepełniało uczucie wiernej przyjaźni do tej delikatnej nauczycielki. 
– Pani jest w getcie sama, panno Diamant? – zapytała. 

– Sama, dziecko, tak… – Mgła w jej oczach stała się wilgotniejsza i nieco cięższa, 
ale jej cienkie usta rozciągnęły się w uśmiechu: – Ale mam przecież ciebie…

Wróciła Dziunia z torebką ziemniaków. Z wyrazem triumfu na twarzy wręczyła 
je starej kobiecie: – Kupiłam od chłopaka na targu! – zawołała podekscytowa-
na. – Oni tu mówią takim śmiesznym językiem! – Jej śmiech rozległ się kaskadą 
dzwoneczków: – „Kto kupi kahtofle?” – próbowała naśladować. 

Śmiech Dziuni obudził nauczycielkę z zamyślenia. Jej głos stał się wyraźniejszy, 
a spojrzenie bardziej przytomne. Podniosła palec w kierunku Dziuni i łagodnie, 
karcąco powiedziała: – Nie wolno przedrzeźniać. Czy oni dobrowolnie wybrali 
sobie taki sposób mówienia, moje dziecko? Czy człowiek jest winien temu, że 
kaleczy język? Może przytrafiło mu się w życiu jakieś nieszczęście i dlatego go 
kaleczy? Gdy spojrzymy na to z tego punktu widzenia, to już się nam odechciewa 
przedrzeźniania, prawda? – to mówiąc, panna Diamant skinęła głową obu dziew- 
czynkom, po czym oddaliła się drobnymi kroczkami. 

– Ale z niej dziwaczka! – wykrzyknęła rozbawiona Dziunia. 
– Była moją najlepszą nauczycielką – Bella poczuła się urażona. Poszły na 

górę, aby rozpakować do końca swoje rzeczy. 

*

Prezes Rumkowski zanurzył się w oceanie obowiązków i działań jak odważny 
kapitan, który wie, jak bezpiecznie płynąć, by mgły i niepogoda nie sprowadziły 
statku powierzonego przez los w jego ręce z wyznaczonego kursu. Pracował 
z trzeźwym umysłem, zgodnie z planem – zachowując pełną równowagę. 
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Przede wszystkim musiał rozwiązać problem żydowskich instytucji – trzeba było 
zadecydować, które należy zlikwidować, a które przejąć i dalej prowadzić w getcie. 
Następnie należało spotkać się z panią Fajner i grupą nauczycieli z gimnazjum. 
Nadszedł też czas narad na temat funkcjonowania oddziału szkoły elementarnej, 
który założył jeszcze w mieście. Szkoły elementarne powinny zostać otwarte 
jak najszybciej, a to wiązało się z problemem wyżywienia dla uczniów i w ogóle 
wszystkich dzieci. Resztę czasu zajmowały mu narady poświęcone finansom, 
propozycji powołania własnego systemu walutowego, otwarcia warsztatów czy 
fabryk, które dawałyby ludziom zajęcie, a także stanowiły solidną podstawę 
egzystencji getta. 

Bez względu na ogrom prac Prezes był pogodny i dobrze usposobiony. Mimo 
wszystkich obowiązków znalazł czas, by w połowie dnia zdrzemnąć się w swoim 
nowym mieszkaniu, zjeść posiłek, ponownie się ogolić i założyć czystą koszulę 
(ostatnio nosił białe koszule, zmieniając je tak często, jak to tylko było możliwe). 
Założył również nowy garnitur, po czym ze znawstwem obejrzał się w lustrze. Był 
zadowolony. Nie było po nim widać ciężkiej pracy. Wręcz przeciwnie. Wydawało 
się, że praca mu służy. Przyjrzał się swojej siwej głowie z wielkim zadowoleniem 
i szacunkiem dla samego siebie. Tak właśnie powinien wyglądać. Przyszło 
mu do głowy, że jedynie okulary powinien jeszcze zmienić. Miały zbyt tanie 
oprawki. Postanowił również zobaczyć się z doktorem. Nie dlatego, że źle się 
czuł, ale wierzył w nowoczesną medycynę dzisiejszych czasów, która może mu 
pomóc w odzyskaniu dawnych sił. On, dawniej tak mało troszczący się o swoje 
zdrowie, tu, w getcie, postanowił o nie zadbać jak o wielki skarb. Przecież 
dawniej było to jedynie zdrowie zwykłego, starego kierownika domu sierot – 
obiektywnie wyjaśniał sobie tę troskę. Teraz natomiast chodzi o zdrowie ważnego 
człowieka: Nosi ho-Jehudim be-Licmansztat Geto – Prezesa Żydów w Getcie  
Litzmannstadt. 

Mruknął przyjaźnie do siebie, skierował wzrok na włosy, po czym przeczesał 
je małym grzebykiem i założył nowy, sztywny kapelusz. Już przy drzwiach przy- 
pomniał sobie, że w kieszonce marynarki należy umieścić białą chusteczkę.

Jechał dorożką przez zatłoczone ulice. Polecił woźnicy postawić budę. Lecz 
ludzie, rozpoznawszy go, zaczęli nadbiegać ze wszystkich stron: „Prezes jedzie!” 
Rzucano się na dorożkę, wołano do niego, proszono o przysługę, pracę, jałmużnę. 
Gdy przejeżdżał przez bramę, wydało mu się, że ktoś podnosi pięść i krzyczy 
w ślad za nim: „Głodujemy!” Nie miał stuprocentowej pewności, gdyż był zajęty 
zbieraniem liścików i karteczek, którymi go zarzucono. Wydaje się, że ludzie 
oczekiwali go na ulicach. Woźnica przeganiał tłum, a Prezes pomyślał o jednym 
czy dwóch silnych młodzieńcach, którzy powinni towarzyszyć mu, stojąc na 
bocznych stopniach dorożki. 

Przedpokój w biurze był gęsto zapchany ludźmi. Od wielu godzin czekano 
tu na Prezesa. Skinął głową w kierunku obecnych, którzy stojąc szpalerem, 
pozdrowili go – po czym wszedł do gabinetu. Machnął ręką w kierunku panny 
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Blank, swojej dawnej wychowanki, a obecnie sekretarki. Odpowiedziała mu 
z należnym respektem, informując: 

– W korytarzu jest trzydziestu interesantów, panie Prezesie. 
Skrzywił się. – Trzydziestu? Widziałem ich chyba setkę. 
– Pozostali przyszli na wypadek…
– Przegonić! – przerwał jej. – Od dzisiaj każdy, kto chce, żebym go przyjął, musi 

napisać prośbę i czekać, aż się go wezwie. – Spojrzał na nią łagodnie: – Niech 
tylko Służba Porządkowa13 zacznie pracować jak należy. Chodź, napiszesz listy.

Pracowali nad listami z namysłem i powoli. Chaim Rumkowski, z natury nie-
cierpliwy jeśli chodzi o pisanie, w listach do władz przywiązywał wagę do każdego 
drobiazgu. Wersja na czysto musiała być stuprocentowo poprawna i bezbłędna. 
I chociaż panna Blank znała niemiecki o wiele lepiej niż on i była osobą su- 
mienną z natury, nie ufał jej, sprawdzając każdy list, który był przeznaczony dla 
niemieckich urzędników. 

Po napisaniu listów przyszedł czas na przyjmowanie interesantów. Prezes 
poprawił okulary, zapiął marynarkę i wyprostował się. Miewał mieszane uczucia 
w czasie codziennych rozmów, które prowadził jeszcze w mieście. Lubił uprzej- 
mości, uniżone słowa, zwłaszcza ze strony tych, którzy jeszcze przed wojną 
kazali mu wyczekiwać w swoich przedpokojach. Przyjemność sprawiało mu po-
chlipywanie eleganckich kobiet, zapach pudru i perfum, który od nich bił, i ten 
zachęcający błysk w ich oczach, jakby chciały mu coś obiecać za cenę dobrej 
posady dla męża albo dla nich samych. Najatrakcyjniejsze z nich zapisywał 
w pamięci, obiecując sobie wykorzystać je, gdy tylko będzie miał spokojną głowę. 
Ale nie mógł znieść naciskania na niego, przymilnego wazeliniarstwa w głosie 
wielu z nich, opowiadania o swojej osobistej tragedii, jakby każda z tych ko- 
biet była jedną jedyną, jakby wszystkie były pępkiem świata. Nie mógł również 
znieść, gdy w przymilnych słowach proszącego wyczuwał ton żądania, jakby on, 
Chaim Rumkowski, był mu coś winien, a interesant przyszedł jedynie po swoją  
należność. 

Skinął ręką ku pannie Blank, żeby zaczęła wpuszczać czekających. Zanim 
skierowała się ku drzwiom, uśmiechnęła się służalczo i powiedziała: – Na zewnątrz 
czeka pewien dobry pana przyjaciel, panie Prezesie. Pan Samuel Cukerman. Czy 
mam wpuścić go jako pierwszego?

Prezes już był gotów kiwnąć głową, gdy zrozumiał, że to byłby błąd. Chytry 
uśmieszek zaigrał na jego wargach: – Nie mam żadnych faworytów! Tutaj, w tym 
biurze, wszyscy są dla mnie równi!

13 Żydowska Służba Porządkowa – Jüdischer Ordnungsdienst (w skrócie OD) – czyli żydowska policja 
została powołana przez Rumkowskiego 1 maja 1940 r. Jej zadaniem było pilnowanie porządku 
w getcie, a z czasem organizowanie wysiedleń i deportacji. Komenda główna znajdowała się przy 
ul. Lutomierskiej 1. 
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– On jest siedemnasty w kolejce, panie Prezesie.
– Nic nie szkodzi. Nawet gdyby był setny, to i tak może poczekać. 
Panna Blank wpuściła osobę pierwszą na liście. 
W drzwiach pojawiła się kobieta. Była to rosła, młoda blondynka ubrana 

w zapięty płaszcz przeciwdeszczowy z podniesionym kołnierzem, jakby dopiero 
co weszła z ulicy. Obie ręce trzymała schowane w kieszeniach, a spod jednego 
ramienia wystawała wielka, czarna torebka. Podeszła do biurka Prezesa, usiadła 
i położyła ręce przed sobą. 

– Jestem przedstawicielką Bundu – odezwała się spokojnym głosem. – Nie 
chciał pan przyjąć nas oficjalnie, w delegacji, to przyszłam prywatnie. Spotkanie 
z przedstawicielami robotników jest konieczne, panie Prezesie. – Jej bezczelność 
była niesłychana. Ale Prezes nie znajdował właściwego słowa, by natychmiast 
odpowiedzieć. Spojrzał na jej dłonie spoczywające na czarnej torebce. Zdziwiło 
go, jakim cudem są takie kobiece i kształtne, podczas gdy jej sposób mówienia 
był taki męski i nieprzyjemny. Głowa w aureoli blond włosów i wąskie, jasne 
oczy czyniły ją podobną do lwicy. Była podniecająca, silna, co spowodowało, że 
poczuł się niepewnie. – Getto już głoduje, panie Prezesie, ludzie są bez pracy 
– kontynuowała spokojnie. 

– Gdy pozwolicie zrealizować moje plany, nikt nie będzie głodował i pozostawał 
bez pracy. – Nie miał odwagi odpowiedzieć jej tak, jak na to zasługiwała. – Jutro 
otworzymy kilka kuchni. 

Lekceważąco nadęła policzki: – Tomchej Orchim14? Chce pan, aby żydowscy 
robotnicy chodzili tam i żebrali o odrobinę strawy? Łódzki proletariat ma lepsze 
tradycje. 

 W tym momencie zagotowało się w nim: – Niech mi pani nie zawraca głowy 
tymi waszymi tradycjami-szmadycjami15. Co, pani zdaniem, powinienem zrobić?

– Proszę przyjąć delegację robotników, a wówczas wspólnie naradzimy się, 
w jaki sposób zorganizować pomoc społeczną, prace publiczne. Proszę rozmawiać 
z ludźmi, wówczas odpowiedzialność nie będzie spoczywać jedynie na panu. 

– Ależ ja bardzo dobrze się z tym czuję, gdy odpowiedzialność spoczywa tylko 
na mojej głowie. Łódzcy Żydzi potrzebują mnie, nie pani! – zdołał już zapanować 
nad sobą. 

– Domagamy się, aby przyjął pan delegację robotników.
– Przyszła pani do mnie, aby żądać?
Kobieta nawet nie mrugnęła okiem. Spokojnie zauważyła: – Przyszłam 

14 Tomchej Orchim (Wspierający Gości) – bractwo dobroczynne działające w przedwojennej Łodzi, 
dbające m.in. o zapewnienie ubogim Żydom mąki na macę przed świętem Pesach.

15 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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również z powodu dziesięciu tysięcy marek na pomoc społeczną, które Joint16 
przekazał panu za pośrednictwem Warszawy… dla naszej partii. Potrzebujemy 
tych pieniędzy dla chorych towarzyszy, na szkoły i domy dziecka. 

W tym momencie Prezes przeszedł do prawdziwego ataku: – Czas, żebyś-
cie przestali troszczyć się jedynie o swoich towarzyszy, wy – wielcy socjaliści! 
Przecież według was wszyscy ludzie są równi, prawda? To proszę przestać 
zawracać głowę! Już ja, widzi pani, jestem lepszym socjalistą niż wy wszyscy! 
Nie widzę różnicy pomiędzy jednym człowiekiem a drugim. Wszyscy jesteśmy 
w tym samym położeniu. A wy jesteście bandą egoistów. Oto, co o was myślę! 
Każdy troszczy się tylko o siebie samego, o swoją rodzinę, o swój własny kram! 
A kto pamięta o narodzie żydowskim? Z całego getta tylko ja jeden! – uderzył 
się pięścią w piersi. – Nie ma pieniędzy dla towarzyszy! – dorzucił pewien, że 
pokonał tę silną kobietę.

Wstała. Gdy się odezwała, głos miała spokojny i tylko jej oczy wbijały się w niego 
ostrym, zimnym spojrzeniem. – Takie jest prawo życia, panie Prezesie. Człowiek 
troszczy się przede wszystkim o swoją rodzinę i przyjaciół, zwłaszcza w czasie 
chaosu, zwłaszcza w niebezpieczeństwie. Gdyby getto zostało zbudowane na 
innych zasadach, gdybyśmy naprawdę zebrali się i zorganizowali, nasza partia 
z pewnością byłaby gotowa zrezygnować z pieniędzy dla dobra ogółu. Ale ponieważ 
pan nawet nie chce się z nikim spotkać i zamierza rządzić gettem jak… – nie 
wypowiedziawszy tego słowa, wsunęła torebkę pod ramię i skierowała się ku 
drzwiom. Zatrzymała się na chwilę, po czym spojrzała na niego: – Przekażę moim 
towarzyszom treść naszej rozmowy. I powinien pan wiedzieć, panie Prezesie, że 
getto bardzo szybko wybuchnie. 

Prezes musiał wziąć się w garść, by przyjmować kolejnych interesantów 
w dobrym nastroju. Była to rzecz najważniejsza, którą musiał wciąż ćwiczyć, żeby 
nie poddawać się nieważnym drobiazgom, niemiłym słowom tego czy tamtego. 
I w końcu zwyciężył. Zdołał wprowadzić się w stan ojcowskiej pogody ducha, 
która zarówno w jego interesantach, jak i w nim samym, wzbudzała szacunek 
dla jego osoby. Kłaniano mu się, dziękowano i sławiono. 

Gdy przyszła kolej na Samuela Cukermana, Prezes zatrzymał pannę Blank, 
a chytry uśmieszek ponownie pojawił się na jego wargach: – Na dzisiaj wystar-
czy – poinformował ją. 

*

16 Joint, właśc. American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) – charytatywna organizacja 
żydowska założona w Stanach Zjednoczonych w 1914 r., aby pomagać Żydom w Europie. Joint roz-
prowadzał środki zebrane przez organizacje dobroczynne, zakładał stołówki, finansował szpitale 
i szkoły żydowskie, również w czasie II wojny światowej Joint dostarczał do gett żywność, odzież, 
pieniądze, choć w bardzo ograniczonym zakresie.
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Dr Michał Lewin
Litzmannstadt-getto, … lutego 1940

Najdroższa Miro,
To drugi list, który dzisiaj do Ciebie piszę. Kiedy tu przybyliśmy? Już nie 

pamiętam. Wydaje się, że trwało to wieczność. Mam już pierwszego pacjenta. 
To samotna dusza, bez rodziny. Zajmują się nim sąsiedzi. Śmiertelna choroba 
i samotność w getcie – czy jest coś straszniejszego? A może, gdyby spojrzeć na 
to wzrokiem cynika, należałoby stwierdzić, że tak jest lepiej? 

Już się urządziliśmy. Ja i mama będziemy zajmować jeden pokój, a Szafran 
i Gutman drugi. Będziemy wspólnie gospodarzyć. Pisałem ci, jak obaj chłopcy 
przywiązali się do mamy, a ona od nich. Już nie mówią do niej „pani Lewin”, lecz 
nazywają ją mamą. Trochę mnie to denerwuje, ale mamie sprawia przyjemność.

Gutman powiada, że nasze zapasy jedzenia starczą na nie więcej niż tydzień. 
Wciąż krząta się i wypatruje, gdzie można coś taniej dostać. Chce być naszym 
ministrem gospodarki. Gdy zacznę zarabiać, a także gdy Szafran otrzyma pen-
sję, nie będzie tak źle. Chociaż na razie nie bardzo widzę, od kogo miałbym brać 
pieniądze za swoją pracę. 

Moje relacje z nimi dwoma są, prawdę powiedziawszy, mocno napięte. Prawie 
ze sobą nie rozmawiamy. Jeśli chodzi o Gutmana, to nie wiem, co mam przeciw 
niemu, a i on też chyba nie wie, co ma przeciwko mnie. Być może obaj rozumiemy 
przyczynę, ale nie potrafimy nic z tym zrobić. Nie możemy się znieść, ale też nie 
potrafimy się rozstać. 

Jeśli jednak chodzi o Szafrana, to muszę się przyznać, że wina leży wyłącznie 
po mojej stronie. On mnie irytuje. Od kiedy przybyliśmy do getta, zniknął wszelki 
ślad po jego przygnębieniu. Prawdziwy człowiek getta, kiedy bym na niego nie 
spojrzał, to się uśmiecha, w dobrym nastroju, serdeczny. A jego jedyną troską 
jest to, żeby dzieci z internatu były zaopatrzone we wszystko i by się uczyły. Cały 
dzień prowadzi jakieś konferencje, biega do Prezesa, gotuje się, trudzi, prowadzi 
dwadzieścia notesów z listami, nazwiskami. Czy więc nie powinienem być z niego 
zadowolony? Wykonuje dobrą robotę – ważną dla ogółu, dobrą dla niego same-
go. Jak się ma zajętą głowę, to nie ma czasu myśleć i popadać w niemoc. Uciec 
w pracę od życia i jednocześnie pracą przydawać życiu wartości. Przecież i mnie 
jest tak samo dobrze jak jemu. Przecież ja też mogę wykonywać pracę, która 
nie będzie służyła Niemcom, ale nam samym. To czego chcę od niego? Może to 
z powodu mojej kalekiej nogi. Z tego powodu, że wciąż jeszcze nie mogę dobrze 
chodzić i krzątać się, wciąż jeszcze pomiędzy jednym a drugim krokiem muszę 
się zatrzymać, zatrzymując się – patrzeć, a patrząc – myśleć.

Tymczasem tylko jedna rzecz może mnie ocalić i pocieszyć: Ty.
Najdroższa Miro, teraz już nie powinienem nazywać cię Mirą, lecz Miriam. 

Dopóki będę się Ciebie trzymał, nie zginę. 
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Symcha Bunim Berkowicz zajął „domek klozetnika”, jak niegdyś nazywano 
tę chatkę. Stała, wspierając się z jednej strony o wielką kamienicę, a z drugiej 
granicząc z klozetami. Był to rodzaj wiejskiej chaty z wejściem z podwórka  
i okiennicami. W środku znajdował się jeden wielki pokój, a z boku komórka, 
która służyła jako kuchnia. 

Zaraz po przybyciu Miriam zamknęła okiennice, aby zapach klozetów nie 
przedostawał się do środka. Zapalono elektryczne światło – i wówczas Berkowicz 
powiedział sobie, że oto zaczyna się długa noc w jego życiu. 

Pomógł Miriam wypakować rzeczy i porozkładać wszystko na swoje miejsce. 
Wyszukał kącik odpowiedni dla zabawek Blimele, po czym przyglądał się, jak 
je porządkuje, jak ścieli wózek dla swojej lalki Lili. Wsłuchiwał się w perlistą 
paplaninę, która towarzyszyła ruchom dziecka. 

Wiedział, że prościej byłoby wyjść na ulicę. Przybył do getta z pięcioma 
markami w kieszeni i już teraz powinien poszukać jakiejś pracy. Mógłby również 
w ten sposób uciec od mrocznego nastroju w mieszkaniu i od zarzutu, który robił 
sobie w sercu, że powinien był energiczniej zatroszczyć się o miejsce lepsze niż 
to, które dostało mu się w ostatniej chwili. A jednak coś go powstrzymywało 
od otwarcia drzwi na podwórko, nie wyszedł z domu przez cały dzień. Zamiast 
tego wziął od Miriam szczotkę ryżową i wiadro wody, po czym zaczął szorować  
podłogę. 

Miriam bardzo to ucieszyło. Przyglądając się, z jakim zapałem szoruje deski, 
nie zauważyła zdenerwowania kierującego jego rękami, nie dostrzegła gniewu 
i wściekłości, które rozładowywał sprzątając. 

Jego dłonie poruszały się po drewnianych deskach w tę i z powrotem  
– w twardym, zdecydowanym rytmie. Miał wrażenie, że pisze wiersz o deskach, 
wiersz bez słów, który rwie się, aby rozluźnić tę ciasnotę, jaka w nim była, który 
płynie wraz ze strugami wody poprzez szpary, wdzierając się w drewno, prze-
nikając je i rozlewając się nowymi strumieniami. Miriam widziała, jak pod jego 
ręką czarne i zabłocone deski stają się coraz jaśniejsze i bardziej świetliste, jak 
szpary pomiędzy nimi robią się jasne i cienkie – takie przypatrywanie się działało 
na nią uspokajająco. Wydawało się jej oczywiste, że właśnie tutaj będzie miała 
Bunima bliżej siebie. 

Od czasu do czasu pokazywała mu plamy, które omijał, jakiś kawałek podłogi 
wymagający jeszcze wyszorowania. On podążał za jej wskazówkami. Szorował. 
Z czoła spływał mu pot, który miał dobry smak. Miriam często przyklękała obok 
niego, podwijała mu opadające rękawy koszuli, ocierała pot z mokrej twarzy. 
Mówiła do niego, jakby chciała uspokoić jego sumienie. Nie, dzisiaj jeszcze nie 
musi wychodzić. Jest zbyt zmęczony. Nic nie szkodzi, mają jeszcze trochę zboża 
i kilka ziemniaków, które starczą na cały jutrzejszy dzień. Jest nawet odrobina 
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cykorii, a dla Blimele Miriam ma trochę kaszy. Dzisiaj chciała mieć go przy sobie, 
aż się przyzwyczai, przywyknie do obcych kątów.

Dopiero gdy Blimele zasnęła, przysunąwszy wózek z otuloną lalką do swojego 
łóżeczka, a Miriam wyprasowała zasłonki na okna, Bunim zarzucił płaszcz i wy- 
szedł na podwórko. Jego twarz wciąż jeszcze była rozpalona, a sztywny futrzany 
kołnierz nieprzyjemnie ostro drapał go w spoconą, nieogoloną brodę.

Odetchnął głęboko i zaraz poczuł nieprzyjemny smród klozetów. Ruszył 
szybkim krokiem, aby oddalić się od miejsca, gdzie stał jego domek. Podwórko 
było puste. Ponad nim wisiał głęboki, czarny kwadrat – fragment wieczornego 
nieba. Gdzieś daleko za chmurami jaśniała poświata księżyca – zamglone oko, 
które zagląda na podwórko. Przez szpary pomiędzy niedokładnie zasuniętymi 
zasłonami w oknach również przenikały skąpe, blade pasma światła. Szukały 
księżycowej poświaty, pragnąc coś jej opowiedzieć – równie blado, niewyraźnie 
– lecz nie były w stanie jej dosięgnąć. 

Bunim rzucił okiem na zaśnieżony kącik obok płotu. Stało tam nagie, niskie 
drzewo do połowy otulone śniegiem. Zbliżył się do niego, próbując udeptać 
twardy i śliski śnieg. Popatrzył w górę, w kierunku okien. Gdzieś płakało dziecko. 
W innym mieszkaniu kłócono się. Dziewczęcy głos zanosił się śmiechem. Gdzieś 
w pobliżu za zamkniętymi drzwiami zaszczekał pies. Podarte kawałki papieru, 
szmat i śmieci tańczyły w ciemności swój bezszelestny taniec, prowadzone ręką 
lekkiego, zimnego wiatru. 

Pot na plecach Bunima zaczął zamarzać, kłując ciało żelaznymi igłami. 
Przyspieszywszy kroku, coraz raźniej przemierzał puste podwórko okolone 
murami. W duszy Bunima rozległ się krzyk. Uniósł głowę w kierunku bladego, 
zamglonego blasku światła na wyciętym kawałku nieba. 

– Boże! – zawołał z głębokości17.

17 Por. psalm 130: „Z głębin wzywam cię, Boże” (przekład I. Cylkowa), psalm często cytowany, znany 
i popularny w tradycji – również żydowskiej – w wersji łac. De profundis.
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Zima znów wybuchła z całą mocą. Wichury gnały jedna za drugą. Mróz szczypał 
i piekł. Śnieg nie przestawał zasypywać ulic, dróg, domów i podwórzy. Trwało to 
cały miesiąc, i nawet starcy nie potrafili sobie przypomnieć, czy kiedyś przeżyli 
tak mroźną zimę. A kiedy na początku marca mrozy trochę odpuściły, od rana 
do nocy padać zaczęły niekończące się deszcze. Wiatr stał się jeszcze prze-
nikliwszy i trudno było powiedzieć, co lepsze: wcześniejsze mrozy czy obecna 
nieustająca plucha.

Ulice Bałut stały się bagnistym, lodowym morzem. Tam, gdzie chodniki nie 
były brukowane, groziło wręcz utopienie się w brunatnej brei.

Błoto leżało nie tylko na ulicach i podwórzach. Wypełniało bramy, wejścia 
do kamienic, dostawało się do mieszkań. Jak lepka, lodowa larwa pełzło po 
getcie; przylepiało się do płaszczy przechodniów, obrastało ich buty, moczyło 
kobiece pończochy i męskie spodnie – a gdy gdzieś przejeżdżał wóz, ochlapywał 
nim ludzkie twarze, ramiona, plecy. Szyby domów były oblepione błotem; mury 
i płoty – błotem połatane. Wyglądało tak, jakby nie pochodziło ono z tej ziemi, 
lecz dosłownie spadało z nieba.

Wraz z błotem do getta zajrzał głód. Z początku był jeszcze łagodny. Dawał 
o sobie znać w wyblakłych twarzach, pozwalał wyczytać się z oczu – nie tyle ze 
względu na sam głód, co strach przed nim. Ale z biegiem dni stawał się wciąż 
bardziej dojmujący. Krzyczał coraz donośniej i bezczelniej.

Błotnista larwa nie przemieszczała się nocą. Po zmroku leżała nieruchomo 
w szponach mrozu, który skuwał ją pierzastą, lodową glazurą. Za to robak głodu 
nie znał wytchnienia. Także nocą pełzł po Bałutach. Ludzie kładli się już spać 
bez kolacji. Kręcili się na posłaniach i z przerażeniem wsłuchiwali w burczący 
żołądek. Zliczali godziny do świtu, aby móc wyruszyć na ulicę i zmierzyć się 
z kolejnym utrapieniem; znaleźć kęs strawy, aby wypełnić wewnętrzną pustkę.
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Całymi dniami ludzie szczelnie wypełniali ulice. Wyglądało to tak, jakby wszys-
tkie kamienice opróżniły się, a mieszkańcy wysypali z nich, by kłębić się w błocie 
niczym mrówki w mrowisku. Dawało się odczuć napięcie, podniecenie, irytację 
w tym kłębowisku, a często też – beznadzieję. Ludzie wędrowali z jednej uliczki 
na drugą, wciąż w kółko, tam i z powrotem – nie czerpiąc nawet odrobiny tej 
przyjemności, której wolno im było zakosztować: przyjemności chodzenia swo-
bodnie po dworze – czego nie zaznano od miesięcy. Nie trzeba było się bać ciosu 
w plecy czy „Komm Jude!”1 i schwytania na roboty. Mieszkańców getta chroniły 
słupy z małymi, okrągłymi tabliczkami z napisem: „Achtung! Seuchengefahr !”2.

Lecz cóż z chodzenia po ulicy, przyglądania się morzu twarzy ze świadomością, 
że to wszystko swoi, synowie Izraela, z którymi jest się związanym pochodzeniem 
i losem, gdy nie można było nawet przyjaźnie spojrzeć sobie w oczy; ponieważ 
jeden jawił się drugiemu jako ten, który kradnie mu strawę od ust.

Stojący na rogach i mający jeszcze czym handlować oblegani byli przez 
klientów. Ludzie kupujący za ostatni grosz kromkę chleba, kilka ziemniaków, 
patrzyli na handlarzy jak na bogaczy, zdzierców – nie życząc im przy tym ni- 
czego dobrego. Wszyscy razem zaś z nienawiścią spoglądali na lepiej ubranych 
przechodniów, którzy jeszcze nie zdążyli zaznać nowego utrapienia. Jednakże 
to właśnie syci, nadal posiadający zapasy żywności, pieniędzy, kosztowności 
i przedmiotów na sprzedaż, denerwowali się najbardziej. Rozumieli, że to, co 
uchodziło w mieście za duży majątek, tu zaczynało przeciekać im przez palce. 
Głód, niegdyś gość u nich nieznany, pukający do cudzych drzwi, czaił się teraz 
u ich progów. A ponieważ był tak obcy, tak nieznany, tym bardziej się go bano; 
zwłaszcza że czyhał tu, w nieoswojonym miejscu, na cudzych, brudnych podwó- 
rzach z cuchnącymi śmietnikami; na wąskich, źle wybrukowanych ulicach, pełnych 
dzikiego gwaru, wulgarnej mowy. Nie byli przyzwyczajeni do mieszkania wśród 
prostego, pozbawionego manier tłumu.

Owi dotychczasowi szczęśliwcy, posiadacze, czuli się jeszcze bardziej zagu-
bieni niż pozostali – jeszcze bardziej rozkojarzeni. Gnali jak zahipnotyzowani, jak 
ogarnięci koszmarem, biegali z jednego biura do drugiego; rzucali się na kilka 
honorowych posad, które miały powstać. Pukali do drzwi, szukali rad, kontaktów 
w gabinecie pana Rumkowskiego, protekcji u jego sekretarek i pomocników. 
A w poczekalniach, w korytarzach nowo mianowanych oficjeli spoglądali po 
sobie – jeden dawny przedsiębiorca na drugiego – jak wilki, gotowe gryźć się 
dla suchej kości.

1 Podejdź, Żydzie! (niem.). 

2 Uwaga! Zagrożenie epidemią! (niem.) – tablice ostrzegające, że w wyodrębnionych dla Żydów dziel-
nicach panuje epidemia, tyfus i inne choroby, wieszane były w różnych miastach i miasteczkach, 
w których Niemcy organizowali getta. Miały one odstraszyć mieszkańców od wchodzenia na teren 
żydowskich osiedli, także po to, by Żydzi nie otrzymywali pomocy z zewnątrz. 
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Rozentuzjazmowane były tylko dzieci. Nie czuły jeszcze tak mocno głodu. 
Rodzice o to dbali. A gdy już, owszem, poczuły, wówczas nowe, szalone życie 
pozwalało o nim zapomnieć. Wielkie, długie wakacje, zepsute w mieście z powodu 
strachu przed niemieckimi chłopcami, przed razami i schwytaniem na roboty, 
dopiero tu zyskały smak prawdziwej wolności. Getto stało się ogromnym jarmar-
kiem – pełnym nowości, nieoczekiwanych zdarzeń, prawdziwych, niezmyślonych. 
I można było się bawić, w co tylko się chciało. Rodziców zajmowały ich własne 
troski, popuścili więc cugli. Można się było nawet bawić w dorosłych: zbierać 
drewno na opał, nosić wodę, uczyć się gotować. A gdy się ktoś zmęczył, równie 
przyjemnie bobrowało się po ulicach, oglądało wbijanie słupów wzdłuż Zgierskiej 
i innych ulic; biegało na Bałucki Rynek3, gdzie wzniesiono drewniane konstrukcje 
i otoczono je drutami – budzący grozę plac, którym rządzili Niemcy, i gdzie wciąż 
kręciły się auta i ciężarówki. A ponieważ mówiło się, że prezes Rumkowski po-
rusza niebo i ziemię, żeby dzieci nie pętały się po getcie, i że gotów jest wkrótce 
otworzyć szkoły, dzieciarnia spieszyła jak najlepiej wykorzystać beztroskie dni, 
póki trwają…

*

Pierwszy wiosenny dzień getta zbudził się prawie niezauważenie na ulicach 
i w zaułkach, na podwórzach i placach. Powietrze stawało się łagodne, lekkie; 
niebo – coraz wyższe i bardziej niebieskie; ziemia – suchsza i czystsza.

Do kwietnia nikt na podwórzu przy Lutomierskiej nie spoglądał na drzewo 
wiśni. Ot, stało sobie pod płotem, gdzieś tam na dole, o cienkich, nagich gałę-
ziach, jakby narysowanych ołówkiem na szarym tle; część gałęzi wyciągniętych 
i rozpostartych ku niebu, część zaś – zgiętych jak palce kościstej dłoni.

W kwietniu drzewko przemieniło się w drzewo. W ciągu nocy pokryło się 
zielenią; wiotkim i subtelnym seledynem, świeżym i jedwabistym – wręcz prze- 
zroczystym. Każdy mały listek przypominał delikatną, wiotką skórę noworodka, 
a szelest drobnych liściastych pączków budził w uszach echo nowo narodzonego, 
pierwszego śmiechu.

Po kilku dniach listki rozwinęły się, otworzyły zupełnie, a ich skórka nabrała 
pełni i krzepy, zaś barwa pociemniała, zgęstniała. Minęło kolejnych kilka dni 
i nie dało się już dojrzeć gałęzi, tylko zieloną czuprynę, szeleszczącą i poszep-
tującą przy każdym podmuchu wiatru. Pomiędzy liśćmi nabrzmiewało też coś 

3 Na Bałuckim Rynku, w samym sercu getta, w drewnianych barakach znajdowała się niemiecka 
ekspozytura Zarządu Getta (Gettowervaltung), a także Centralny Sekretariat z Biurem Przełożo-
nego Starszeństwa Żydów, czyli Chaima Mordechaja Rumkowskiego.
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nieokreślonego koloru: rodzaj zamkniętych i zaokrąglonych mieszków. Pewnej 
nocy pękły i o poranku powitały podwórze ledwo dostrzegalną, rumianą bielą, 
która – niczym sekret – odkryła się przed niebem i mieszkańcami kamienicy. 
Dopiero wówczas wiśnia została dostrzeżona.

Odróżniała się tak bardzo swoją czystą odświętnością od powszedniej, 
brudnej szarości podwórza, że nie było dziecka ani dorosłego, którego wzroku 
choć na chwilę nie przyciągnęłaby ta odległa, biała plama w głębi. Wyglądało 
to dziwnie, że drzewo nagle rozkwitło pośród pylistej bezbarwności otoczenia. 
I fakt ten, graniczący wręcz z cudem, napełniał serca zarówno jasną nadzieją, 
jak i filozoficznym oburzeniem – że świat, natura podążają dalej własną drogą, 
jakby nic się nie wydarzyło.

Za dnia poświęcano jej zaledwie spojrzenie – zbyt zajmujące były niekończące 
się zmartwienia. Nawet dzieci nie miały w dzień cierpliwości dla wiśni. Za to 
wieczorami, po godzinie policyjnej, ściągano tu ze wszystkich zakątków, ze 
wszystkich klatek. Duzi i mali, dorośli i dzieci podchodzili do drzewa, które otaczał 
niewielki dywan trawy. Nawet kilka kwiatów i krzaczków tuliło się do jego pnia, 
jakby chciały zaistnieć właśnie ze względu na nie. Tam właśnie udawano się 
zaczerpnąć powietrza.

W owych dniach Walentino, krzepki młodzian, i kilku mu podobnych z pod-
wórza, przytoczyło parę płaskich kamieni do siedzenia. Pojawiło się też kilka 
dziurawych wanienek, misek, garnków, które kładziono do góry dnem jako 
siedziska dla starych i słabych. Pozostali sąsiedzi leżeli wyciągnięci na rzadkiej 
trawie lub po prostu stali i rozmawiali.

Szejna Pesia, żona Iciego Meira Stolarza, która nie miała czasu myśleć za dnia 
o drzewie, wieczorami zajmowała główne miejsce wśród jego gości. Obchodziła 
się z nim jak z ciężarną. Otoczona wianuszkiem kobiet tłumaczyła im naturę 
wiśni, dotykała jej pnia, owijała odłupujące się kawałki kory białymi szmatkami 
i z powrotem przymocowywała do drzewa. – Są jak oderwany kawałek ciała! – 
pomstowała na nieznanych niszczycieli, którzy je uszkodzili. – Podobałoby się 
wam, gdyby tak z was zdzierano skórę...? A jest naturalne dla drzewa, że przy 
zdartej korze soki nie mogą płynąć ku gałęziom, rozumiecie? – Zapowiadała 
pojawiające się latem owoce, robiąc w międzyczasie raban, gdy pewien łobu- 
ziak podniósł rękę na gałąź: – Pamiętaj, powiem ojcu! – I faktycznie, gdy ojciec 
znalazł się w okolicy, nie czekała długo, przerwała lekcję dla kobiet, aby stanąć 
przed obwinionym sąsiadem, który tak wychował rozpuszczonego potomka: – 
Czego tak pan siedzi, gapi się i nic nie mówi? Może dojść do tego, że nie będzie 
ani drzewa, ani świeżego powietrza, zdaje pan sobie sprawę? – Pozostali zaś 
zgadzali się z nią.

Nie było mieszkańca podwórza, który by nie wiedział, że Szejna Pesia jest 
właściwie matką drzewa. Że to ona je przed laty zasadziła. Dlatego wieczorami 
oddawano jej szczególną cześć, nie tylko kobiety – także mężczyźni, którzy na-
gle zapragnęli poznać naturę wiśni. Gdy kończyła swoją inspekcję wysypaniem 
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pewnego środka chemicznego nabytego przeciwko robakom, okopaniem ziemi 
wokół pnia, żeby woda, którą co wieczór dolewano, nie wyciekała, zaczynała 
opowiadać ze szczegółami swoje doświadczenia z drzewami, o dawnym sadzie 
w Końskowoli, o owocach i ich różnym smaku, a sąsiedzi słuchali z otwartymi, 
śliniącymi się ustami. Zwłaszcza otaczająca ją dziatwa, która sama wyglądała jak 
las małych, drobnych drzewek. Nie bały się jej, żywiły jedynie szacunek i podziw 
dla jej wiedzy. Ponieważ, prawdę mówiąc, mało które z nich widziało, jak kwitną 
drzewa, jak rosną owoce. Urodzone na Bałutach lub w mieście sądziły, że owoce 
rosną w koszach u handlarzy na rynku.

Zatem wraz z wiosną, dzięki drzewu, Szejna Pesia stała się w oczach dużych 
i małych królową podwórza. Na podstawie jej wiedzy o drzewach przypisywano 
jej też zdolności i wiedzę na temat ludzi, ludzkich chorób i w ogóle mądrość. 
Przychodzono zasięgnąć jej rady we wszelkiego rodzaju kwestiach – właśnie 
tam, pod wiśnią.

Największą wdzięczność budziła tym, że nie uważała drzewa za swą prywatną 
własność, że mówiła tak, jakby należało ono do wszystkich i było błogosławieńst-
wem dla całego podwórza. Nie brakowało jej więc pomocników do zajmowania się 
wiśnią. A gdy pewnej nocy połamano płot rozgraniczający podwórza i skradziono 
sztachety na opał, pół kamienicy pomagało Icie Meirowi postawić ogrodzenie 
wokół drzewa i kawałka trawy. Ogrodzenie to zostało wykonane, ma się rozumieć, 
nie z drewna, ale z kilku poręczy starego łóżka otoczonych drutem. Zrobiono 
w nim też przejście, aby można było dostać się do środka, jak do prawdziwego 
ogrodu. Od tamtej pory ten kawałek ziemi zaczął być przez wszystkich sąsiadów 
nazywany jak kiedyś „ogrodem”.

I wiśnię zwaną „ogrodem” kochano z całego serca i duszy, jakby była nie 
drzewem, ale dobrym znakiem. Ponieważ silniejsze niż gniew na naturę za jej 
niezmienność było pragnienie ujrzenia w rozkwicie znaku obietnicy – wskazówki, 
że póki wiśnia żyje i rośnie, tli się nadzieja.

Tymczasem wiśnia zaczęła wyglądać jak świecąca menora4. Zwłaszcza 
o zmierzchu. Wówczas białoróżowe kwiaty wyglądały spomiędzy zieleni liści jak 
korona migoczących, rozkołysanych światełek.

Leżano więc i patrzono na nie. Patrzono i rozmawiano. Gdy zaczynał się 
wieczór i jeszcze było widno, siadano grupami: kobiety ze swoimi najbliższymi 
kumami, młodzi z młodymi, starsi ze starszymi, syjoniści z syjonistami, bundowcy 
z bundowcami, pobożni z pobożnymi, inteligenci i spolonizowani z inteligentami 
i spolonizowanymi, a chłopcy z ferajny ze swoją kompanią. Leżeli czy stali ramię 
przy ramieniu, plecy przy plecach – ale grupy te mieszały się rzadko. Jedność 
czuło się tylko wtedy, gdy przyglądano się wiśni i mówiono o niej.

4 Menora – siedmioramienny świecznik używany w Świątyni Jerozolimskiej – według tradycji sym-
bolizuje krzew gorejący, który Mojżesz widział na górze Synaj. Symbol narodu żydowskiego.
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Podobną jedność dało się poczuć, gdy patrzono na balkon pobliskiego domu 
dawnego gospodarza. Wydawało się, że szychy, jak zaczęto nazywać w getcie 
przedsiębiorców, a więc ci, którzy mieszkali w tym domu, również zatęsknili za 
wiśnią. Każdego wieczora po godzinie szpery5 drzwi balkonowe otwierały się 
szeroko i rozsiadali się na nim ci z wyższych sfer, aby zaczerpnąć powietrza.

Gdy ktokolwiek z nich pokazywał się na balkonie, na dole przerywano rozmowy 
i przyglądano się jego postaci. Wyglądało to tak, jakby publiczność teatralna 
była jeszcze zajęta sobą, podczas gdy wyżej, na scenie, miało rozpocząć się 
przedstawienie. Nagle zaczynano szeptać. Dzielono się wrażeniami na temat 
tego, kogo ujrzano na balkonie.

*

„Postaci” na balkonie jawiły się publiczności takie same, niezmienne. Tak 
naprawdę jednak przeszły sporą metamorfozę, odkąd przybyły do getta.

Już od pierwszych dni Cukermanom zaczęły topnieć pieniądze i kosztowności, 
a działo się to szybciej, niż sobie wyobrażali. Nie było dnia, żeby Samuel nie mu-
siał wyjmować któregoś spośród poukrywanych przedmiotów, by sprzedać go na 
ulicy. Było to w zasadzie jego jedyne zajęcie. Pół dnia marnował, próbując dostać 
więcej za kamyk, za parę kolczyków, za broszkę. Nauczył się targować i wykłócać, 
demonstracyjnie odchodzić i wracać, a gdy udawało mu się dostać oczekiwaną 
sumę, czuł satysfakcję i zmęczenie, jak po dniu ciężkiej, ale ważnej pracy.

A jednak domowe posiłki stawały się coraz uboższe, porcje kurczyły się, menu 
było monotonne. Kucharka Rejzl krzyczała wciąż, że trzeba oszczędzać, że nie 
można sobie pozwalać, i podawała do stołu w połowie puste talerze.

Cukermanowie jadali razem z profesorem Hagerem i jego żoną. Rozenbergowie 
urządzali posiłki osobno – nie dlatego, żeby tego otwarcie zażądali, lecz dlatego, 
że Rejzl tak wykombinowała, aby talerz z mięsem pana Adama nie rzucał się 
za bardzo w oczy. Kucharka obsługiwała każdą rodzinę jednakowo, ale do pana 
Adama odnosiła się tak, jakby był faktycznym gospodarzem. Dla jego żony, Jadwigi, 
też żywiła szacunek, a nawet z Sunią zawarła bliską komitywę – wpuszczała ją 
do kuchni i baczyła, żeby na czas dostała talerz kości.

Tymczasem Suni niczego nie brakowało. Kąpano ją i czesano jak dawniej. 
Pan Adam urządzał sobie z nią częste spacery, a świeże powietrze pomogło jej 
wrócić do formy. Tryskała energią i witalnością.

Także pan Adam emanował energią i witalnością. Porządnie sobie rekompen-
sował okres przygnębienia, dni, gdy siedział zamknięty w domu. Nie tylko space-

5  Tu w znaczeniu godziny policyjnej.
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rował z Sunią. Przede wszystkim całe dnie spędzał na ulicy, kręcił się po kawiarni 
Kary6, gdzie można było dostać dobre, przedwojenne ciastka, napoleonki, i gdzie 
schodzili się niegdysiejsi przedsiębiorcy. Nie omijał też kuchni dla inteligentów7, 
w której gromadzili się dawni „arystokraci ducha”, albo przeczesywał ulice, 
wściubiając wszędzie nos, chwytając wieści, informacje i zapisując je w pamięci.

Własnego interesu nie założył, ale zaczął pośredniczyć w handlu odbywającym 
się pomiędzy Żydami a przybywającymi do getta Niemcami i Polakami. I nieraz 
wracał do domu z prowizją, dzięki której odzyskiwał poczucie własnej wartości.

Z początku dziwił się, jak szybko docierają do niego nowe pojęcia, nowe 
znaczenie pieniędzy i ich wartości; jak łatwo potrafi się nacieszyć marnym 
zarobkiem i być przy tym w dobrym nastroju. Dziwił się też nowemu znaczeniu 
słowa jutro. Jutro, kiedyś oznaczające długi czas w przyszłości, tu zmieniło się 
w konkretny dzień jutrzejszy. I jak długo to gettowe jutro było zabezpieczone, na 
sercu robiło się lżej. Pan Adam nie omieszkał również zauważyć, że wraz z nowym 
podejściem do jutra pojawia się u niego nowe podejście do życia jako takiego 
– przyjmowanie go ze spokojem. Czasem wydawało mu się, jakby beztroska lat 
młodzieńczych powróciła do niego, z nią zaś ochota na wszystkie dawne rozrywki. 
I one były łatwo osiągalne. Kromka chleba, paczuszka cukru potrafiły zdziałać 
cuda. Pan Adam stał się wkrótce prawdziwym ekspertem w sprawianiu sobie 
tego, co chce i na co ma ochotę.

Przy tym wszystkim w jego życiu zapanowała nieznana dotąd harmonia. 
Żona Jadwiga była słodka i kocia jak kiedyś. Ale pod tym kocim urokiem po raz 
pierwszy zaczęła wykazywać przywiązanie i wierność, jakich nigdy się po niej nie 
spodziewał – tak głębokie, że codziennie czekała na niego, wyglądając przez okno.

Poza tym syn Mietek też stał mu się bliższy niż dawniej. Dostał pracę w nowo 
utworzonej Służbie Porządkowej, wyglądał w stroju policjanta jak mężczyzna, 
imponująco. Jednocześnie stał się serdeczniejszy, milszy i rozmowniejszy. Teraz 
całą trójką – miast w milczeniu jak kiedyś – spędzali posiłki na miłych, ciepłych 
rozmowach. Dlatego gdyby pan Adam nie bał się w takich czasach przyznać do 
uczucia szczęścia, mógłby powiedzieć, że zaznał go w niepojęty sposób właśnie tutaj.

Nie dziwi więc, że kucharka Rejzl rozpoznała w nim gospodarza i tak go 
traktowała. Jej własny gospodarz, Samuel Cukerman, zupełnie stracił pański 
blask. Nie czuła już do niego tego, co kiedyś, i nie traktowała tak jak dawniej. 
Zrozumiała od razu, że idzie mu, niestety, jak po grudzie.

Samuel zwracał się kilkakrotnie z prośbą o audiencję u prezesa Rumkowskie-
go, Prezes zaś nigdy nie miał czasu go przyjąć. On, Samuel, wystawał też długie 

6 Prawdopodobnie chodzi o kawiarnię Barucha  Karo, która przed wojną mieściła się przy  
ul. Moniuszki 3 albo Chaima Karo, który miał cukiernię przy ul. 6 Sierpnia 30.

7 Kuchnia dla inteligencji mieściła się przy ul. Zgierskiej 41 (inny adres ul. Ceglana 10) była prze-
znaczona dla osób z kręgów inteligenckich i mieszczańskich, zubożałych w czasie wojny. 
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godziny w biurach innych ważnych figur getta, ale i te próby spaliły na panewce. 
Biegał od jednego znajomego sprzed wojny do drugiego – znał przecież tak 
wielu ludzi w mieście – ale jakoś osłabła im pamięć. Prawda, nie żałowano rad, 
ale protekcję zatrzymywano dla siebie i najbliższych. Posiadanie pleców było 
skarbem, którego nie należało trwonić. Lecz Samuel był optymistą i ciągle żywił 
nadzieję. Łatwiej mu było podtrzymywać ją dzięki rzeczy, którą posiadał – radio- 
odbiornikowi. Jak dziecko, które chwyta schowaną ulubioną zabawkę i ucieka 
z nią przed własnymi łzami, tak też Samuel z pasją zakradał się co wieczór do 
swojej komórki.

Aż pewnego dnia, wracając po godzinach biegania po getcie, spotkał Adama, 
który oczekiwał go i zaciągnął do swojego pokoju.

– Wiem, co trzymasz w komórce! – sapnął pan Adam czerwony ze złości. – 
Zdajesz sobie sprawę, co wyczyniasz? Nie chodzi tylko o mnie, ale też o ciebie, 
twoją żonę i dzieci.

Adam nie zdążył zacząć swojej „umoralniającej lekcji”, gdy Samuel przypadł 
do niego i chwycił go za klapy: – Jeśli piśniesz komuś o tym słowo, przysięgam 
ci… Przysięgam ci, że nie opuścisz getta!

Tej samej nocy Samuel rozebrał aparat i ukrył z powrotem w wiadrze. Zszedł 
z nim na podwórze, oczyścił z gruzu wejście do opuszczonej piwnicy pod domem. 
W środku wykopał dół w piasku i trocinach i ukrył w nim skarb.

Nazajutrz poczuł panikę, strach przed czymś wielkim, nieznanym, co zbliżało 
się do jego progu. Czy to był głód? Tak to sobie wytłumaczył. Powtarzał sobie, że 
głód jest podobny do Boga. Wszyscy ludzie są przed nim równi. Wiedział jednak, 
że dla niego, Samuela, i jego rodziny pogrążanie się w głodzie będzie cięższe 
i bardziej niebezpieczne niż w przypadku tysięcy innych. Bał się, by w czasie tego 
wpadania w otchłań coś im się nie przytrafiło.

W tym czasie Dziunia podsunęła Samuelowi myśl zwolnienia kucharki Rejzli. 
Od tygodni córka, bawiąc się i żartując, śledziła kucharkę i nie zajęło jej wiele 
czasu odkrycie, że Rejzl wynosi z domu jedzenie i żywi nim całą rodzinę sióstr 
i kuzynów mieszkających w pobliżu. Dziewczyna nie była tym odkryciem zasko- 
czona. Lubiła Rejzlę, jej zdrowy rozsądek, jej przysłowia i żarty, pamiętała jej 
piosenki i bajki opowiadane komiczną polszczyzną dawno temu, w starym domu. 
Również jej niegdysiejsze oddanie. Nie przyszło jej nawet do głowy nazwać tego, 
co robi Rejzl, kradzieżą. Było dla niej oczywiste, że kucharka pomaga głodującej 
rodzinie. Jednak równie oczywista wydawała się jej potrzeba zakończenia tego 
procederu. I to właśnie powiedziała Samuelowi.

Oboje ostrożnie podsunęli tę myśl Matyldzie, która ku ich zdziwieniu nie 
oponowała. Bezczelność i śmiałość Rejzli pogłębiały jej stan przygnębienia 
o uczucie niechęci do służącej, na którą prawie nie mogła patrzeć. Wieść, że 
Rejzl kradnie jedzenie, napełniła ją taką goryczą wobec tej, która przez wiele lat 
znajdowała u niej dom, że nie zamierzała ani dnia dłużej mieszkać z kucharką 
pod jednym dachem.
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Opór nadszedł jednak z innej strony. Pan Adam nie chciał słyszeć o usunięciu 
Rejzli. Nie bał się jej kradzieży. Nie szkodzi, wiedział, jak się ich ustrzec: trzymać 
jedzenie pod kluczem, patrzeć, co wkłada do garnka i co wykłada na talerz. 
Ustalono, że Rejzl nie będzie służyć u Cukermanów ani Hagerów, lecz przejdzie 
do Rozenbergów.

Przejście od starych gospodarzy do nowych odbyło się w sposób naturalny. 
Rejzl zapomniała długie lata służby u Cukermanów i nie wzięła sobie całej sprawy 
do serca. Chociaż często narzekała głośno na wcześniejszych państwa, dla 
których dobra przez tyle lat się poświęcała, a którzy teraz „zostawili ją na lodzie”, 
wyraźnie jednak było widać, że zmiana ta bardzo ją ucieszyła. Nie trwało długo, 
gdy zaczęła się wykłócać z Matyldą o kolejkę do gotowania, o mycie podłogi, 
a twarz jej jaśniała satysfakcją na widok rozmemłanej, niezgrabnej i zapła- 
kanej Matyldy wykonującej tę samą pracę, przy której ona sama „marnowała”  
życie.

Matylda miała coraz mniej czasu. Sama musiała biec na ulicę po jedzenie, 
myć i sprzątać, cerować i naprawiać. Samuel i dzieci pomagali jej oczywiście, 
lecz każde na swój sposób zajmowało się sobą. Odpowiedzialność spoczęła na 
niej. Z początku całymi nocami skarżyła się i zawodziła w poduszkę. Za dnia 
chodziła z opuchniętymi oczami, apatyczna i milcząca. Samuel i dzieci otaczali 
ją przyjaźnią, wręcz przesadną grzecznością, nie odmawiali, gdy o coś poprosiła. 
Wiedziała jednak, że robią to z litości. A chociaż tęskniła za miłym słowem, za 
czułością Samuela, pilnowała się, by tego nie okazać. Wiedziała bowiem, że 
i to gotów jest jej podarować ze współczucia, a chociaż na kolanach szorowała 
podłogi, nie była przecież żebraczką.

Przygnębienie i zmęczenie znaczyły jej twarz głębokimi, purpurowymi 
zmarszczkami. Postarzała się o dziesięć lat. Jednak stopniowo budziła się 
w niej nowa hardość. Gorycz, ukryta do tej pory, znalazła wreszcie ujście. Sa-
muel z Dziunią nieraz przykładali uszy do drzwi kuchni, wsłuchiwali się i cieszyli. 
Oboje rozumieli, że złość na niewdzięczną służącą stawia Matyldę na nogi, że 
wraz z kłótniami wraca do życia. Ale gorycz Matyldy, która wreszcie wypłynęła 
na powierzchnię, dopadła także ich.

Nie było przyjemnie siedzieć z nią przy stole, przebywać w jednym domu. 
Zawsze miała coś przykrego do powiedzenia, potrafiła wpędzić w melan-
cholię, skrytykować, czynić wyrzuty czy wybuchnąć spazmatycznym płaczem 
w czasie najlepszego posiłku. Każde z nich na swój sposób broniło się przed 
Matyldą. Samuel – poważnymi, wyważonymi słowami, ciepłem, którym starał 
się zabarwić swój głos, Dziunia – śmiechem i delikatnością, była w końcu jej  
ulubienicą.

Nie broniła się tylko Bella, która znów zaczęła obgryzać paznokcie. Wybuchy 
gniewu były skierowane najczęściej na nią. Matylda nie mogła znieść tego, że 
córka zamyka się w pokoju i ślęczy nad książkami. Czerpała przyjemność z odry-
wania jej od stolika, zapędzania do pracy, posyłania gdziekolwiek: 
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– Jesteś leniwa, leniwa! Tylko paznokcie umiesz obgryzać! – Powtarzała 
nieustannie. Gotowość Belli do wykonywania poleceń bez słowa sprzeciwu 
jeszcze bardziej ją rozwścieczała i przyprawiała o łzy.

Z Samuelem rozprawiała się dopiero na osobności, nocą, gdy byli sami w łóżku. 
Za dnia dumna, uparcie niedostępna, nocą nieraz gotowa była żebrać. Nie miał 
odwagi ani sił sprzeciwiać się jej, gdy zalewała go potokiem słów, czyniła zarzuty, 
przedstawiała jako potwora, inkwizytora – przyczynę wszystkich jej nieszczęść. 
W przypływie współczucia sprzeciwiał się jej jednak, choć i tak wyglądało to na 
spotkanie dwojga obcych ludzi schodzących się o zwykłej porze i rozchodzących 
chwilę później – każdy ku swoim światom. Wówczas ona, upokorzona, obrażona, 
niespełniona, na nowo wybuchała goryczą: leżała godzinami bez snu, mówiła, 
spazmowała, karała.

Aż przyszedł dzień, gdy Samuel nie miał już z czym wyjść na ulicę. Dziunia 
nie opuszczała go ani na moment. Wciąż podsuwała nowe plany. Samuel był 
zbyt roztargniony, by jej wysłuchać. Wówczas wpadła na pomysł. Od dawna 
już chciała odkryć, co zostało schowane w zamkniętych walizach w łazience, 
i w tym krytycznym dniu nie spuszczała z nich wzroku. To znaczy, nie przestawała 
kontrolować polskich robotników, którzy przyszli z miasta naprawić krany. Tej 
samej nocy wyłamała zamek walizy i wymacała srebrną papierośnicę, pełną 
diamencików, łańcuszków i kolczyków.

W ten sposób pierwszego dnia głodu pojawiła się w mieszkaniu z wypeł- 
nionym do połowy workiem ziemniaków, paczuszką cukru, odrobiną mąki i kilko-
ma cebulkami. Domownicy patrzyli na nią zdziwieni. Uśmiechała się z radosną 
niewinnością, wyjaśniając, że poszczęściło jej się przy sprzedaży wełny. 

Od tego dnia, ilekroć kończyły się zapasy jedzenia, pojawiała się w mieszkaniu 
obładowana prowiantem i włoszczyzną.

Aż pewnego razu w korytarzu rozległ się krzyk Jadwigi. Gdy przybiegli miesz-
kańcy, okazało się, że polscy robotnicy, którzy wcześniej przyszli naprawiać 
krany, okradli Rozenbergów. Do tego dziwiono się ich wspaniałomyślności, temu, 
że okazali litość i nie zabrali wszystkiego. Dziunia wraz z pozostałymi stała 
w korytarzu i nawet powieka jej nie drgnęła.

Kilka dni później Samuel dostał zaproszenie na audiencję do Prezesa.
Prezes Rumkowski przyjął Samuela ze szczerą otwartością. Widząc go na 

progu gabinetu, wyciągnął ku niemu obie ręce: 
– Czemu się pan u mnie nie pokazuje, ha? Inni przyłażą zawracać głowę… 
Samuel podniesiony na duchu uśmiechnął się do starego jegomościa i opowie-

dział mu, że nie był w stanie się do niego dobić, że prośbę o audiencję napisał 
przed kilkoma tygodniami. 

– Prośbę? – Rumkowski śmiał się. – Potrzebuje pan próśb, żeby do 
mnie przyjść? Ech, jakiż z pana frajer! Inni przychodzą i każą się zapo- 
wiedzieć. Na pana zawsze czekają otwarte drzwi, Cukerman, proszę pamię- 
tać! 
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I jakby chciał zademonstrować poufałość, Prezes odszukał list noszący pieczęć 
prezydenta miasta i wręczył go Samuelowi: 

– Niech pan przeczyta, co dziś nadeszło!
Samuel przeczytał:
„Do pana Rumkowskiego, Przełożonego Starszeństwa Żydów w Litzmannstadt
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Policji od dnia 30 kwietnia 1940 roku 

zabrania się wszystkim mieszkańcom opuszczać getto. Czynię Pana odpowie-
dzialnym za skrupulatne wprowadzenie w życie tego zakazu. Ponadto nakazuję 
Panu podjąć wszelkie środki, jakie są lub będą konieczne, w celu zaprowadzenia 
porządku społecznego w dzielnicy żydowskiej. W szczególny sposób winien Pan 
zapewnić porządek w sferze gospodarki, żywienia, pracy i zdrowotności. Ma Pan 
prawo wydawać zarządzenia i podejmować niezbędne środki, aby je wyegzekwo-
wać i wprowadzać w życie z pomocą podlegającej Panu Służby Porządkowej. Upo-
ważniam Pana w miejsce urzędu meldunkowego do sporządzenia list wszystkich 
mieszkańców getta. Kopie list w pięciu egzemplarzach winny zostać dostarczone 
do 30 maja 1940 roku. Wszelkie sprawy względem władz niemieckich przecho-
dzą wyłącznie przez Pana lub wskazanego przez Pana zastępcę w siedzibie 
administracji na Rynku Bałuckim. Cały żydowski majątek, ulegający konfiskacie 
zgodnie z prawem Rzeszy, winien Pan, podług list, zgromadzić i zabezpieczyć. 
Jest Pan uprawiony do kierowania każdego Żyda do darmowej pracy. Wszelkie 
działania o istotnym charakterze wymagają mojej uprzedniej pisemnej zgody”8.

Rumkowski niecierpliwie splatał i opuszczał ręce przez cały czas, gdy Samuel 
czytał. Przyglądał się jego twarzy, międlił ustami, sapał, gotów kontynuować 
rozmowę. Przysunął się bliżej gościa i gdy tylko ten podniósł oczy, odezwał się: – 
Zrozumiał pan? W całym liście, który pan tu przeczytał, nie ma rzeczy, której nie 
zacząłbym robić, zanim przyszedł rozkaz. Weźmy na przykład Służbę Porządkową 
albo warsztaty. Kto, pana zdaniem, podsunął szwabom tę myśl? – Rozpostarł 
dramatycznie obie ręce nad stołem: – Potrzebuję pana, Cukerman. Musi mi pan 
pomóc. Otaczają mnie wrogowie, wewnętrzni i zewnętrzni. Nie ufam nikomu. 
Cukerman, panu ufam, słyszy pan?

– Chętnie pomogę, panie Prezesie – Samuel poczuł się wyróżniony słowami 
Rumkowskiego. – Po to właśnie przyszedłem. Potrzebuję zajęcia.

Twarz Prezesa w jednej chwili zrobiła się zimna: – Potrzebuje pan, potrzebuje… 
Wszyscy są tacy sami, wszyscy dokładnie. Tylko dla siebie szukają. O dobru 
publicznym nie myśli nikt.

8 Niemcy podjęli decyzję o ostatecznym zamknięciu getta i odizolowaniu jego terenu od reszty mia-
sta z dniem 30 kwietnia 1940 r. Od tego momentu teren był pilnowany, zarówno wychodzenie, jak 
i wchodzenie odbywało się tylko na podstawie przepustki. Wzdłuż getta ustawione zostały zasieki 
z drutu kolczastego.
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Samuel zmieszał się. – Co mam robić? Mam rodzinę. Trzeba też zadbać 
o profesora Hagera. Zaoszczędzone pieniądze przeciekły mi przez palce. Do-
mownicy nie są przyzwyczajeni do takiego życia. Matylda przestała być sobą, 
panie Rumkowski. – Wyprostował się i posłał Prezesowi rodzaj przepraszającego 
uśmiechu. – Zrobiłbym wszystko, żeby panu pomóc, panie Prezesie… By pomóc 
gettu. Ale muszę też pomóc samemu sobie. Jestem pewien, że pan mnie rozu-
mie… Czy nie można tych dwóch rzeczy połączyć?

– Tak, tak – Rumkowski pokiwał głową – połączy się. U mnie niczego panu 
nie zabraknie, panie Cukerman. Może pan iść do domu powiedzieć żonie, że 
będzie opływać w dostatki. Dam panu nadzór nad wszystkimi stolarniami. Gdy 
tylko ruszą, wszystko będzie proste. Niemiec będzie musiał dać jedzenie i w ten 
sposób przeżyjemy wojnę. Pomoże mi pan, co, panie Cukerman?

– Na ile starczy mi sił, panie Prezesie.
– Proszę się u mnie zameldować w przyszłym tygodniu. Do tego czasu mianuję 

wszystkich kierowników.
Samuel zawahał się: – Właściwie… nie znam się szczególnie na stolarstwie, 

panie Prezesie.
Prezes obdarzył go ojcowskim uśmiechem. – Mam lepszych stolarzy niż pan, 

wiem o tym. Chcę jednak, żeby został pan gospodarzem, prowadził fabryki. Po-
trafi pan być szefem, ha? I tak proszę się zachowywać. Mieć ich wszystkich na 
oku, żeby się pana bano. Jak się panu mieszka w tym mieszkaniu? Stary Hager 
mieszka z panem?

– Adam Rozenberg też, panie prezesie – powiedział Samuel i ostrożnie dodał: 
– Trochę ciężko nam się mieszka razem… Może dałby mi pan dla niego kwit do 
Wydziału Kwaterunkowego9.

Rumkowski nagle poweselał, jakby przekazano mu dobrą nowinę. – Rozen-
berg? Jest w getcie? – Ucieszył się. – Dla mnie, widzi pan, może zdechnąć! Proszę 
go wyrzucić na ulicę, wątpliwe, żeby mnie to obeszło. – Wstał z fotela i kilka 
razy potrząsnął ręką Samuela. Gdy Samuel stał już przy drzwiach, przywołał go 
z powrotem i łagodnie wskazał: – Zabłocił pan sobie płaszcz od spodu i nogawki 
spodni. Nie wypada, by pan tak chodził, panie główny kierowniku, panie komisarzu.

Wyszedłszy na ulicę Samuel miał zamiar pobiec prosto do domu i przekazać 
dobrą nowinę. Jednak w głowie nazbyt mu się kotłowało, nie lubił się pokazywać 
domownikom w takim stanie. Zwolnił więc kroku, spacerował uliczkami, zachodził 
do nieznanych zaułków, a idąc, próbował się rozeznać w tym, co go miało teraz 
czekać. Cień głodu zniknął. Ale wewnętrzny strach bynajmniej go nie opuścił. 
Wciąż coś go męczyło. Jakby na miejsce starego zakradł się inny strach. Nowe 
stanowisko – czym miało być? Zostać szefem w getcie – co to może oznaczać? 
Z pewnością nie to samo co przed wojną. Ale będzie mógł budować. Zawsze 

9  Wydział Kwaterunkowy, też Mieszkaniowy, miał siedzibę przy ul. Lutomierskiej 11.
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to lubił – wznosić z niczego coś, co jest warte istnienia. I będzie mógł pomóc 
Rumkowskiemu w służbie gettu, Żydom. On, Samuel, nie wiedział, w jaki sposób 
się za to zabrać, jakimi możliwościami będzie dysponować. Był to jednak pewien 
pozytyw – oprócz zabezpieczonego życia i oddalenia groźby głodu. Lecz ukryty 
niepokój go nie opuszczał. To nie był strach przed czymś zewnętrznym, raczej 
obawa przed samym sobą.

W domu czekało go zaskoczenie. Dostarczono przydział prowiantu przysłany 
przez Rumkowskiego. Gdy Samuel przekazał domownikom wspaniałe wieści, 
wszyscy wpadli w zachwyt. Nawet Matylda odżyła. Niespodziewanie uwiesiła 
się na ramieniu Samuela i z wiarą spojrzała mu w oczy. – Teraz trzeba by było 
pozbyć się współlokatorów.

Samuelowi nie było przyjemnie akurat teraz słuchać podobnych słów. Przemil-
czał swoją prośbę do Prezesa w sprawie Rozenbergów. – Wszystkiego w getcie 
nie można mieć, Madziu.

Dziunia wpadła na „genialny” pomysł: żeby iść z okazji dobrych wieści do 
Kary na napoleonki.

Matylda posmarowała czerwone dłonie wazeliną; wyjęła kapelusz i zaczęło 
się świąteczne strojenie, jak wyprawa na wesele.

Tymczasem Dziunia wpadła na kolejny „genialny” pomysł. Stwierdziła, że nie 
ma sensu napychać się ciastkami na pusty żołądek. Ani nie poczuje się smaku, 
ani przyjemności. Uważała, że wcześniej należy zajść do kuchni dla inteligencji, 
a dopiero później, na deser, udać się do Kary.

W kuchni dla inteligencji podawano zupę z pęczaku, a na drugie danie ja- 
rzynkę z brukwi. Do brukwi, która z dnia na dzień stała się popularną potrawą, 
Cukermanowie nie potrafili się przyzwyczaić. Odrzucał ich ostro-słodki zapach 
i wodnista słoma pozostająca w ustach po przeżuciu. Zjedli zupę, a jarzynkę 
pozostawili na talerzach.

Podeszła do ich stolika szczupła, wystrojona dama. Z przepięknej, dużej to-
rebki wyjęła garnuszek i grzecznie zapytała, czy może zabrać jarzynkę dla pieska.

Na widok tej dystyngowanej damy Matylda zmieszała się. Rozpoznała w niej jed-
ną z miejskich arystokratek, które organizowały kobiece spotkania dobroczynne.

Policzki Belli, która również rozpoznała kobietę, spłonęły rumieńcem. Po- 
czuła się poniżona, jakby to ona sama wydrapywała talerze. Jeszcze bardziej 
nieprzyjemnie zrobiło się jej, gdy ujrzała, jak dama wciska się w kąt pomiędzy 
dwiema parami drzwi, wyjmuje łyżeczkę ze swojej eleganckiej torebki i zaczyna 
szybko jeść z garnuszka.

Potem poszli do cukierni Kary. Panowała w niej jeszcze przedwojenna atmos-
fera. Przy czystych stolikach siedzieli wystrojeni mężczyźni i kobiety. Mówiono 
dźwięcznym, inteligenckim językiem polskim i grzecznie się uśmiechano. Wy-
glądało to tak, jakby ta kawiarenka odleciała z getta i wylądowała w dawnych 
złotych czasach – w samym środku gwarnej, wesołej ulicy Piotrkowskiej. Matyl-
da dostrzegała znajomych. Teraz nie krygowała się przed podejściem do nich, 
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prowadziła rozmowy i informowała o stanowisku, które czeka jej męża. Samuel 
nie miał nic przeciwko roztrąbieniu przez nią tych wieści. Wkrótce rozpoznano 
go i zaczęto się z nim witać. Przyjemnie było znowu poczuć wokół siebie ludzi, 
słyszeć pełne szacunku słowa. Ktoś nawet rzucił popularne powiedzenie: „Ręka 
rękę myje”, szukano wręcz u niego protekcji.

Dziewczęta spotkały tu koleżanki. Rozmawiano o gimnazjum, które wkrótce 
ma zostać otwarte. Mówili, mówili wszyscy – Samuel, Matylda i dzieci – jakby 
chcieli sobie zrekompensować długie tygodnie samotności. Mówili pośpiesznie, 
jedli jednak powoli, jak wypada jeść przedwojenne napoleonki – ostrożnie i z odro-
biną samokontroli, rodzajem oczywistej przedwojennej beztroski. Cukermanowie 
upajali się tą nagłą przedwojennością.

Tej samej i następnej nocy Samuel spał niewiele. W piwnicy, gdzie ukrył wia-
dro z częściami do radia, zorganizował nową stację odbiorczą. Zdawało się, że 
pracował spokojnie i planowo, wewnątrz jednak pełen był impetu, niecierpliwości, 
aby czym prędzej połączyć się z bratem w dalekim świecie. 

*

Każdy z sąsiadów, którzy zbierali się wieczorem pod wiśnią i spoglądali na 
balkon kamienicy, miał swojego ulubionego „aktora” czy „aktorkę” wśród postaci 
na górze.

Starsze kobiety uwielbiały patrzeć na panią Hagerową i jej męża, brodatego 
profesora. Podziwiały pięknie uczesane włosy staruszki, jej postawę, arys-
tokratyczny uśmiech drobnych ust, blask dyskretnie kołyszących się kolczyków, 
gdy nachylała się do męża, by coś długo, ze szczegółami, szeptać mu do ucha. 
Para bez przerwy dzieliła się czymś szeptem, a gdy profesor, tak niezmiennie 
czuły wobec małżonki, pogładził czasem jej ramię, tłumek kobiet na dole aż 
wstrzymywał z napięcia dech.

Kobiety w średnim wieku uwielbiały patrzeć na Matyldę. Nie miały wątpliwości, 
że jest królową tego pałacu, prawda, smutną, załamaną, ale taką, która wciąż 
dumnie zadziera głowę, jakby nadal miała na niej niewidzialną koronę.

A dorastające dziewczęta uważały córki Matyldy za księżniczki. Znały dokładnie 
różnicę w usposobieniu obu sióstr, i każda dziewczynka na dole wybrała sobie 
według upodobania jedną lub drugą pannę z balkonu jako obiekt swojej zazdrości.

Inna grupa kobiet na podwórzu nie mogła oderwać wzroku od Jadwigi, żony 
pana Adama, która rzeczywiście była najbardziej interesująca spośród poja-
wiających się na balkonie postaci. Choć trzymały się swoich ról, pozostałe osoby 
nie miały krzty zmysłu teatralnego. Czasami, wbrew wszelkim zasadom „gry”, 
odwracały się plecami do „frontu” czy wręcz siedziały nieruchomo. Jadwiga była 
jedyną, która wiedziała, czego się od niej oczekuje. Za każdym razem wychodziła 



87

na balkon w nowym „kostiumie”. Jej kształtne ręce z pomalowanymi na czerwono 
paznokciami nie odpoczywały ani chwili, a jej umalowana twarz i podkreślone 
czerwoną szminką usta nigdy nie miały takiego samego wyrazu. Śmiała się 
i zarzucała głową, nadymała policzki, wzruszała ramionami. Czasem stała we 
framudze drzwi balkonowych jak występująca aktorka – z rękami wzniesionymi 
nad głowę. Albo obracając się, zbliżała się do poręczy, opierała o nią obiema 
dłońmi i zaraz odwracała z powrotem, wyginając plecy w drugą stronę. I w ten 
sposób zmieniała pozę w kilkudziesięciu wariantach co kilka chwil. Czasami 
niespodziewanie znikała, podnosząc napięcie – potem zjawiała się z cygaretką 
w zębach, puszczając dymek z nieopisaną gracją. Stare kobiety spluwały parę 
razy, widząc ją z cygaretką, ale młodzi w jej paleniu, modnych ubraniach i całej 
postawie odnajdywali doskonałą kokieteryjną podnietę.

Mężczyźni na podwórzu, oprócz bardzo pobożnych, również chętnie spoglądali 
na Jadwigę. Jej wielbicielami byli zwłaszcza chłopcy z ferajny, którzy na jej widok 
swobodnie przerzucali się grubym słowem.

Bardziej poważni panowie, mądrzejsi, ustatkowani, ludzie rzeczowi, chętniej 
przyglądali się mężowi Jadwigi, panu Adamowi Rozenbergowi, znanemu jeszcze 
sprzed wojny bogaczowi i kupcowi światowego formatu. Wydawało się wręcz 
honorem i szczególnym przywilejem posiadanie takiego sąsiada, możliwość 
przyglądania mu się z tak bliska. Łysina pana Adama budziła szacunek. Także 
jego pulchne ręce i cała rozrośnięta, pulchna figura. Przede wszystkim i ponad 
wszystko chwałę pana Adama podkreślało grube cygaro, które tak dumnie 
sterczało spomiędzy owłosionych palców.

Nawet dzieci, miejscowe łobuziaki, też miały swojego bohatera. Pojawiał się 
na balkonie nader rzadko, ale gdy już tak się działo, cała ciekawska kompania 
patrzyła w napięciu. Ich bohaterem był szczupły policjant, syn pana Adama, Mie-
tek. Przyglądano mu się z szacunkiem, podnoszono wzrok i podziwiano barwną 
policyjną czapkę10, opaskę noszoną na ramieniu, zwłaszcza zaś błyszczące buty.

Najmniej wielbicieli wśród publiczności miał Samuel. Oczywiście ten czy ów 
wiedział, jakim kupcem i figurą był przed wojną, lecz jako „aktor” wywoływał 
niewielkie zainteresowanie, a wina leżała po jego stronie. Nazbyt często scho-
dził pomiędzy mieszkańców podwórza. Spotykało się go czasem w komitecie 
domowym przy odbieraniu produktów. Z Icie Meirem Stolarzem i jego synami 
był bardzo blisko. I nierzadko schodził pod wiśnię, gawędził z malarzem Gutma-
nem, nauczycielem Szafranem czy też z chromym doktorem Lewinem. Nawet 
z mieszkającym w „domku klozetnika” roztargnionym młodym człowiekiem, 
o którym mówiono, że para się nieco literaturą – nawet z Berkowiczem zda- 
rzyło mu się rozmawiać. To zaś, oczywiście, pozbawiało go zupełnie aktorskiego 

10  Członkowie Służby Porządkowej nosili niebieskie czapki z pomarańczowym paskiem oraz żółto-
-białe opaski na ramieniu, na których była niebieska gwiazda Dawida.
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magnetyzmu. Odwrotnie – jego pojawienie się na balkonie przeszkadzało, jakby 
realny świat zakłócał przedstawienie.

Poza tym balkon stanowił dobry pretekst do wszelkiego rodzaju wspominków 
odżywających pod wiśnią. Widok postaci na balkonie nie różnił się bowiem wiele 
od widoków zapamiętanych z dobrych, przedwojennych czasów, które zazwy-
czaj zdawały się odległą przeszłością. Od omawiania spektaklu na balkonie 
przeskakiwano do wspominania dobrych interesów, dyskutowania o biznesie 
i handlu. Każdy niegdysiejszy kupiec sprawiał wrażenie, jakby kiedyś sam był 
bogaczem pokroju pana Adama Rozenberga. Każdej kobiecie zdawało się, że była 
w domu taką samą królową jak Matylda lub taką kokietką jak Jadwiga, mąż zaś 
kochał ją równie mocno, jak stary profesor kocha swoją arystokratyczną małżonkę. 
Myśli te leżały już niedaleko tej najważniejszej – o jedzeniu, potrawach, które 
niegdyś gotowano, o kurach i smażonych skórkach, o dobrych, tłusto duszonych 
mięsach, o czulentach i przetworach.

Gdy przychodził kres słodkich wspomnień, była już zwykle noc. Wiśnia traciła 
wtedy barwę i kształt, rozpuszczając się w otaczającej ją ciemności. Wyglądała 
na dziwnie dużą, jakby sklepienie nieba wieńczyło ją koroną. Białe kwiaty przypo-
minały gwiazdy, a księżyc na niebie – jeden wielki kwiat. Wówczas można było 
pod wiśnią poczuć bliskość innych. Nawet balkon tracił kontury. Twarze na górze, 
jaśniejące w ciemności, wydawały się zniżać, należeć do tej samej grupy – ludzi 
na dole. Spokój i harmonia rozpościerały się na pustym podwórzu za zamkniętą 
bramą. Nie było Niemców, nie było wojny. Tylko nocna, rozmarzona ziemia, na 
niej zaś i w nią wtulone – grono Żydów. Garstka zmęczonych, śpiących dzieci.
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W tym czasie Estera zawarła własną znajomość z drzewem, czy może lepiej – 
odnowiła.

Gdy za pierwszym razem ujrzała je nagle pokryte zielenią, do jej serca 
powróciło wspomnienie dzieciństwa spędzonego pod jego gałęziami. Widziała sie-
bie i kuzynki biegające wokół wiśni, siedzące pod nią i plotące swoje dziewczyńskie 
trele-morele, albo czytające książeczki Czarskiej czy odrabiające lekcje. Widziała 
twarz ciotki Rywki, łagodny uśmiech na jej ustach i dokładnie słyszała jej głos: 
„Zejdź, Esterciu, do ogrodu…”.

Tak było tylko za pierwszym razem, gdy ujrzała zazielenioną wiśnię. Później 
zdawała się jej inna, fizyczna identyczność czyniła z niej siostrę tamtej, żyjącej 
w jej wspomnieniach. Jeśli drzewo przyciągało wzrok Estery, działo się tak ze 
względu na jego teraźniejszość, jego piękno na tle szarości getta. Widok ten nie 
sprawiał przyjemności, raczej ból powodujący chęć odwrócenia oczu. Nigdy nie 
siadała pod wiśnią.

Dużo czasu zajęło jej zadomowienie się w nowym życiu. Pokoik, w którym 
mieszkała, nie był domem i nie należał do niej – stanowił miejsce przejściowe, 
jedynie na nocleg. Jej rzeczy długo leżały w walizce, tak jak je przyniosła. Łóżko 
stało niepościelone, a w kątach tworzyły się kłębki kurzu, które wymiotła do- 
piero wtedy, gdy zaczęły przylepiać się do butów. Kiedy kładła się na twardym, 
niezasłanym łóżku, miała przed sobą nagie okno, wpatrujące się w nią mrocznym, 
nocnym niebem niczym ślepym okiem bez powiek.

Była zadowolona, że pokój tak niewiele ją obchodzi. Świadczyło to najlepiej 
o tym, że nie zajmuje się już tylko sobą – a do tego dążyła. Coraz bardziej oczy-
wiste stawało się dla niej to, że przed wojną była zupełnie nieprzygotowana do 
udziału w ruchu komunistycznym, a przy całym jej oddaniu ideałom najbardziej 
liczyło się szukanie własnej satysfakcji. Ofiara, którą chciała złożyć na ołtarzu 
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ludzkości, w gruncie rzeczy była jak uśmiech do siebie samej. Była rodzajem gry, 
egzaminem jej woli, a samo zwycięstwo więcej znaczyło niż dobro, które chciała 
uczynić za sprawą swej ofiary.

Teraz było inaczej. Teraz dopiero dostrzegała człowieka we wszystkich jego 
cierpieniach i dopiero teraz poczuła je na własnej skórze. Wszystko, co zrobiła 
i chciała zrobić, nie było powodem do dumy, wywoływało niezadowolenie, pra-
gnienie oddania się jeszcze bardziej, rozpuszczenia w cudzym losie.

Nie zawsze przychodziło jej to z łatwością. Często w łagodne noce wstawała 
z posłania, podchodziła do otwartego okna i spoglądała na zakątek podwórza, 
ku białym pąkom przypominającym światełka. Patrzyły wprost na nią, śledziły, 
pytały. Zdawało jej się, że znają całą prawdę o niej, że znają jej słabości. Broniła 
się więc, że już sama siebie absolutnie nie obchodzi. Co może dowodzić tego 
jaśniej od faktu, że nigdy pod drzewem nie siada? Albo tego, że przestała się 
martwić swoim wyglądem? Ona, która lubiła się stroić, czerpała tyle radości 
z czystej bielizny, którą ciało czuło na sobie, z każdej świeżej sukienki – nie miała 
nawet lusterka. Ona, taka dumna ze swoich rudych włosów, całkiem niedawno 
ścięła loki, zostawiając tylko krótkie kędziorki, co w ogóle jej nie obeszło. Nie 
wiedziała nawet, jak teraz wygląda – z tymi obciętymi włosami. A fakt, że przestała 
tęsknić za Herszem, że stał się czymś w rodzaju bezosobowego wspomnienia – 
marzenia, które być może nigdy się nie spełni, i że częściej myślała o zmarłym 
dziecku niźli o Herszu, a i samo myślenie o nim było zimne, obojętne – czyż to 
też nie świadczyło, że już jej więcej na sobie nie zależy?

A głód? Oczywiście pokonanie go nie przyszło jej łatwo. Dawał o sobie znać. 
Zmuszał do zrozumienia, że ciało wbrew woli martwi się o siebie. A jednak osiąg-
nęła zdolność jego ignorowania, chodzenia całymi dniami bez jednego kęsa.

Często o poranku robiło jej się nieswojo na widok własnego ciała. W świetle 
dnia wystające żebra, kościste, sterczące biodra nieco straszyły. Także pustka, 
którą czuła w nazbyt luźnych ubraniach. Jednocześnie jednak była zadowolona, 
że jej ciało zanika, ubrania wiszą na niej zupełnie nie jak na człowieku, tylko 
na szkieletowym, ruchomym wieszaku. Obwiązywała się skórzanymi paskami, 
w których robiła wciąż nowe dziurki, i w każdy nowy dzień rzucała się jak owca 
dobrowolnie wskakująca do wilczego pyska.

Zaangażowała się bez reszty w pracę partyjną. Jej towarzysze już w najmniejszym 
stopniu nie czuli tego, co przed wojną. Bezradność i zagubienie, które ogarnęło ich 
wszystkich po rozwiązaniu partii komunistycznej, ustały wraz z przekroczeniem 
granic getta. Tu dla wszystkich stało się jasne, jak słuszna była to decyzja. Ponieważ 
tu, w getcie, każdy z towarzyszy, dokładnie tak, jak Estera, poczuł marność włas-
nego przygotowania do komunizmu, burżuazyjną, drobnomieszczańską słabość 
tkwiącą w każdym z nich. Tu można się było od niej wyzwolić, a przez to stać się 
godnym miana komunisty. Dlatego w założeniu ruchu w getcie tkwił patos i zapał. 
Każdy czuł się jak nowo narodzony, a wzajemne zaufanie i wierność ideałom 
przewyższyły wszystko, co czuło się i robiło przed wojną.
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Lecz właśnie tutaj stosunek Estery do partii okazał się wcale niełatwy. Właśnie 
tu jej pragnienie stania się częścią ogółu poddane zostało próbie.

Zaczęło się od honoru, którym chciano ją obdarzyć. Teraz, gdy większość 
doświadczonych aktywistów znajdowała się w Związku Radzieckim, a partia 
składała się głównie z elementu młodego, Estera nagle znalazła się w szeregu 
sprawdzonych weteranów. Było naturalne, że przejmie jedno z odpowiedzialnych 
stanowisk w organizacji i jeszcze przed udaniem się do getta została włączona do 
komitetu. Jednak tu, w getcie, zrezygnowała z funkcji. Była gotowa robić wszystko, 
czego się od niej żąda, chciała jednak pozostać „szarą jednostką”. Zdawało się 
jej, że przyjęcie stanowiska kierowniczego nazbyt zadowoli jej próżność, którą 
tak bardzo starała się zdusić. Nie chciała być „kimś”. Chciała pozostać „anoni-
mowa” – jak najbardziej, jak najpełniej.

Towarzysze tego nie rozumieli. Nawet towarzyszka Julia, która wraz z towa- 
rzyszem Baruchem kierowała ruchem, była ostoją – matką i siostrą każdego 
komunisty. Nie mówiąc już o pozostałych, którzy zaczęli patrzeć na Esterę albo 
z wyrzutem i goryczą, jak spogląda się na człowieka niedojrzałego, egoistę, albo 
podejrzliwie i nieufnie – jak patrzy się na prawdziwego lub potencjalnego zdrajcę. 
Prawdę mówiąc, Estera nie rozumiała samej siebie. Decyzja zrodziła się gdzieś 
w środku, była silniejsza niż rozum i wola. Dlatego z tym większą ofiarnością 
wykonywała pracę, jakiej się podjęła.

Uwielbiała odwiedzać domy towarzyszy, przynosić pomoc, zajmować się 
dziećmi chorych lub zajętych rodziców, rozmawiać gdzieś przy brudnym stole 
o ich problemach. Nawiązywanie takiego kontaktu przychodziło jej z łatwością. 
Wszystko było jasne, oczywiste, konkretne – a to uspokajało. Dlatego ta część 
dnia, kiedy zajęta była bieganiem po domach, organizowaniem pomocy, uczestni-
ctwem w posiedzeniach i naradach dotyczących bardzo konkretnych spraw, była 
czasem, kiedy czuła się najlepiej i kiedy była prawie pewna, że osiągnęła cel, że 
sama przestała istnieć – dobijając w ten sposób do brzegów równowagi i spokoju.

*

Był jednak także chory Friede – samo przekroczenie progu jego sutereny 
rozwiewało wszelkie iluzje. Równowaga znikała i Estera musiała później ciężko 
nad sobą pracować, żeby do niej wrócić.

Ciągnęła do tej sutereny też jakby wbrew woli.
Na dole w suterenie, przy łóżku Friedego, doznawała takiej jasności umysłu, ja-

kiej doświadcza człowiek tylko w koszmarze, we wstrząsającym śnie. Tu oczywiste 
stawało się kłamstwo, którym sama siebie karmiła – że rozpłynęła się w nicości. 
Tu, na dole, jak nigdy w życiu czuła swoje istnienie nie w radości i przyjemności, 
lecz w rozdzierającym cierpieniu, niedającym spokoju współczuciu, ogarniającym 
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nie tylko jej serce, ale całe ciało. Tu czuła, że nigdy nie będzie w stanie utrzymać 
lodowatej obojętności wobec samej siebie, że coś zawsze będzie w niej wybuchać 
– tęsknota za własnym szczęściem. W tej piwnicy wiedziała, że żyje. Tu drżała 
w ostrej, rozpalonej rzeczywistości. Tu nienawidziła Friedego za władzę nad nią, 
za jego chore ciało. Tu nienawidziła śmierci i czuła, że jej pragnienie oddania 
się, poświęcenia pochodzi nie z rezygnacji, lecz żywiołowej kobiecości, która 
szczodrze rozdawana, szukała sytości i spełnienia najgłębszej swojej istoty. Tak, 
przy łóżku Friedego nieraz miała ochotę umrzeć, ale nawet wówczas wynikało 
to z szukania sposobu powrotu do życia. Pojmowała to bardziej swoim ciałem, 
zmysłami niźli umysłem.

Friede leżał na łóżku całymi dniami – rozpalony, zatopiony w gorączce. Od-
dychał ciężko i wydawał z siebie niezrozumiałe słowa. Lecz mimo pozostawania 
w nieświadomości do pewnego stopnia odczuwał rzeczywistość. Jednak tylko 
w związku z Szejndlą. Rozpoznawał ją, pozwalał się jej karmić. Słaby, jednym 
palcem głaskał jej dłoń – a gdy znikała na moment z sutereny, wołał ją nie po 
imieniu, ale jękiem, cichnącym wraz z jej powrotem.

Estery nie zauważał. Nawet gdy przysiadała na łóżku, patrzył wielkimi, za- 
mglonymi oczami i nie widział jej, jakby była przezroczysta. Ona zaś czuła się 
wtedy zagubiona. Wędrowała wzrokiem po suterenie, po wilgotnych ścianach, 
spoglądała ku zakurzonej lampie elektrycznej, która dzień i noc rzucała cienisty 
krąg światła na lśniącą brudem, pękniętą belkę stropu – a wówczas poczucie 
życia we śnie stawało się najsilniejsze. We śnie, który ostro kłuł realnością. We 
śnie, z którym człowiek się zmaga, z którego chce się obudzić, krzyczeć, ale usta 
pozostają zaciśnięte – i nie ma szans ucieczki.

Pewnego szczególnie krytycznego wieczora siedziała wraz z Szejndlą przy łóżku 
Friedego. Oddychał z przerwami, ciężko. Mogło się wydawać, że w jego klatce 
piersiowej pracuje zardzewiały mechanizm skrzypiący ostatkiem sił. Oczy miał 
zamknięte. Na krótkich, rzadkich rzęsach lśniła wilgoć gromadząca się w kącikach 
oczu, jak na pół uformowane łzy, które nie mają siły ześlizgnąć się po twarzy.

Szejndl gryzła wargi i kiwała się jak w transie. – Co robić? Co robić? – Z jej 
twarzy krzyczał ból, który przenikał senność Estery, budząc w niej zdziwienie 
i podziw. – Gdyby był u mnie w mieszkaniu – Szejndl nie przestawała się trząść – 
nie doszłoby do tego… Oj, Walentino, Walentino! – Rozśpiewała się nagle – obyś 
tak zapadł się pod ziemię! Czy to mąż? Biada mi, nie… To morderca, przykry, 
zwyczajny zbój! – Zaszlochała w zaciśniętą pięść. – Prosiłam go, ach, prosiłam 
go – uderzała pięścią w serce. – „Patrz”, mówiłam, „Człowiek jest śmiertelnie 
chory, jak można mu pozwolić leżeć w ciemnej piwnicy?” Nu, czy on chce w ogóle 
słuchać i pamiętać? Swołocz! Wszystko na darmo! Nie chce mieszkać z gruźli- 
kiem, powiada. Jego siostra, powiada, ma małe dzieci. Jakby choroba mogła na 
kogoś przeskoczyć!... Więc co teraz robić? – Estera przyglądała się jej, chciała 
coś powiedzieć, ale żaden dźwięk nie wydobywał się z jej gardła. – Zapytałam cię 
przecież o coś! – Szejndla stanęła. – Poradź mi, co należy zrobić? – Pochwyciła 
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odległy, zagubiony wzrok Estery i nie mogła już wytrzymać. Zerwała się z miejsca 
i machnęła rękami, jakby chciała się zamierzyć na siedzącą obok: – Czego tak 
siedzisz, wybałuszając ślepia? Czemu nic nie robisz? Nie widzisz, że człowiek 
gaśnie?!

Estera wstała i zrobiła krok naprzód jak lunatyczka. – Co mam zrobić?
– Co zrobić? Pstro zrobić! – Szejndl zadrwiła, wykrzywiając zapłakaną twarz. 

– Wynoś się stąd! On nie potrzebuje tu fanfaronek1 ani tępych bałwanów! – Roz- 
szlochała się jeszcze bardziej, przypadła do Estery, objęła ją obiema rękami 
i przycisnęła do siebie: – Och, czego ja chcę od takiej młodej dziewczyny? Co ja 
bym bez ciebie zrobiła, droga Estero? – Nachyliła się nad Friedem i przyłożyła 
mu rękę do czoła. – Widzisz, płonie! – Zbliżyła usta do ucha chorego: – Friede? 
– Zachrypiała. – Friede, słyszysz mnie? 

Klatka piersiowa uniosła się i opadła. Oczy Friedego zacisnęły się jeszcze 
mocniej, a wilgoć, która gromadziła się w ich kącikach, zaczęła się przelewać. 
Dwie duże, ciężkie łzy ześliznęły się po zapadniętych policzkach w kierunku uszu, 
stamtąd zaś wraz z potem skapywały na poduszkę. Szejndl stanęła rozpostarłszy 
bezsilnie obie ręce: – Nic nie pomaga, nic nie pomaga! – Kręciła głową i przygry-
zała wargi. Po chwili wybuchła ponownie: – A on chce, żebym wróciła do domu. 
Chce mieć żonę, krzyczy, żebym mu dom uprzątnęła. Słyszał kto? Człowiek leży 
i gaśnie, a ja mam myśleć o jakimś domu, ha, pytam?

Estera nie mogła oderwać wzroku od woskowej twarzy Friedego, czerwonych, 
napuchniętych warg, białego, spiczastego nosa. Ciekawiło ją, co dzieje się pod 
uniesionym, bladym czołem, chciała ujrzeć obrazy malowane przez wyobraźnię 
chorego. Pragnęła chociaż raz przedrzeć się do tej duszy, która wciąż gdzieś 
w nim trzepotała, i przywrzeć do niej. Szukała tego, co jest nim. Co znajduje 
się w płonącym ciele, a jednak jest osobne. Czuła się chora, jakby sama miała 
gorączkę, a jej wargi spuchły w ten sam sposób, pierś unosiła się i opadała 
tak jak jego. Wyobraźnia zaczęła tkać przed nią koszmarne obrazy, serce zaś 
przyspieszyło, galopowało na spotkanie z ciężkim, gorącym oddechem chorego, 
wydobywającym się z zaciśniętych ust i chudych, drżących dziurek w nosie. Nie 
miała w sobie ani wiary, ani woli, by próbować ratować obcego, z którym tak 
blisko się związała. Lecz jak zawsze, gdy przy nim siedziała, czuła rozbudzoną, 
pełną ciekawości gotowość odejścia wraz z nim, roztopienia się wraz z nim 
w głębi otchłani, w której tonął.

Wtedy wszedł Walentino. Z chwilą przekroczenia progu wypełnił sobą całą 
suterenę. Jego rozrośnięta figura, duże, długie ręce, śniadoskóra twarz, dzikie, 
gorące oczy – cała postać wyglądała na taką, która zdolna jest przesunąć ściany. 
Jakby skądś zawiał rześki, swawolny wiatr.

1  Fanfaron – inaczej osoba zarozumiała.
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Nagle Estera została wyrwana ze stanu uśpienia, wyzwolona z koszma-
ru – jakby Walentino był czarodziejem. Wsłuchiwała się chciwie w jego krzy- 
ki i przekleństwa, którymi wyganiał Szejndlę do domu. Zdawało się jej, że 
krzyczy tak z powodu niej, Estery, by ją obudzić. Spojrzenie Walentina, 
blask jego oczu spoglądających z ukosa w jej stronę, też miało jej pomóc,  
uratować ją.

– Idź, idź Szejndl – otrzeźwiona i śmielsza popchnęła kobietę w stronę drzwi. 
– Idź, wszystkim się zajmę. – Wyprowadziła ich oboje na korytarzyk, zazdrosna 
sama nie wiedząc o co.

W takie ciężkie dni Estera i Szejndl nie opuszczały chorego nawet na chwilę. 
Dzieliły się obowiązkami. Szejndl była z nim za dnia, Estera zaś wieczorem i nocą.

Początkowo Estera kładła się na stole albo robiła sobie legowisko na kilku 
ławkach lub po prostu przesiadywała nocą przy łóżku Friedego. Pewnego razu 
jednak w suterenie zjawił się Walentino z rozkładanym sprzętem.

– Proszę leżak, Estero, będziesz spać jak na letnisku! – Jego wielkie zęby 
lśniły w świetle lampy. Postawił przed nią leżak i zaprosił, żeby usiadła. Potem 
wsadził rękę do kieszeni i wyciągnął kawałek chleba owinięty gazetą. – To kolacja 
dla ciebie! – Broniła się, nie chciała przyjąć. Wypakował chleb, chwycił Esterę 
za talię i zaczął wciskać jej jedzenie do ust.

Dotyk jego pewnych rąk wokół ciała, dotyk chleba wokół warg, spowodowały, 
że wszystko w niej zaczęło się poruszać. Zęby pożądliwie wpiły się w skórkę. 
Ledwie czuła, co je, ledwie wiedziała, co się z nią dzieje.

Estera jadła chleb, a Walentino pochłaniał oczami Esterę. Jego twarz, brązowa 
jak oczyszczona skóra, promieniała. Następnie wytarł obie dłonie o rubaszkę2, 
którą zawsze nosił, podkreślającą krojem masywność jego torsu, i zaczął się 
przechadzać po suterenie takim krokiem, że luźne deski rozbujały się pod nim, 
wyciskając ze szpar długie sznury błota. Zatrzymał się przy Friedem. – Co pora-
biasz Friede, hę? – zapytał.

Friede go nie słyszał. Jego głowa poruszała się rytmicznie tam i z powrotem, 
dotykała poduszki raz jednym, raz drugim policzkiem. Strugi potu płynęły zza 
uszu, pozostawiając wilgotne plamy po obu stronach prześcieradła.

Wzrok Walentina skierowany był na twarz Estery. – Co, twój on, że dałaś się 
z nim pochować w tym grobie, hę? – Przybliżył się do niej. Chwilę wpatrywali się 
w siebie, póki nie zmrużyła oczu z powodu żaru, jaki bił od jego bliskości. Kęs 
chleba utknął jej w gardle. Aż zakręciło się jej w głowie. – Tak jak i ty… Z taką 
głową… Takimi oczyskami! – Widziała tylko jego wielkie, pełne usta o ciem-
noczerwonych wargach. Położył ciężkie ręce na jej barkach. Zdawało się jej, że 
twarde palce wszczepiają się w nie: – Strzeż się mnie, Estero! – Czerwone usta 

2 Rubaszka, rubacha (ros.) – męska koszula popularna w XIX-wiecznej Rosji, wykładana na spodnie 
i związywana pasem lub sznurem.
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poruszyły się. – Ilekroć widzę cię tu, w suterenie, przy łóżku, słyszysz? Chciałbym 
cię połknąć! – Silne dłonie osunęły się wzdłuż ramion, zaciskając się wokół nad- 
garstków. Przytrzymał jej dłonie, w których znajdował się nadgryziony kawałek 
chleba: – Ech, jesteś dla mnie zbyt piękna… – Wyszeptał chrapliwie. – I do tego 
za dobra… – Dostrzegł chleb w jej dłoni i zmieszany zaśmiał się: – Nie pozwalam 
jeść, co? Jedz, jedz!

Doszła do siebie, chwyciła jego dłoń i wetknęła w nią chleb: – Wyjdź stąd! – 
usłyszała, ku swojemu zdziwieniu, własny głos.

Walentino zmarszczył czoło. – Estero, niech mnie! Niechaj zawsze mam tak 
czyste sumienie! Nie miałem na myśli niczego… Broń Boże! – Mówił szybko 
i chaotycznie, z poczuciem winy patrząc jej w oczy. – Nie wiem, co się ze mną 
stało. Estero, przysięgam… Niech mnie tak na miejscu powykręca! To nic ta-
kiego, słyszysz? Tylko, gdy schodzę tutaj… Nie przekroczę już więcej tego progu, 
przysięgam ci… Ilekroć patrzę na ciebie tu, w suterenie, przy jego łóżku…

– Wyjdź! – skierowała palec wskazujący ku drzwiom.
Walentino jakby się skłonił, żebraczym gestem trzymając wyciągniętą w jej 

stronę wielką rękę z obgryzionym kawałkiem chleba: – Proszę, Estero, zrób to 
dla mnie… – Wyglądał jak olbrzymie, zawstydzone dziecko. Pewna komiczna 
niezdarność tkwiła w jego pochylonej, szerokiej, barczystej sylwetce, w służal-
czym grymasie twarzy. Ręka Estery sama się wyciągnęła i chwyciła chleb. – Jedz, 
jedz! – Odetchnął z ulgą. – Już odchodzę. Skierował zdecydowane kroki w stronę 
drzwi, a błoto wybijające spomiędzy desek skrzypiało wraz z nimi, jakby deptał 
po ogonach stada kotów.

Gdy tylko zamknęły się za nim drzwi, Estera rzuciła chleb na stół i przypadła 
do łóżka Friedego: – Friede, pomóż mi… – Chwyciła chorego za gorącą dłoń.

Friede wciąż kręcił spoconą głową. Ciężko sapał i rzęził. Wytarła mu pot 
z twarzy, z odsłoniętej, kościstej piersi. Wlała mu pomiędzy wargi zimnej herba-
ty. Zajęczał. Wiedziała, że przywołuje w ten sposób Szejndlę. Wezbrało w niej 
rozgoryczenie i rodzaj zagubienia, odbierający wszelką moc w kończynach. 
Koszmarny sen znów pochwycił ją w swoje sieci.

Kręciła się wokół wilgotnych, błyszczących ścian sutereny i pozwalała wypłynąć 
wszystkim niewypłakanym wciąż łzom. Płacząc, odnalazła chleb i zaczęła go 
połykać wraz z solą, która kapała jej z oczu na wargi. Dopiero teraz położyła 
się na leżaku Walentina. Stopniowo ogarniała ją senność. We śnie ujrzała 
łóżko Friedego. Leżał na nim ktoś, kto był i Friedem i Esterą – a miał ciałko 
niemowlęcia. „Miało się nazywać Emanuel” – poskarżyła się przed kimś. Usły- 
szała, że ktoś woła do niej „Mamo!”. I widziała, jak nieruchome ciałko podnosi 
się, prostuje, przemienia w ciało – rozciąga się, pręży i rośnie jak wspaniałe, 
ogromne drzewo, które objęło ją w talii gałęziami niczym silnymi, ciepłymi 
rękami. Otworzyła oczy i ujrzała migoczącą, zakurzoną lampę na suficie. „Miało 
nazywać się Emanuel…” – wyszeptała w stronę smutnego, świetlistego kręgu  
na suficie.
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– Mamo… – jęknął Friede.
Niekiedy zdarzały się dni, gdy czoło Friedego było chłodne, a jego spojrzenie 

– jasne. Oddech, chociaż ciężki, stawał się rytmiczny, wolny od suchotniczego 
rzężenia. Na takie dni Estera czekała, wówczas rozpoznawał ją i chudym pal-
cem przywoływał do łóżka. – Dzień dobry – mówił, nawet gdy na zewnątrz była 
późna noc.

Jego zaspane oczy mrugały z wysiłkiem. Jeśli w suterenie była akurat Szejndl, 
razem z Esterą podbiegały do chorego. Patrzył ku nim z uśmiechem kogoś, kto 
właśnie przeszedł ciężki etap.

– Lepiej ci Friede? – uradowana Szejndl przypadała do jego twarzy.
Otwierał usta i z wysiłkiem wdychał powietrze: – Tak, Szejndele, idź do 

swojego Walentina… Idź.
Szejndl szczęśliwa oznajmiała Esterze, co należy zrobić i w dobrym nastroju 

szła do domu.
Wówczas Estera miała Friedego tylko dla siebie. Ale nie przysiadała się do 

niego od razu. Najpierw gotowała jajko, grzała mleko i zabierała się za karmienie. 
Serce rosło jej na widok jedzenia znikającego z talerza. Czuła się tak, jakby sama 
jadła i syciła się tą cenną potrawą, ciepłym mlekiem. Jej serce przejmowała 
wdzięczność dla Walentina za to, że zaopatrzył chorego w te wszystkie rzeczy. 
Robił przecież to wszystko dla niej, żeby ją wzmocnić.

Po jedzeniu oboje, ona i Friede, przyglądali się sobie w milczeniu, pozwalali 
mówić oczom, porozumiewać się spojrzeniom.

Czasami nagle uśmiechał się i wyrzucał z siebie: – Jesteś moim życiem… 
Wiesz o tym?

Zwykła odpowiadać mu wtedy z pełnym przekonaniem: 
– Uzdrowię pana.
Gładził palcem kołdrę Estery, dawno wypłowiałą i pełną plam od potu. Uśmie- 

chając się, kiwał głową: – Tak… A ja… Ja napiszę książkę: Dziennik z kołdry.
Oczekiwał, że odwzajemni jego uśmiech – i odwzajemniała. W takich chwi-

lach nie bała się doktora Lewina i jego przepowiedni. Była pewna, że posiada 
moc podtrzymania Friedego przy życiu, a to popychało ją do wstania z miejsca 
i ponownego przygotowania mu czegoś do jedzenia.

Dobrze widziała, że nie czuje smaku dobrych potraw, że zmusza się do gryzie-
nia, jak mądre dziecko, które słucha mamy, ponieważ wie, że ta chce jego dobra. 
Potem, gdy talerz był już pusty, powracało milczenie i wzajemne przyglądanie 
się, aż ponownie na jego wargi wypływało zdanie: – Estero, zaczynam wierzyć…

– Zobaczy pan, Friede, zobaczy pan… – podtrzymywała go na duchu.
Czasem przypominał sobie o swoich opowiadaniach. Zdawało mu się, że 

ukażą się lada dzień.
– Pierwsza książka będzie dla ciebie – mawiał bez konkretnego powodu. 

Niekiedy przypominał sobie przyjaciela, Berkowicza: – Nie przychodzi – skarżył 
się. Zwykł chwytać ją za rękę: – Sprowadź mi Berkowicza! – Patrzyła na niego 
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zakłopotana. Kim jest Berkowicz? Ale Friede zaraz zapominał. Czasem zaczynał 
opowiadać jej historię swojego dzieciństwa. Kiwała głową, uśmiechała się, nawet 
śmiała, gdy zdawało się jej, że chce przekazać coś zabawnego. Samej opowieści 
nie potrafiła złożyć w całość z kawałków zdań, półsłówek wypadających mu z ust. 
Większą część opowieści przekazywał jej w wyobraźni. Często też przerywał, 
tracił wątek, patrzył na nią: – Jesteś piękna… – ożywiał się.

Nie dziwił się, co ona robi w suterenie, dlaczego się nim zajmuje. Nigdy o to 
nie pytał, a ona, która tak bardzo chciała otworzyć przed nim serce, potrafiła 
mu odpowiedzieć jedynie gorącym blaskiem zielonych, przymrużonych oczu: – 
Wyzdrowieje pan, Friede…

Nagle jego oddech stawał się cięższy, oczy znów zamglone, wzrok coraz 
bardziej obcy. Wyglądało to tak, jakby ktoś stojący u wezgłowia odciągał go od 
niej coraz dalej. Pot występował mu na czoło, zbierał się w strugi i spływał na 
poduszkę. Głowa zaczynała opadać… Ujmowała jego gorącą rękę, jakby chciała 
go zatrzymać: 

– Niech mi pan pomoże, panie Friede, proszę mi pomóc..! – prosiła.
Nie słyszał jej już. Znów była sama.
Czasami w rozpaczy chwytała ją chęć znalezienia przyjaciela Friedego, Ber-

kowicza. Zdawało się jej, że to, czego sama nie może dla niego zrobić, Berkowicz 
mógłby uczynić. Wmawiała sobie często, że zdrowie Friedego zależy od znalezienia 
jego przyjaciela. Ale Szejndl wzruszała ramionami: – Idź, szukaj ziarnka piasku 
na pustyni. Sądzisz, że rozpozna jego twarz, nawet gdy ją zobaczy?

*

Wkrótce Esterze przydarzyło się całkiem inne spotkanie. Pewnego poran-
ka, gdy po nocy spędzonej przy łóżku Friedego wyszła z sutereny i ruszyła 
przez podwórze w kierunku swojego pokoju, z przeciwnej strony wyszedł 
mężczyzna z tałesem pod pachą. Za pierwszym razem wydawało jej się, że 
ów Żyd to tylko część snu śnionego na posłaniu z piwnicznych ławek. Przy-
stanęła. Mężczyzna na chwilę podniósł ku niej głowę, po czym nagle zna-
lazła się w ramionach wuja Chaima. Gdy doszli do siebie, odezwali się  
jednocześnie.

– Wyglądasz strasznie, Estero – powiedział wuj.
– A ciotka Rywka? A dzieci...? – dukała.
– Chłopcy jak kamień w wodę – odpowiedział. – Ciotka wmówiła sobie, że 

są w getcie. Dlatego wróciliśmy… Cudem. No, idź, idź do nich na górę. – Spoj-
rzała na niego. – Czego tak na mnie patrzysz, zapomniałaś, gdzie mieszkamy? 
– Uśmiechnął się krzywo, nienaturalnie. Zauważyła, jak się zmienił, jak siwa 
i rzadka stała się jego piękna broda, ile dużych, głębokich zmarszczek ciągnie 
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się od zapadniętych policzków ku brodzie. Dotknął jej barku, jakby ją popychał 
i dodawał odwagi: – No, idź, idź…

Ruszyła w kierunku znanego wejścia. Nogi plątały się jej, uginały w kolanach. 
Chciała wbiec po schodach, ale buty wciąż o coś zaczepiały. Obiema rękami 
chwyciła się poręczy, aby nie upaść. Szła mrocznym korytarzem, minęła ciemną 
komodę stojącą na górze i uderzyła w nią. Ktoś otworzył drzwi i po chwili znalazła 
się w ramionach ciotki Rywki. Wokół stały zaskoczone, trące oczy kuzynki.

Posadzono ją na jednym z dużych łóżek. Obok niej siedziała ciotka Rywka, 
postarzała, pobladła, ale na jej zapadłej twarzy igrało dawne, łagodne światło. 
Z oczu ciotki płynęły strugi łez, spijane przez wciąż uśmiechnięte wargi. Wokół 
na łóżku leżały kuzynki, ledwie podobne do kuzynek z jej wspomnień.

Rozmowa się rwała. Zbyt wiele było pytań, zbyt wiele opowieści. Ciotka opła-
kiwała synów, którzy poszli na front i przepadli jak kamień w wodę.

Estera starała się ją zagadać: – Znam waszych współlokatorów, Ejbuszyców… 
– Wskazała oczami na sień.

Ciotka odetchnęła i przetarła oczy: – Spadliśmy im, biedakom, na głowę… 
Gdy tylko pojawiliśmy się, przeprowadzili się do kuchni. – Nachyliła się do Estery: 
– Kłopot w tym, że to nie daje wujkowi spokoju. Nie może patrzeć, jak tamten 
chodzi z gołą głową. Ile bym tłumaczyła, pomaga jak martwemu bańki3. Chaim – 
mówię mu – czy to twoja sprawa? Chodzi się modlić, czy nie chodzi. Je z odkrytą 
głową, czy nie. Przecież to też człowiek. A poza tym – mówię – czy ty będziesz 
za niego odpowiadał po stu dwudziestu latach?4 Ale rozmawiać z wujkiem to jak 
rzucać grochem o ścianę. Ja mówię swoje, a on swoje: „Jak Żyd może prowadzić 
się jak goj?” – wciąż powtarza. „Przez takich jak on” – powiada – „spotkało nas 
to straszne nieszczęście”. Albo nagle bierze go na litość: – „Porządny człowiek” 
– mówi – „czemu ma zostać zakałą Izraela? Będą go przecież za to na tamtym 
świecie przypiekać”. Mówię mu: „Na razie, mój zacny człowieku, wrzucono cię 
do jednego gara z tą zakałą, i obu was się przypieka, tu, na tym świecie…” Dla-
tego, widzisz Esterciu – zwierzała się ciotka – wątpliwe, by mnie to obchodziło. 
Z kolei ona, jego żona, przekazała mi już na samym początku dobrą nowinę, że 
nie gotuje koszernie. Nie ma u niej podziału na mleczne i mięsne. Nie ma? To 
nie ma. Czy to moje zmartwienie? Nie wymieniamy się naczyniami i tyle. Byle się 
dogadywać. Człowiek, moje dziecko – podsumowywała – może się prowadzić, 
jak mu się podoba, byle był człowiekiem. A wiedz, że – jak jest gdzieś napisane 
– jeśli Bóg nie wzniesie domu, jego budowniczowie trudzą się na próżno. A jeśli 

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

4 Podczas toastów i składania życzeń Żydzi wyrażają nadzieję na przeżycie 120 lat. W tym wypadku 
liczba ta pada zapobiegawczo, aby nie wypowiadać na głos słowa „śmierć”. 
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nie strzeże miasta, daremnie czuwa warta…5 – Dopiero w tej chwili ciotka Rywka 
porządnie się rozpłakała i tego dnia nie potrafiła się już uspokoić.

Estera codziennie znajdowała chwilę, by wpaść do wuja Chaima. Początkowo 
była jeszcze w świątecznym nastroju, radowała się ponownym posiadaniem ro- 
dziny. Szybko jednak przyzwyczaiła się do ich obecności, jakby nigdy nie opuścili 
miasta. Do tego stopniowo odzyskiwała dawne poczucie, że nie ma z nimi nic 
wspólnego, że nie ma o czym rozmawiać z kuzynkami, że przed dobrą ciotką 
Rywką nie da się otworzyć serca – i dlatego nie potrafiła siedzieć z nimi dłużej niż 
kilka minut. Poza tym z mieszkania wyganiała ją obecność Ejbuszyców po drugiej 
stronie ściany. Niechęć do Racheli przeniosła się na całą rodzinę dziewczyny. 
Wydawali się jej rozkapryszeni, wymuskani, egoistyczni, drobnomieszczańscy, 
proletariaccy tylko z wyglądu, ze stanu – ale nie z duszy.

Chociaż powrót wuja Chaima i jego rodziny nie odbił się na życiu Estery, zaszły 
w nim jednak pewne zmiany. Po pierwsze, zaczęła troszczyć się o swój pokój 
– ścielić łóżko, zamiatać. Zawiesiła nawet na oknie kawałek firanki. Zrobiła to 
przez wzgląd na ciotkę i kuzynki, które od czasu do czasu do niej wpadały. Nie 
chciała, żeby po wyglądzie pokoju oceniały jej samopoczucie. Poza tym kuzynki 
siłą wręcz sprowadziły ją do „ogrodu”. Chciały z nią rozmawiać. Owszem, nie 
tylko z wyglądu się zmieniły. Nie były już takie pewne swoich niegdysiejszych 
poglądów i patrzyły teraz na Esterę, jakby trzymała w kieszeni odpowiedzi na 
wszystkie problemy, jakimi są getto, świat. Kiedyś, przed wojną, z ciekawością by 
się nimi cieszyła. Teraz siedziała na trawie i bez entuzjazmu tłumaczyła sprawy, 
o których wcześniej nie miałyby pojęcia. Jednocześnie snuła własne myśli, da-
lekie od tego, o czym mówiła.

Robiła sobie często wyrzuty, czemu się tak powstrzymuje. Ona, wyróżniająca 
się propagandystka, gdy przychodziło werbować obcych, podczas rozmowy 
z kuzynkami nie wykorzystywała ani krztyny posiadanej przez siebie siły perswazji. 
Nie mogła jednak nic zrobić. Pomiędzy nią a kuzynki zakradło się znów dawne 
znudzenie, i chociaż stały się jej droższe i bliższe niż kiedyś, czas spędzany z nimi 
wciąż wydawał się stracony.

Raz, gdy siedziała z nimi pod wiśnią, przyszedł jej dawny nauczyciel z siero-
cińca, pan Szafran – jej „pierwsza miłość”. Pojawił się przed nią wraz z doktorem 
Lewinem, tym, który odebrał jej poród w klinice, teraz zaś zajmował się chorym 
Friedem.

Gdy tylko spotkała Lewina po raz pierwszy, rozpoznała go, chociaż bardzo 
się zmienił. Kulał teraz, a jego grzbiet był nieco pochylony. Wydawał się dwu- 
krotnie starszy niż przed kilkoma miesiącami. Gdy ujrzała go przy łóżku Friedego, 
wiedziała, że nie ma nadziei. Jak bardzo znienawidziła tego mężczyznę z torbą! 

5 Psalm 127, 1. w przekładzie I. Cylkowa: „Jeżeli Bóg nie buduje domu, na próżno trudzą się budo- 
wniczowie nim, jeżeli Bóg nie strzeże grodu, na próżno czuwa straż”.
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Darzyła go taką nienawiścią, jaką nosi się przez całe życie. Doktor Lewin stał się 
dla niej zwiastunem nieszczęścia. Ilekroć go spotykała, była pewna, że za chwilę 
coś złego się jej przydarzy. I cieszyła się, że jej nie poznaje i nie wie, kim jest.

Spotkanie z nauczycielem Szafranem w obecności Lewina zamiast radością, 
napełniło ją strachem.

Szafran przyszedł ją odwiedzić. Opowiedziała mu o swoim życiu. Sama nie 
wiedziała, jak do tego doszło. Serce jakby samo się otworzyło. Oboje popijali 
bez przerwy wodę z cykorią, dolewali z czajnika i sączyli – pomiędzy zdaniami, 
pomiędzy słowami.

– A teraz już nie istnieję – podsumowała.
Szafran przypatrywał się jej spokojnym, ciepłym wzrokiem i cicho pytał: – 

Chcesz umrzeć, Estero?
Pytanie zirytowało ją: – Nie wie pan, o czym mówi.
Nie obraził się. – Czemu nie poszukasz sobie pracy? Dlaczego nie pójdziesz 

do Prezesa, który pomaga wszystkim wychowankom sierocińca?
Było jasne, że Szafran nie rozumie, co się z nią dzieje. Czuła się dotknięta, 

zawstydzona.
Pan Szafran nie zostawił jej już samej. Często przychodził nieproszony do 

niej i do sutereny, czasami także z Lewinem. Wkrótce wszystko, co czuła do 
doktora, przeniosło się też na byłego nauczyciela. Jego obecność powodowała 
dyskomfort, irytację. Jednocześnie przebywanie z nim stało się nudne. Podczas 
jego odwiedzin zamykała się w sobie, przestawała słuchać, pozwalała mu mówić 
– a w międzyczasie myślała o czym innym.

W podobny sposób nudziła się z drugim gościem, który często ją odwiedzał 
– Szolemem, synem Icie Meira Stolarza. Przyłaził do niej rzekomo zapytać, czy 
czegoś nie potrzebuje, czy nie chce, żeby jej coś naprawił, przyniósł, załatwił. 
Pewnego razu podarował jej skrzynkę na jedzenie, innym razem – puszkę na 
cukier, kiedy indziej – parę słoików na kaszę, groch, krupy. Nie miała o czym 
z nim rozmawiać. Z nudów sprowadzała czasem pogawędkę na tematy polityczne. 
Dyskutowali, póki nie znudziła się do tego stopnia, że musiała mu zasugerować, 
by już poszedł. Nie mogła go znieść. Najbardziej irytował ją jego upór – to, że 
się na nią nie gniewał.

Tylko z jednym człowiekiem nie nudziła się i nigdy nie miała go dość – chociaż 
i jego od siebie wyganiała: był to Walentino.

Ów Walentino nie dotrzymał słowa. Często późną nocą, gdy Estera kładła 
się już na leżak, dało się słyszeć jego energiczne pukanie do drzwi sutereny. 
Ubierała się znów zupełnie, zanim mu otworzyła. Stał na progu duży, zwalisty. 
Śniada twarz tryskała zdrowiem, dojrzałością i siłą. Czarne oczy gładziły ją i ogar-
niały gorącym płomieniem. Nieśmiało wyciągał rękę, w której leżała paczuszka 
zawinięta w pognieciony papier: – Dla ciebie, na kolację…

Nie odmawiała mu. Jego obecność zawsze wzmagała w niej głód, czyniła go 
wręcz nieznośnym.
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Siadali przy stoliku, a on, rozbawiony, patrzył, jak wgryza się zębami w chleb. 
Często tak siedząc naprzeciwko niego i jedząc, niespodziewanie wybuchała 
dźwięcznym śmiechem. Aż sama bała się tego dźwięku, zasłaniała ręką usta, 
gryzła większy kęs, dziwiła się sobie i zaczęła się sama siebie bać, bardziej 
nawet niż Walentina.

– Jesteś dobry – mówiła, odwracając wzrok.
Rozpływał się z zadowolenia i bronił, trzymając komicznie skrzyżowane ręce 

na rubaszce: – Ja dobry? Czy ci ze swojego oddaję, głuptasie? Jedzenia mam 
potąd – wykonywał palcem gest na wysokości zarośniętego gardła.

Śmiała się nienaturalnym, dziwnym śmiechem, którego nienawidziła, a jednak 
nie mogła się go pozbyć. – Jesteś dobry – powtarzała.

– Pierwszy raz w życiu to słyszę! Jak żyję i zdrów jestem, pierwszy raz! – Wa-
lentino bawił się i nie przestawał gapić na dziewczynę gorącymi oczami, prze-
suwać wzrokiem po jej rudej, chłopięco przystrzyżonej głowie. Pragnął uchwycić 
jej wzrok, ale ona unikała jego spojrzenia.

– Idź już, Walentino – przeganiała go od siebie. – Idź już do domu…
Prosił ją: – Dlaczego mnie wyganiasz? Co ja ci zrobiłem, głuptasie? Pozwól 

mi jeszcze na ciebie popatrzeć.
– Żartujesz sobie! – śmiała się. – Popatrzeć… Na co tu patrzeć i co oglądać? 

Sama skóra i kości – pokazywała mu chude ramiona.
– Zjadłbym cię!
– Idź! – nakazywała.
Gdy odchodził, robiło jej się gorąco. Otwierała lufcik, wpuszczała trochę 

świeżego, chłodnego powietrza – i przypadała do łóżka Friedego. Długo przy nim 
siedziała, wycierała pot z twarzy, wlewała herbatę między wargi – aż napięcie 
opuszczało ją i z powrotem kładła się na leżaku.

Pewnego dnia zgodziła się, by pan Szafran uzyskał u Prezesa jakieś stanowis-
ko dla niej.

Została wydzielaczką w kuchni – tą, która wydaje porcje. Prawdę mówiąc 
wstydziła się decyzji podjętej tak niespodziewanie. Wstydziła się stanowiska, 
pracowała więc poirytowana i roztargniona. Teraz jednak uwolniła się od gło-
du. Jak mocno żałowała, gdy jej ubrania znów zaczynały pasować do ciała! 
Z jaką złością znów rozluźniała paski! Lecz jednocześnie gdzieś głęboko w niej 
pulsowała radość. Zdrowe ciało triumfowało. Estera nie przyznawała się do 
tego uczucia. Jak zwykle siedziała przy łóżku Friedego i pragnęła odejść wraz  
z nim. 

Przy pracy z początku nie widziała, co się wokół niej dzieje. Wszystko, co 
dostrzegała, to kadź z zupą, którą miała przed sobą. Mieszała w niej wielką 
warząchwią i rozlewała zupę do menażek, garnków i naczyń, które wyciągnięte 
ręce kolejno podawały jej przez okienko. Starała się równo rozdzielać zupę, 
każdemu nałożyć do garnka tyle samo kawałków ziemniaka. Ale gdy ręka ku niej 
wyciągnięta była drobna, dziecięca, nie liczyła się z niczym, dokładała jeszcze 
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kilka ćwiartek, potem zaś z ciekawością nachylała się do okienka, aby zobaczyć, 
jak twarzyczka promienieje.

Po pewnym czasie zauważyła, że kuchnia to nie tylko okienko, że pracuje wraz 
z dużym personelem kucharek, tragarzy, skrobaczek i myjących włoszczyznę. 
Dostrzegła, że przy kotłach i po magazynie ziemniaków kręcą się obcy, krewni 
i znajomi pracowników biurowych, zwłaszcza zaś – kierownika. Zauważyła, że 
ci „goście” znikają tylnymi drzwiami, obładowani pełnymi garnkami jedzenia, 
ziemniakami i kaszą. A także to, że przy innych okienkach inne wydzielaczki 
nieustannie mrugają – do tej czy innej osoby w kolejce.

Protestowała. Z pasją próbowała zaprowadzić sprawiedliwość w kuchni. 
Groziła, kłóciła się. Kierownik i pracownicy omijali ją. A fakt, że jest protegowaną 
Rumkowskiego, też nie przydawał jej szacunku w oczach personelu. Nie miała 
z kim słowa zamienić, czuła gorycz i odliczała godziny do fajrantu.

Tak było w ciągu pierwszych dni. Potem doszła do porozumienia z innymi 
wydzielaczkami. Dzieliła też z nimi „tajemnice”. W domu wuja Chaima głodowano, 
więc Esterze wstyd było chadzać tam sytej. Najmłodszej z kuzynek, Binele, kazała 
przychodzić z garnkiem pod jej okienko. I kółko się zamknęło: dom wuja Chaima 
zaczął żyć dzięki niej. Ciotka Rywka pozdrawiała ją teraz z takim szacunkiem, że 
Estera aż się czerwieniła: „Gdyby nie ty, Esterciu, kto wie, co by się z nami stało…”.

Początkowo dawała małej Binele tylko dobre zupy. Później w garnku lądowało 
więcej ziemniaków niż wody. Z czasem pod jej okienko przychodzili także przy- 
jaciele. Wybierała najbardziej głodujących i potrzebujących. Potem każdemu 
znajomemu, którego ujrzała w kolejce, podawała kilka dodatkowych kawałków 
ziemniaka.

Jej kocioł zrobił się wodnisty. Ile by nie mieszała, do pozostałych menażek nie 
mogła wlać niczego gęstego. Widziała, jak ludzie odchodzą od okienka, wyciągają 
łyżkę z kieszeni, mieszają w garnku – i krzywią się. Niektórzy, ci śmielsi, podchodzili 
do okienka i pokazywali menażki: „Sama woda!”. Czynili jej wyrzuty. Inni kłócili 
się, prosili, przyskakiwali, aby dołożyła jeszcze kawałek ziemniaka. Przeklinano 
ją w najgorszy sposób, spluwano przed nią, grożono pięściami: „Wyzyskiwaczka! 
Krwiopijca!”. Kłuto ją okrzykami niczym igłami.

Błagała, żeby dzień się skończył, by mogła zacząć biegać po domach przyjaciół, 
czym prędzej zejść na dół, do sutereny, do Friedego – i zapomnieć.

Nie przyjmowała już „kolacji” od Walentina. Przez to przychodził częściej 
i stał się jeszcze śmielszy. Chwycił ją w silne ramiona: – Tu, w suterenie… Przy 
jego łóżku… Połknąłbym cię!

Zdawało jej się, że właśnie ją połyka. Czuła uległość w całym ciele. Ale jej wola 
czuwała. Broniła się przed nim ze wszystkich sił. – Nie wiem, czego ode mnie 
chcesz, Walentino – wyrywała mu się. – Nie widzisz, że nie ma we mnie życia?

Szczerzył lśniące, duże zęby i komicznie stroszył brwi: – W tobie? Gwałtu, ludzie! 
Przecież jesteś samym życiem! – Osunął się na kolana, niezdarnie rozpostarł 
przed nią ręce w ekstatycznym hołdzie: – Lepiej żebym umarł, jeśli jest inaczej, 
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Estero. Czy nie podłożyłbym za ciebie gardła..? Błagam cię… Pozwól mi tylko…
Spojrzała ku niemu i nie wiedziała, czy chce jej się śmiać, czy płakać. Nie 

pozwoliła. Opowiedziała o nim Szejndli.
Szejndl wzruszyła ramionami: 
– Wiem, że zbiera dla ciebie daninę.
– Nie pozwól mu przychodzić – prosiła ją Estera.
– I co się stanie? Będzie tylko gorzej. Nie znasz mojego Walentina.
– Jest przecież twoim mężem – Estera nie rozumiała.
– Mężem-szmężem, chcesz mi go zabrać? Nie rozwiedzie się, nie bój się.
– To co mam robić? Nie mogę się od niego opędzić.
– A chcesz? Idź z nim do łóżka i niech to się skończy.
– Oszalałaś?
– Obym tak na ciele była zdrowa, jak na umyśle. To jedyny sposób, żeby się 

go pozbyć. Wspomnisz moje słowa.
Estera na chwilę zapomniała o sobie i o Walentinie: – W ogóle nie jesteś 

zazdrosna, Szejndl?
– Zazdrosna-szmazdrosna! W moim fachu wyśmiewa się to, nawet jeśli cię 

w środku skręca. O co mam być zazdrosna, hę? Nasza jesteś? Nie widzisz, co 
z tobą wyprawia? Myślisz, że ze wszystkimi tak robi? Tylko ty… Ty jesteś dla 
niego, wiesz kim? Matką Boską jesteś dla niego. Dlatego nie jestem zazdrosna. 
Widziałaś kiedyś, żeby ktoś był zazdrosny o Matkę Boską? I dlatego mówię ci…

Estera pojęła, że sama musi zakończyć tę sprawę. Przy najbliższej okazji, 
gdy przyszedł Walentino, natychmiast powiedziała: – Walentino, posłuchaj… 
Musisz sobie to wszystko wybić z głowy. – Nie od razu zrozumiał. Spróbowała 
surowo: – Odczep się ode mnie.

Ujrzała go wściekłego i przerażającego: – Co jest? Nie podobam ci się? – 
zagrzmiał.

Nie przestraszyła się go. – Podobasz – patrzyła mu w oczy. – Ale cię nie 
kocham.

Stał z otwartymi ustami i zmarszczonymi brwiami. – Albo… Albo… – Nie 
potrafił pojąć.

– Nie ma albo, albo, Walentino.
– A niech mnie, jeśli nie chcę twojego dobra, Estero – wyjąkał i bezradnie 

pokręcił głową. – Przysięgam ci na wszystkie świętości… Dybuk we mnie wstąpił… 
Nu, nu, sama widzisz…

Przerwała mu: – Nie chcę cię więcej widzieć, Walentino. Nie chcę w ogóle 
widzieć.

Uniosło go. Zaczął chodzić po suterenie jak rozwścieczony lew. Wszystkie deski 
drżały pod nim. Błoto tryskające spomiędzy nich burczało i piszczało jak trzewia 
zepsutego instrumentu muzycznego. W końcu warcząc zirytowany, przyskoczył 
do drzwi: – Tylko pamiętaj! – Pogroził palcem. – Tylko pamiętaj! Zrobię coś sobie 
albo tobie! Dobrze to sobie przemyśl!
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*

Jasny, sobotni dzień. Słońce od rana świeciło na wielkim bezchmurnym niebie. 
Łagodnie i miło grzało mury getta. Ruch na ulicach był spokojniejszy i cichszy niż 
w dni powszednie. Brakowało krzątaniny i przepychanek. Podwórza wypełniały 
umyte, ładnie uczesane dzieci w odświętnych ubraniach. Także dorośli byli 
starannie ubrani. Młodzi chłopcy i dziewczęta wyraźnie się stroili. Wszędzie stały 
wianuszki ludzi rozmawiających, patrzących w niebo, oddychających wspaniałym 
powietrzem.

Mieszkania opustoszały. Drzwi i okna otwarto. Szkoda było w taki dzień cho-
ciaż przez chwilę zostawać w domu. Ci, którzy wciąż mieli co jeść, wiedzieli, że 
dziś zjedzą szczególnie dobry obiad. A ci, którzy cały tydzień głodowali, zazwyczaj 
przygotowywali się tak, by w szabat głód za bardzo nie dokuczał. Spędzano dzień 
w spokojnym, niemal dobrym nastroju i cieszono się świętem. Getto odetchnęło. 
Nie tylko ono – cały boży, wielki świat.

Szabat wypełniał również podwórze przy Lutomierskiej. Wianuszki kobiet w czy-
stych, barwnych chustkach na głowach stały okryte kraciastymi chustami przed 
wejściem lub siedziały na progach. Pompa oblegana była przez rozmawiających 
Żydów. Z jednej strony otaczali oni Ślepego Henecha, z drugiej – jego bratanka 
Iciego Meira Stolarza. Obaj mieli zaprzysięgłych, stałych słuchaczy. Na framu-
gach parterowych okien siedziały grupy dziewcząt z dekoltami wystawionymi 
do słońca i chichocząc szeptały do siebie. Siedząc tak z zamkniętymi oczami 
i uniesionymi twarzami, wyglądały jak wielkie, gadające lalki. Mijali je chłopcy, 
dyskutujący i gorączkujący się. Należeli do różnych organizacji i teraz zapalczywie 
bronili „platformy” swojej partii, czyniąc porządek w polityce światowej. Pośrod-
ku podwórza młodsze dziewczynki grały w klasy, bawiły się skakanką, siedziały 
na piasku pomiędzy kamieniami i grały w strulki. Chłopcy, łobuziaki, walczyli ze 
sobą, kopali szmaciankę, bawili się w berka, w ciuciubabkę, w klipę6, w arajn 
arojs7 i wypełniali podwórze swoim wrzaskiem.

Kwiaty wiśni zaczynały opadać. Białoróżowy śnieg sypał się z gałęzi i przykrywał 
trawę. Nawet sąsiedzi, którzy dawno nie pokazywali się w „ogrodzie”, dzisiaj 
przyszli. Wyglądało to tak, jakby mieszkańcy podwórza nie chcieli przepuścić 
ostatniego dnia wiśniowego święta. Zupełnie jak wtedy, gdy zaczynała kwitnąć, 
była teraz oblegana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ogrodzenia. Siedziano 
na skrzynkach, na ławkach i starych garnkach. Leżano na szmatach i chus- 
tach. Grzano grzbiety na słońcu. Młodzież zdejmowała koszule i opalała plecy. 

6 Popularna przed wojną gra podwórkowa z użyciem dwóch kijków, z których krótszy nazywany był 
klipą.

7  Arajn arojs – nie udało się ustalić, o jaką zabawę chodzi.
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Kobiety opuszczały pończochy po kostki i wygrzewały swoje żylaki. Dziewczęta 
w świątecznych sukienkach dreptały boso między leżącymi i zbierały płatki 
kwiecia, z którym właściwie nie wiedziały co zrobić – trzeba było jednak schylić 
się i zbierać, trzymać w dłoni kawałki piękna.

Dzisiaj od rana Friede czuł się lepiej. Jego spojrzenie było czyste, twarz – 
wygładzona i jasna. Szejndl, gdy tylko przyszła wcześnie, jeszcze w swoim kwie-
cistym szlafroku, ze zmierzwionymi włosami, dostrzegłszy dobre samopoczucie 
Friedego, założyła mu czystą koszulę, zmieniła pościel i pobiegła do domu. 
Wróciła po chwili wystrojona w niebieską suknię z dekoltem, która otaczała jej 
nogi ciętym ze skosu kloszem. Włosy miała uczesane, a wargi i policzki pokryte 
szminką i różem. Jej usta też nie odpoczywały ani chwili. Żywe srebro. Zaprosiła 
sąsiadki, głównie te przybyłe z miasta, bo większość starych, wiedzących o jej 
dawnej profesji, nie chciała mieć z nią nic wspólnego, i pokazywała im, żeby 
same się przekonały, jak Friede dobrze wygląda.

Gdy po południu Friede wciąż czuł się dobrze, Szejndl zdecydowała: – Dzi-
siaj zaprowadzimy go do „ogrodu”. Świeże powietrze dobrze mu zrobi, a niech 
człowiek też zasmakuje świata! – Zauważyła, z jakim zdziwieniem przygląda 
jej się Estera i zaśmiała się: – Co tak wybałuszyłaś na mnie ślepia? Widzisz 
przecież, że kryzys minął!

Tak, Estera również była pewna, że niebezpieczeństwo minęło. Właśnie dla-
tego szkoda jej było tego dnia. Chciała Friedego tylko dla siebie. Nie pozwalał 
jej dziś odejść od łóżka i dopiero teraz słowa między nimi zaczynały układać 
się w zdania. A w niej, w Esterze, było teraz tak wiele słońca, tak wiele cudu! 
Światło dnia, które tak skąpo wpadało do sutereny, tu wydawało się jej bardziej 
czarowne niż na zewnątrz.

Ale Szejndl postawiła na swoim. Zaraz po południu otworzyła drzwi i wpuściła 
do sutereny armię młodzieńców z Walentinem na czele: – Spokojnie! Spokojnie! 
– komenderowała, przytrzymując wraz z nimi łóżko. – Nieście go do „ogrodu”! 
Do wiśni go nieście!

Gdy procesja z łóżkiem dotarła do drzewa, powstało pod nim małe zamie- 
szanie. Rozpychano się i przepychano, przenoszono szmaty i chusty, skrzynki 
i ławki. Łóżko postawiono przy samym pniu, żeby chory miał cień – a biały śnieg 
kwiatów zaczął padać wprost na niego. Wokół łóżka siedzieli odświętnie ubrani 
mieszkańcy podwórza w gęstym, zamkniętym kręgu – jak rodzina wokół cho-
rego, zmęczonego syna. Estera siedziała przy posłaniu, ale jej serce pozostało 
w suterenie, w miejscu opuszczonym przez łóżko. 

Wieczorem Friede przyprowadzony z „ogrodu” wrócił znowu do swojego świata.
Dzień w suterenie zgasł, a lampa elektryczna, ledwo dostrzegalna w blasku 

dnia, znów objęła sufit migoczącym, smutnym kręgiem. Estera i Szejndl wsłuchi-
wały się w oddech Friedego. Zardzewiała maszynka w jego piersiach wydawała 
się pracować ostatkiem sił. Zamknął oczy, a na krótkich, rzadkich rzęsach wisiały 
krople. Spod skołtunionych włosów pot spływał na świeżo prześcieloną poduszkę.



108

Roztargniona Szejndl zabrała się za przygotowywanie choremu jedzenia. 
Wkrótce stała przed nim z talerzem zupy. Szybko, szybko mieszała w nim łyżecz-
ką i połykała łzy, dmuchając w parę.

– Friede – szeptała – Friede… Zjesz coś? Jej ochrypły, męski głos był miękki 
jak aksamit. Chory nie poruszył się. Szejndl zacisnęła powieki, jakby chciała 
powstrzymać napływ łez: – Friede… Zmiłuj się nade mną! – Błagała i wciskała 
łyżeczkę pomiędzy zaciśnięte wargi chorego. – Otwórz usta, Friede… Popatrz, 
otwórz usta…

Zupa rozlała się w szparze między wargami, pociekła w kąciki ust i wypłynęła 
zmarszczkami otaczającymi wargi, niczym po rynnach, na poduszkę. Wypływają-
ca zupa była czerwona. Szejndl podrapała łyżeczką po twarzy Friedego – a dwa 
strumienie krwi, drobne i jasne jak czerwone, jedwabne sznurki, jęły wić się 
z kącików ust – w bok, na szyję. Po chwili poduszka zabarwiła się wilgotną, 
ognistą czerwienią.

Szejndl zmarszczyła brwi. Patrzyła. Następnie zagryzła pięść i w końcu 
wykrzyknęła: 

– Spójrz tylko, przecież leży jak jakiś Jezus8! Co robić? Człowiek gaśnie!
Estera patrzyła na strużki krwi wyciekające z ust Friedego. „Jak jakiś Jezus…” 

– Słowa Szejndli powracały w niej, aż ujrzała krzyż. Na nim zaś, jak na łóżku, leżał 
chory Friede. U stóp krzyża klęczały ona i Szejndl, dwie grzeszne Magdaleny, 
przywarły do jego duszy i błagały: – „Friede, zmiłuj się… Pomocy!”

Szejndl przypadła do Estery i zaczęła się trząść: – Czego siedzisz jak gliniany 
golem9? Dlaczego nie biegniesz wołać pomocy? Człowiek gaśnie, biada!

Estera chciała wstać, ale nogi nie słuchały. Wkrótce usłyszała z zewnątrz, 
niczym z bardzo daleka, krzyk Szejndli.

Suterenę wypełnili ludzie. Wystrojone na szabat kobiety nachylały się nad 
chorym i szmatkami wycierały strugi krwi płynące z ust. Jedna przykładała zimny 
kompres do czoła, inna trzymała mokry ręcznik na jego żółtej piersi, na której 
widocznym ukrwieniem odznaczały się wszystkie kości. Szejndl stała pomiędzy 
nimi, darła paznokciami skórę twarzy. Mężczyźni udzielali rad Ślepemu Hene-
chowi, który stał na progu w maciejówce zsuniętej na tył głowy, wznosił na wpół 
oślepłe oczy i pocierał dłonie z wielkiego wzburzenia. Kilkoro wystrojonych dzieci 
wcisnęło się w drzwi i cicho szeptało. Ich gorejące oczęta skakały po twarzach 
ludzi, rwały się do łóżka w niecierpliwej ciekawości. W ich szeptaniu czuło się 
przejętą, dziecięcą grozę.

8  W oryginale Wi a Jojzl. Chodzi o figurę Jezusa umierającego na krzyżu.

9 Golem – według żydowskiej tradycji istota zbudowana z gliny na kształt człowieka, ale pozba- 
wiona duszy, wolnej woli i zdolności mówienia. Zwyczajowo to określenie nieruchomej, zastygłej 
postaci lub bałwana (głupka, tępaka). 
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Wkrótce przyszedł Icie Meir, prowadząc za ramię doktora Lewina. Ludzie 
rozstąpili się i Lewin przykuśtykał do łóżka. Przyjrzał się choremu, pomacał puls 
na osłabionej dłoni. Jednocześnie jego oczy oderwały się od łóżka i wpatrywały 
gdzieś w dal.

Szejndl uwiesiła się u jego ramienia: – Ratuj go pan, panie doktorze złoty, 
serdeczny… Widzi pan, człowiek gaśnie!

Chwycił brzeg mokrej szmatki i przetarł twarz Friedego. Jego oczy zaczęły 
wędrować po twarzach zgromadzonych: – Może ktoś mógłby znaleźć nieco lodu?

Po izbie przeszedł szept. Zaczęto się zastanawiać, skąd wziąć lód. Ślepy 
Henech, jak natchniony generał, przyłożył dłoń do czoła i począł trzeć. W końcu 
objął komendę i rzucił w kierunku zgromadzonej młodzieży: – Ty, biegnij do kuchni 
przy Lutomierskiej 2! Ty, spróbuj w aptece! Ty, biegnij do Kary, do restauracji! – 
Ledwie widzącymi oczami dostrzegł, że lekarz nie jest zadowolony z izby pełnej 
gości, podbiegł więc do kobiet przy łóżku i odepchnął je w stronę drzwi: – Tak 
będzie lepiej, wierzcie mi!

Suterena opustoszała. Szejndl ponownie wisiała na ramieniu doktora: – Zrób 
pan coś, czego pan tak stoi jak golem?

Lekarz rozejrzał się, jakby szukał pomocy. Dziecięca bezradność pojawiła się 
w jego wzroku. W końcu wyjął ze swej torby pudełko igieł, strzykawkę i poprosił 
Szejndlę o wygotowanie: – Zrobię mu zastrzyk – powiedział cicho. – Ma krwotok, 
widzi pani przecież…

Szejndl wahała się, czy już ma biec do kuchni, czy jeszcze stać przy doktorze. 
Zrobiła i to, i to: Podbiegła do kuchni, nie przestając błagać: – Doktorku, nie 
pozwól pan mu odejść! Tak dobrze się dzisiaj czuł, doktorku. Przysięgam, gdyby 
pan go widział rano, zanim go wyniesiono do „ogrodu”…

– Zdarza się… – wymamrotał lekarz. – Jak go nieśliście?
– Jak to jak? Tak jak stał, doktorku, z całym łóżkiem.
– No to nieźle go natrzęśliście…
Szejndl popatrzyła chwilę na doktora, jakby go nie rozumiała. Potem chwyciła 

się obiema rękami za głowę: – Oj, biada mi! – rozdarła się – Oj, gwałtu, to ja go 
zabiłam, sama zabiłam! Oj, jaka byłam głupia! Oj, strasznie, strasznie głupia!

Chodziła po suterenie dziwnym, tanecznym krokiem, bijąc się pięściami w pierś.

*

Symcha Bunim Berkowicz cały świąteczny dzień spędził nad rzadką księgą, 
którą odkupił od ulicznego handlarza za dziesięć fenigów. Siedział przy zamkniętym 
oknie. Światło dnia jaśniało, padając na pożółkłe karty, na powycierane litery. 
Dawno już nie czuł takiej przyjemności, takiego wewnętrznego spokoju. Wydawało 
mu się, jakby z księgą połączyła go tajemna ręka – sprawiła, że uratował ją przed 
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zagładą. Cieszył się rzadkimi pijutami10, odcyfrowywał je, odczytywał i powtarzał, 
mrucząc własną, pasującą do nich melodię.

Miriam spędziła cały dzień w łóżku i czytała książkę, którą Bunim dostał za 
darmo, jako dodatek do księgi: Czarodziejkę z Kastylii11 Szolema Asza. Zamierzała 
przeczytać ją w ciągu dnia, zapomniała więc na chwilę o głodzie i oszczędzała 
siły. Córka Blimele cały dzień spędzała dziś w „ogrodzie”, bawiąc się z dziećmi. 
W domu było cicho, czysto. Gwar z podwórza docierał tylko jako zduszone, przy- 
jemne dźwięki – ciepły, uspokajający puls życia.

Dopiero wieczorem Symcha Bunim wyszedł na podwórze zaczerpnąć świeżego 
powietrza. Podwórze już opustoszało. Pod wiśnią nie było nikogo. Drzewo szumiało 
cicho, wieczornie. Wiaterek unosił opadłe płatki. Bunim położył się na trawie 
i spojrzał w okna kamienicy z balkonem. Jego dawny szef z fabryki, pan Adam 
Rozenberg, mieszkał tam na górze. Nic to teraz nie znaczyło… Bunim rozejrzał 
się po podwórzu. Wewnętrzny spokój gdzieś zniknął, umknął wraz z szabatem, 
odszedł wraz z wyjściem na zewnątrz. Zawsze tak było. Gdy tylko przekraczał 
próg, znowu czuł niepokój. Nawet ciche, wieczorne podwórze potrafiło przywrócić 
to uczucie.

Ostatni płatek kwiecia opadł mu na twarz. Zdjął go z policzka i podniósł do 
nosa, do warg, położył na dłoni. Był to kawałek piękna, fragment kształtnej har-
monii. Podziwiał go. I zrobiło mu się przykro z powodu ludzi, którzy wydawali mu 
się najbardziej nieudani ze wszystkich stworzeń – najmniej harmonijni. Bolało 
go rozdarcie, które tkwiło w nim samym i w każdym człowieku, owa plątanina 
sprzeczności, jakich pełne są ludzkie dusze. Być jak drzewo, jak liść, jak płatek 
kwiecia – dźwięczała w nim niejasna tęsknota. Być i nie czuć, że się jest. Żyć 
i nie znać cierpienia. Więdnąć bez bólu.

Ktoś wybiegł z ciemnej bramy, stanął na chwilę i rozejrzał się. Bunim powoli 
wychodził z cienia wiśni. Człowiek w oddali kręcił się niepewnie po podwórzu, 
aż zobaczył Bunima. Podszedł do niego wysoki, chudy Żyd o krótkiej, spiczastej 
bródce: – Chodźcie, brakuje jednego do minjanu12 – powiedział.

Bunim chciał się odezwać, zapytać, ale język odmówił mu posłuszeństwa. 
Postać Żyda obok niego, srebro księżyca oblewające podwórze tworzyły wokół 
białą, przerażającą rzeczywistość, na którą można było patrzeć jedynie w mil-
czeniu.

10 Pijut (w liczbie mnogiej pijutim) – żydowska poezja religijna tworzona w języku hebrajskim od  
V wieku n.e., z czasem włączona do liturgii, której tematem była żydowska historia.

11 Czarodziejka z Kastylii – jedno z opowiadań Szolema Asza (1880–1957), pisarza tworzącego 
w jidysz.

12 Minjan – w judaizmie kworum (dziesięciu dorosłych mężczyzn) wymagane do modlitwy, przy odma-
wianiu Kadiszu za zmarłych, a także przy czytaniu Tory.



Zeszli do sutereny. Na podłodze leżał ktoś przykryty czarnym płótnem. Świece 
paliły się przy głowie zmarłego.

Schylona, ruda głowa kobiety, oparta o ścianę, płonęła jak ogromna świeca. 
Tuż przy niej: druga głowa – czarna świeca. Czarna głowa uniosła się. Bunim 
rozpoznał Szejndlę i zrozumienie wezbrało w nim z taką konkretnością, że można 
było go dotknąć.

– Friede! – powiedział do siebie.
Nie wiedział, czy Szejndl także go rozpoznała. W jej szklistych oczach wyczytał 

poczucie winy, jej własnej, jego, Boga.
W suterenie odmawiano psalmy. Żydzi kiwali się monotonnie. Słowa z ich warg 

padały na głowę Bunima jak krople długiego, uciążliwego deszczu. Poczuł, że 
ktoś zarzuca na niego tałes. Otulono go czymś – podobnie jak zmarłego. Wokół 
leżącego ciała migotały świece, obejmując je pierścieniem blasku, kręgiem 
odcinającym, oddzielającym na wieki. Bunim próbował się przedrzeć przez ten 
krąg światła i dotrzeć do duszy tego, który był człowiekiem. Przyjacielem. Lecz 
jasny krąg odepchnął go od niego. Bunim przynależał do innego świata – do 
świata tych, którzy wciąż cierpią.



Rozdział piąty



Rozdział piąty
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(Zeszyt Dawida)

Dziś pierwszy maja. Od dzisiaj jesteśmy w getcie zamknięci i oddzieleni od 
świata, hermetycznie odcięci w sieci drutów kolczastych. Mówi się też, że Po-
lacy mieszkający wokół drutów będą musieli opuścić domy. Rozebrane zostaną 
wszystkie budynki wokół getta, a wówczas – prócz drutów i niemieckich wacht 
– otoczy nas pas „ziemi niczyjej”1. Nie będzie drogi ucieczki – chyba, że do nie-
ba. Dzisiaj niebo jest jasne. Aż ściska serce. Święto wolności. Trzeba czuć się 
związanym z ludzkością. Czy wiedzą cokolwiek o nas? Czy przyjdą na ratunek? 
Czy ktoś nam pomoże?

Wydaje mi się, że nie znajdujemy się wcale w środku wielkiego miasta, 
w środku kraju, który leży w centrum Europy – lecz na nieznanej wyspie pośrodku 
rozszalałego morza, po którym nie pływają statki. Jesteśmy w rękach kanibali. Nie 
wolno nam nawet rozpalić ognia, by było nas widać z oddali. Nie wolno machać 
flagami, wzywać pomocy. Pytanie brzmi: czy ktoś by pomógł, gdyby było wolno?

Tak bardzo chciałbym być człowiekiem pobożnym i wierzyć, że istnieje Bóg, 
który broni nas, czuwa nad nami, do którego można się uciec i wygadać się, 
ktoś, kto przynajmniej nas wysłucha.

Nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie wyobrażałem sobie, że jestem takim 
słabeuszem. Głód, owszem, męczy, ale daje się go wytrzymać. Pracuję w szkole, 
w której kiedyś się uczyłem. Teraz jestem nauczycielem i dostaję zupę. Mama 
oczywiście też zacznie pracować. Biega do Prezesa w poszukiwaniu protekcji. 
Mnie jednak już nic nie interesuje. Jestem apatyczny.

 

1 Wraz z zamknięciem getta Niemcy zaczęli wyburzać budynki graniczące z dzielnicą żydowską, co 
jeszcze bardziej pogłębiło izolację Żydów z łódzkiego getta. 
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 Jedyny czas, kiedy rzeczywiście czuję w sobie odrobinę życia, to wizyty u fry-
zjera, gdzie chodzę w każdej wolnej chwili. W oknie zakładu zazwyczaj wisi kartka 
z rzekomo niemieckim napisem: A kik in di Zeiting zehn fenig2. Dziś kartki nie 
ma. Dziś fryzjer sprowadza „Litzmannstädter Zeitung”3 przez Bałucki Rynek.

Czytam gazetę, a potem tłumaczę przeczytane fragmenty Żydom, którzy 
też przychodzą ciekawi nowości. Czytam niemieckie opisy walk na frontach, 
a mężczyźni zamęczają mnie, abym – choćby i ze świecą – poszukał między 
wierszami maleńkiej, drobniutkiej sugestii na temat niemieckich porażek. Czy-
tam o niskich instynktach, jakie posiadamy, i o tym, że Hitler w końcu znalazł 
sposób, by pozbyć się tego przekleństwa, najpierw w Europie, a później na całym 
świecie. Żydzi wokół mnie uśmiechają się, gdy to słyszą: „Głupi szwab” – śmieją 
się. „Prędzej kopyta wyciągnie, niż zetrze Żydów z powierzchni ziemi”. Jednym 
słowem: paszkwile na nasz temat są dla moich słuchaczy jak „kącik rozrywki”. 
Wiadomości słuchają poważnie, ale antysemickie hece wyśmiewają, jakby były 
smakowitymi dowcipami. Jeśli czasem znajdzie się ktoś, kogo dopada strach, to 
nie brakuje, broń Boże, chętnych, by wybić mu go z głowy. A ja? Często trzymam 
z większością. Śmieję się jak oni, ale co się dzieje w sercu, to już inna historia. 
Kto wie, może podobnie jest z innymi śmiejącymi się?

To cała moja „strawa duchowa”. Reszta dnia jest gonitwą za produktami. 
Czasem – po chleb i prowiant, innym razem – do „mięsnego”, gdzie albo dają, 
albo nie dają. Potem ścielę łóżka i obieram ziemniaki lub brukiew. Zostałem 
kucharzem pierwszej kategorii. Mamy czajniczek elektryczny i w nim gotujemy 
zupę: trochę wody z solą. Sól nadaje wodzie posmaku zupy, więc wydaje się 
nam, że naprawdę coś jemy.

Nocą śnię o ojcu. Tęsknię za nim coraz mocniej – tęsknotą, która podobna 
jest do mojej tęsknoty za Bogiem, obrońcą. Sny przenoszą mnie z powrotem 
do naszego dawnego mieszkania albo do domku letniego w Rokitnicy. Siedzimy 
wszyscy przy wielkim stole na pokrytej zielenią i słońcem werandzie. Halina wraz 
z Leonem flirtują, zjadamy duże talerze rosołu.

Rano nie chce mi się wstawać. Mama musi mi po tysiąckroć przypominać, że 
jestem nauczycielem, że muszę być punktualny. Z całej szkoły pozostały trzy nauczy- 
cielki. Wszystkie kiedyś mnie uczyły. Teraz jestem ich kolegą – a one wyglądają 
na dumne ze mnie. Może i ja powinienem czuć dumę? Dobrze byłoby podzielić 
się tym, co się wie, rozpalić ciekawość u dzieci. Ale pracuję bez zaangażowania.

Nawet dla Racheli nie jestem już taki sam. Nie mogę spędzać z nią czasu. 
Odkąd jesteśmy w getcie, jeszcze jej nie pocałowałem. Najwyżej spacerujemy po 

2 „Zajrzenie do gazety 10 fenigów”. Jest to zdanie w języku jidysz, stylizowane jedynie na niem-
czyznę. 

3  Łódzka niemieckojęzyczna gazeta „Lodzer Zeitung” od 12 kwietnia 1940 r. ukazywała się jako 
„Litzmannstädter Zeitung”. Była w bardzo ograniczonym zakresie dostępna na terenie getta.
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ulicach, trzymamy się za ręce i rzadko rozmawiamy. Prosi mnie czasem, żebym 
powiedział, co się ze mną dzieje. Nienawidzę, gdy o to pyta. Zupełnie, jakby chciała, 
bym się przed nią rozpłakał. Czasem mam ochotę. Czuję, że niewiele brakuje 
i wybuchnę. Taka udręka mnie dopada, taki dyskomfort w moim dziwacznie 
rozciągniętym ciele. A towarzyszy temu jeszcze wiosna, która tutaj nie kwitnie 
kwiatami czy drzewami – a jednak daje się niemal dotknąć.

Tak, tylko u nas na podwórzu można znaleźć kawałek prawdziwej, pełnej 
wiosny. Wiśnia. Czasami w szabat schodzę do niej. Obok stoi osobny dom 
z balkonem. Na tym balkonie pojawiają się często dwie dziewczyny, przyjaciółki 
Racheli. Jedna ma dźwięczny głos. Podśpiewuje sobie i śmieje się w moją stronę. 
Druga porusza się wolno, z namysłem, jakby na wpół we śnie. Najczęściej czyta 
książkę. Potrafię godzinami siedzieć i przyglądać się jej. Jej sylwetka i głowa ry-
sują się na tle błękitu, a mnie się wydaje, że jest częścią nieba, niczym chmura, 
która zatrzymała się przed moimi oczami. Tęsknię do niej jak do chmury, do 
nieba. Ech, głupoty.

Kiedyś chciałem być astronomem patrzącym w gwiazdy, szukającym gwiazd. 
Marzyłem o wielkich laboratoriach, teleskopach. Kiedyś moja dewiza brzmiała: 
„Wiedza to siła!”. Jakże spragniony byłem wiedzy, chciałem połykać informacje, 
wiedzieć, pamiętać, zrozumieć. Też idiotyzm. Wiedza to bezsilność, nie siła. Lepiej 
wiedzieć mniej. Lepiej być osłem i mieć we łbie trociny.

Prawie osiągnąłem taki stan. Jest ze mnie pechowiec par excellence! Mój 
Abramek lepiej obiera ziemniaki niż ja. Sprząta pokój w pięć minut, podczas 
gdy mnie zajmuje to wieczność. Nie mówiąc już o osiągnięciach w kolejce. Jest 
cwańszy ode mnie, mądrzejszy, bardziej rzutki. Tylko pod względem apetytu 
mogę się z nim równać.

Myślę, że będziemy musieli jak wszystkie rodziny rozdzielać chleb na trzy 
porcje. Jakkolwiek byśmy się starali, zawsze na koniec zostaje mniejszy kawałek 
dla mamy. Jemy jej kosztem. Gdy Abramek zjada kęs, przyłapuję się na mierzeniu 
wzrokiem jego kawałka chleba, czy nie wziął za dużo. To wyraz nowego, „cudow-
nego” stosunku, jaki mam do młodszego brata. Brawo! Bravissimo!

Tak, wszystko, co piszę, jest gorzkie i cierpkie. Ale nie szkodzi, nie widać 
tego po mnie. Zgrywam pajaca. Wszystkie talenty poświęcam na utrzymanie 
tych pozorów.

Przy tym wszystkim zdarzają się jednak momenty, gdy przygnębienie daje się 
przemóc. Na przykład dzisiaj. Zgodnie z postanowieniem komitetu partyjnego 
poszliśmy do mieszkań towarzyszy i sympatyków poinformować ich, że dziś jest 
pierwszy maja, aby się nie poddawali zwątpieniu, że „wytrzymamy i przetrzy-
mamy” (to hasło naszej partii). Pytam znów: czy to nie jest nieuczciwe, gdy ja, 
przybity pesymista, przychodzę dodawać ludziom otuchy, że wkrótce wojna się 
skończy – skoro sam w to nie wierzę?

W każdym mieszkaniu dzieliliśmy się informacjami politycznymi. My, to znaczy 
mój trójkąt z Lotnej Brygady. Mówiliśmy jakoby sto procent prawdy, a jednak 
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okraszonej i przypudrowanej, tak kręciliśmy każdą wiadomością na wszystkie 
sposoby, że można było odnieść wrażenie, iż dziś lub jutro zostaniemy wyzwoleni. 
Nie była to łatwa robota. Ale ludzie, na szczęście, nie nastawiali się krytycznie. 
Z wdzięcznością przyjmowano nasze kłamstwa i starano się nas pięknie ugościć. 
Ściskano nam ręce, życzono nam i sobie – dobrego, tylko dobrego. Nie przeczę, 
nie czułem się winny. Przyjemnie jest móc pocieszać, sprawiać, by twarze pojaś-
niały, uśmiechały się i promieniały. Jak dziecko, które wymyśla historię i wierzy 
w nią, tak i ja zacząłem wierzyć w swoje słowa i czuć otuchę.

Czy tak jednak wolno? Nie lepiej spojrzeć prawdzie w oczy, jakkolwiek gorzka 
by była? Sam nie wiem, co jest właściwsze. Niemiec trzyma w swoich łapskach 
całą Europę. Zostaliśmy zamknięci, kto wie na jak długo – i kto wie, co nas czeka. 
To prawda. Ale taki rodzaj prawdy potrafi odebrać chęć do życia. Blaga jest dla 
ludzi lepsza. Zostają podniesieni na duchu, z większym uporem walczą o istnie-
nie, pragną przetrzymać. Co więc robić z prawdą, która nie przynosi dobra, i co 
czynić z kłamstwem, które pomaga? Czy należy tu, w getcie, porzucić miłość do 
prawdy, zaprzestać szukania prawdy? Gdzie jest granica, której sięgnąć może 
kłamstwo? Prawda nie ma stopni ani granic. Prawda jest albo cała, albo nie jest 
prawdą. Inaczej z kłamstwem.

I znowu: czy ma sens życie w nierealnym świecie złudnych nadziei, nawet gdy 
na chwilę czynią dobro? Czy naga prawda w końcu, tak czy inaczej, nie ukaże 
się i nie przerazi? A wówczas nie będzie się na nią gotowym, wówczas dopiero 
wstrząśnie i przygnębi. Którędy zatem droga? Jako się rzekło: nie wiem sam. 
A może wiem, tylko boję się przyznać. W głębi serca sam chcę – niezależnie od 
wszystkiego, co wiem i czytam – otoczyć się iluzją. Przywieram do blefu, bo bez 
niego nie daję dłużej rady.

Po południu poszliśmy na ulicę. Świeżość powietrza wręcz nas unosiła. Chciało 
się biec, pędzić. Nikt nie miał płaszcza, na każdej piersi z jednej strony – żółta 
łata, z drugiej – czerwony znaczek. Wyglądało to barwnie, jakby poruszał się 
ogród kwiatów. Trzymaliśmy się z Rachelą za ręce. Za nami szli moi towarzysze 
z „brygady”, Marek i Icchok, z całą grupką dziewcząt wystrojonych w kolorowe, 
lekkie sukienki, które dodawały ulicy jeszcze więcej barw i wiosenności. Mijali 
nas swoi, towarzysze, sympatycy. Dawaliśmy sobie znak, uśmiechaliśmy się, 
pozdrawialiśmy: „Niech się święci!”.

Dopiero później poszliśmy do mieszkania świętować 1 Maja. Szimen, nasz 
komendant młodzieżowy, wystąpił z płomienną mową. Zwycięstwo aliantów było 
tak bliskie, że już, już mogło się wydawać, armia Zachodu przemaszeruje pod 
naszymi oknami. Niemiecka flota wpłynęła do fiordów wokół Oslo. Wylądowali 
w Narwiku, a Quisling4 najwyraźniej mocno już siedzi w siodle. Cała flota obronna 

4 Vidkun Quisling (1887–1945) – norweski faszystowski wojskowy i działacz polityczny, kolaborant 
w czasie II wojny światowej.
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Anglików i wojsko polsko-francuskie zostały rozbite. Alianci postanowili wycofać 
wojska, które broniły Norwegii, i wykorzystać je na innych frontach. Skoro Szimen 
potrafił obudować te informacje podnoszącą na duchu mową, to znaczy, że był 
największym artystą na świecie.

Po mowie zadbaliśmy o nastrój. Śpiewaliśmy miłe piosenki z czasów „miłości 
i pokoju” („Ten czas nie jest snem”). I po co mam się oszukiwać? Czułem się 
dobrze, tak jak inni. (Mam teorię, że podobnie jak strach jest zaraźliwy w tłumie, 
tak i nadzieja.) Byłem pewien klęski Hitlera (chociaż wciąż nie było jej oznak), 
a moja pewność wydawała mi się bardziej uzasadniona niż pewność najdokład-
niejszych informacji radiowych.

Wieczorem urządziliśmy sobie z Rachelą spacer. Getto wydaje się całkiem 
duże. A jednak człowiek wciąż natyka się na druty. A może dlatego widzę tak wiele 
drutów, że mnie do nich ciągnie. Wydaje się, że nie tylko odcięły one getto od 
miasta – ale odgrodziły nas od nieba. Z tamtej strony wciąż wiał nam w twarze 
wietrzyk, unosił włosy Racheli, jakby szeptał jej coś do ucha, łaskotał mój nos. 
Chciałem pociągnąć ją za rękę, przedrzeć się wraz z nią przez druty i zniknąć 
w swobodnej nocy.

Moja Rachelka tak dobrze mnie rozumie bez słów. Lecz dlaczego nie mogę 
z nią rozmawiać? Dlaczego czasem chce mi się od niej uciec? Czy to dlatego, 
że tak bardzo przypomina mi minione życie? Dlatego, że jej obecność zmusza 
mnie do żałowania zniweczonych planów na przyszłość?

Teraz jest noc. Idę spać i błagam, by wolność nawiedziła mnie we śnie.

*

Wczoraj byłem z Rachelą na ślubie. Josi, brat mojego przyjaciela Szolema, 
ożenił się. Dziewczyna, jego narzeczona, też jest syjonistką. Nazywa się Awiwa. 
To znaczy wiosna po hebrajsku. Imię całkiem do niej pasuje. Jest bardzo młoda 
i ma duże, niebieskie oczy, jak małe dziecko. Uśmiech też ma uroczy. Ale gdy się 
nie uśmiecha, wysuwa komicznie dolną wargę. Wygląda wówczas jak skrzyw-
dzona dziewczynka. Jest wycofana i nieśmiała. Gdy się do niej mówi, rumieni 
się i mruga oczami, jakby nie rozumiała, czego się od niej chce. Zupełne prze-
ciwieństwo Josiego, żywego srebra, żywiołowego, gadatliwego chłopaka. Gęba 
mu się nie zamykała nawet na chwilę. Ciągle się śmiał, kręcił na ławce, całował 
pannę młodą, żartował z gośćmi, stukał palcami w stół i znów obejmował pannę 
młodą, tak mocno przyciskając ją do siebie, że aż się bałem, żeby biednej Awiwy 
nie przełamał na pół.

Rachela i ja dużo patrzyliśmy na młodą parę. Wyglądają, jakby się kochali. 
Ale czy to taki rodzaj miłości, który zdoła przeciwstawić się brudowi i podłości 
życia w getcie? Co daje im odwagę do podjęcia takiego kroku? Czy to odwaga, 
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czy zwyczajnie lekkomyślność? Poczułem wzrok Racheli na sobie i wiedziałem, 
co myśli: Jak mocna jest nasza miłość? Czy wytrzymałaby w getcie powszednie, 
zwyczajne życie? Czy jej „świętość i wzniosłość” nie zatonęłaby w brudzie, który 
nas otacza?

Wydawało mi się, że wie, iż znam jej myśli. Nachyliła się ku mnie i wyszeptała: 
– Getto jest dobrą próbą dla miłości, rodzajem egzaminu. – Nie wiedziałem, co 
jej odpowiedzieć. Ciągnęła mnie za język: – Zgadzasz się?

Odpowiedziałem, że się nie zgadzam: – Nie ma dobrej próby – powiedziałem 
– nawet największa i najświętsza miłość może się tu załamać.

– Nasza też? – zapytała.
Nie chciałem jej ranić: – Nasza miłość jest mi zbyt droga, żeby poddawać ją 

takiej próbie. – Tym tylko pogorszyłem sytuację. Zacisnęła wargi. Widziałem, jak 
blednie. – Nie kochasz mnie już – powiedziała.

Pierwszy raz padło pomiędzy nami „nie kochasz”.
– Nie wiesz, co mówisz – złością chciałem przysłonić pytanie, które zaczynało 

mnie już gnębić. Może ma rację? Czuję się tak, jakbym nikogo nie kochał, tylko 
siebie, złą, zwierzęcą miłością. – Wymyślasz niestworzone rzeczy – zirytowałem 
się. – Jeśli cię nie kocham, nie wiem jak nazwać to, co do ciebie czuję.

Wokół nas było wesoło. U Iciego Meira Stolarza i jego żony, Szejny Pesi, trwało 
podwójne święto. Po pierwsze, z powodu wesela ich syna Josiego, a po drugie – 
z powodu powrotu z Warszawy ich najstarszego syna, Srulika.

Kilka dni wcześniej Srulik, inaczej towarzysz Isroel, jak nazywają go w partii, 
zaszedł do nas zobaczyć się z mamą. Dowiedzieliśmy się od niego, że moja sio-
stra Halina jest w ciąży. Mama zostanie babcią, a ja i Abramek – wujkami. Czy 
zobaczymy kiedyś nowego członka naszej rodziny?

Isroel wrócił do getta sam, bez żony i dziecka. W jaki sposób się tu dostał, było 
zagadką. Wracając do ślubu – siedzieliśmy przy dużym, długim stole nakrytym 
białym obrusem. (Wszystkie pozostałe meble zostały na czas wesela wyniesione.) 
Na stole nic nie stało. A jednak sama biel obrusa wprawiała w dobry nastrój. Po 
prawej stronie pana młodego siedziała Szejna Pesia, a po lewej stronie panny 
młodej – Icie Meir. (Jej rodziców nie ma w getcie.) Wokół stołu tylko młode towa- 
rzystwo. Dziewczęta w najpiękniejszych sukienkach i chłopcy w białych koszulach 
(mama i dla mnie wyprasowała białą koszulę ojca).

Zanim zaczęła się „oficjalna” część wesela, Motl i Szolem rozstawili szklanki 
i kubki, po czym powiedzieli, że zostanie podane wino. Ktoś rzekł, że to oznacza 
barszcz, inny, że chodzi o wiśniak z zeszłorocznych wiśni, trzeci zaś, że o zwykłą 
herbatę z kilkoma kroplami cytryny. Nawet gdy później spróbowano napoju, 
kłócono się wciąż, co to jest – ani Szejna Pesia, ani jej synowie nie mieli ochoty 
udzielić odpowiedzi.

W końcu wstał Icie Meir i zaczął „część oficjalną” – od przemowy. Zazwyczaj 
rzuca się w oczy wygląd Iciego Meira. Na podwórzu widzę go często kręcącego 
się ze zmierzwioną brodą, starczo przygarbionego. Teraz jednak wyglądał młodo 
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– osobliwie młodo, powiedziałbym. Zapadnięte policzki były tak blade, że aż sine. 
W oczach, głęboko ukrytych pod kościstymi łukami brwiowymi, białka iskrzyły się 
bielą obrusa. Źrenice lśniły pomiędzy zaczerwienionymi powiekami. Marynarka 
wisiała na nim, a długie rękawy zakrywały niemal całe ręce, odsłaniając tylko 
koniuszki palców. Wyglądał jakby przebrał się za klauna – zwłaszcza gdy się 
uśmiechał. A dzisiaj uśmiechał się dużo. Wszyscy na niego patrzyli, odwzajemniali 
uśmiech i czekali, aż zacznie mówić. Podciągnął rękawy marynarki i rozpostarł 
dłonie o kościstych palcach pokrytych żółtymi piegami.

– Moje dzieci! – Zawołał nienaturalnie głośno. – Zebraliśmy się dzisiaj głównie 
po to, by świętować ślub mojego syna Josiego. W innych czasach stół, który tu 
widzicie, nie stałby pusty. – Uderzył pięściami w blat, stół zaś, zbudowany z de-
sek, na których śpią jego synowie, podniósł się na drugim krańcu. Ci, którzy tam 
siedzieli, zostali przez uniesione deski „muśnięci” po twarzach. Kilka szklanek 
i kubków zbiło się przy tym na „Mazl tow”5.

Wszyscy się śmiali, a Szejna Pesia, zbierając łupiny i naprawiając stół, niby 
to ze złością rzuciła do męża: – Może byś tak mówił bez rąk, Icie Meirze?

Icie Meir zakasał długie rękawy: – W innych czasach – kontynuował przemowę 
– stół, który tu widzicie, nie stałby pusty. – Tym razem delikatnie położył dłonie 
na obrusie.

Szejna Pesia znowu mu przerwała: – Dzisiaj też nie będzie pusty!
– W innych czasach wesele mojego dziecka wyglądałoby inaczej – podsu-

mował Icie Meir i spojrzał na Szejnę Pesię, czy pojmuje już, co ma na myśli. 
Pokiwała głową, on zaś znowu zwrócił się do zgromadzonych: – Wynajęłoby 
się dużą salę taneczną. Podano by ryby i mięsa, torty i ciasta, wzięto najlepszą 
orkiestrę, taką, którą rzeczywiście lubi mój Josele. Nie jest to dla was, drodzy 
goście, żadną tajemnicą, że mój Josele, znany z licznych zalet, był też najlepszym 
tancerzem na całych Bałutach. Nie muszę wam mówić, moi mili, że od ust bym 
sobie odjął, aby moje złote dziecko, mój Josele, miał piękny ślub! A jednak, dro-
dzy przyjaciele… Jednak powiadam wam z ręką na sercu, że nie bacząc na to, 
iż nie mamy tych wszystkich dobrych, pięknych rzeczy, ślub w getcie, jak by nie 
wyglądał, sprawia większą radość niż przed wojną… I jest też większą micwą6! 
Ślub w getcie na złość naszym wrogom, oby zapomniane zostało ich imię! Na 
najpiękniejszą, najwspanialszą złość i… pokażmy im figę! – Icie Meir złożył palce 

5 Mazl tow – w języku hebrajskim i jidysz życzenia szczęścia i gratulacje składane przy różnych 
okazjach, m.in. ślubu.

6 Micwa (w liczbie mnogiej micwot) – obowiązek, przykazanie – każdego dorosłego Żyda obowiązuje 
wypełnianie przykazań halachy (żydowskiego prawa religijnego). Spośród 613 przykazań 248 to 
nakazy, a 365 zakazy oparte na zaleceniach Tory. Ale jednocześnie micwa to każdy dobry uczynek 
czyniony z pobożności czy dobrego serca. Według ludowych wierzeń dobre uczynki mogą chronić 
przed złem czy choćby oddalać niebezpieczeństwo.
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w dwie figi i wyciągnął obie dłonie ku oknu. Rozległy się brawa. Ale Icie Meir, nie-
siony patosem, nie miał cierpliwości czekać, aż aplauz ustanie: – Nasz żydowski 
naród, moje dzieci – chwycił za krawędź stołu, gdyż widocznie nogi odmawiały 
mu posłuszeństwa – nasz żydowski naród jest silniejszy od niemieckiego, oby 
zapomniano jego imię, i jeszcze go przeżyjemy! – Zaczął się niepewnie kiwać tam 
i z powrotem. Jego głos ochrypł: – Doczekamy rozebrania drutów! Wszystkich 
drutów na świecie!

– I będziemy mieć własny kraj, ojcze! – Josi, śmiejąc się, podniósł pięść, 
a jego towarzysze zaczęli bić brawo.

– Doczekamy tego, że będziemy tańczyć na ulicach! – ciągnął Icie Meir. 
– A wam, Josele, mój synu, i Awiwele, moja córko – zwrócił się do pary mło-
dej, a strumień łez zalał mu oczy – niech będzie w szczęśliwą, w najlepszą 
godzinę! Kochajcie się, moje dzieci, na przekór naszym wrogom! Kochajcie 
się, a ja, wasz ojciec, życzę wam, żebyście oboje doczekali tej wielkiej, do-
niosłej chwili… I własnych dzieci… – tu Icie Meir zaczął zmagać się z głosem, 
który przestał mu służyć (oczywiście nie przytaczam przemowy dosłow- 
nie, tylko ją streszczam). Przypadł do Awiwy, zaczął płakać i całować jej  
twarz.

Zrobiło się niezłe zamieszanie. Josi, gdy ujrzał ojca całującego pannę młodą, 
nachylił się do niego i jął głaskać jego siwą głowę. Widząc to, Szejna Pesia objęła 
całą trójkę rozpostartymi ramionami. Wkrótce przybiegli pozostali synowie, Srulik, 
Szolem, a nawet Motl, który zawsze wydaje mi się najbardziej oschły i zimny – 
i tym sposobem przy stole utworzył się zamknięty, rozszlochany, rozcałowany 
rodzinny krąg.

Ze wszystkich stron zaczęły się sypać życzenia: „Mazl tow, mazl tow!” – Szo-
lem i Srulik, przytuleni i objęci, oderwali się od rodzinnego wianuszka i zaczęli 
rozlewać wino. Srulik zawołał: – Lechaim!7 – i wszyscy chwycili za szklanki. To 
był właśnie moment, gdy spróbowano tajemniczego trunku.

Szejna Pesia ruszyła w kierunku kuchni. Zauważyła jednak, że Icie Meir 
prostuje się, staje przy stole rozweselony i zaaferowany, i znowu chce coś po-
wiedzieć. Podniosła więc obie ręce i pomachała mężowi: – Icie Meirze, a może 
już dość gadania?

Patrzył na nią z rozbrajającą niewinnością: – A co ci szkodzi, że dodam jesz-
cze kilka słów? Dzisiaj mogę mówić, ile chcę, prawda, czy nie? – zwrócił się do 
zgromadzonych.

– Mów, mów, Icie Meir! – Zachęcano go ze wszystkich stron.
Szejna Pesia rozkazała: – Siadaj już! Obym tak żyła i była zdrowa, jak nie wy-

dasz z siebie już ani jednego słowa. Chcę, żeby moje dzieci miały ojca, rozumiesz?
– A kimże jestem dla nich, wujem? – zażartował Icie Meir.

7  Lechaim – dosł. za życie, tradycyjny toast żydowski, odpowiednik polskiego „na zdrowie”.
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– Nie chcę, żebyś nadwyrężał serce. Dość kazań. Prawda, czy nie? – zwróciła 
się do zgromadzonych.

Wszyscy siedzieli zakłopotani. Wtem poderwał się sam pan młody, Josi, 
pochwycił za rękę Awiwę, swoją oblubienicę, po czym objął ją w talii i z pustą 
szklanką w drugiej ręce zawołał ochrypłym głosem: – Oj, oj, chosn-kale, mazl tow8!

Publiczność zawtórowała. Szejna Pesia, uspokojona, kiwając głową ruszyła 
do kuchni.

Wkrótce znowu się zjawiła, a z nią grupa dziewcząt z talerzami w rękach. 
Gdy dostrzeżono talerze, śpiew ucichł. Ciekawskie oczy roziskrzyły się. Podano 
„rybę” – nowe danie w getcie. Wrzuca się do garnka wszystko to, co wykorzystuje 
się przy gotowaniu ryby, poza samą rybą. Potem podano placki z brukwi i ciasto 
kawowe – też nowe danie. Wygląda na to, że z erzacu9 kawy, która tak naprawdę 
nie jest kawą, tylko odpadem z palonego zboża, można zrobić różne smakołyki. 
Ciasto kawowe było lekko posypane brązowym cukrem. Przepyszne! Były też 
ciastka ze startych ziemniaków, posmarowane marmoladą i każdy dostał dwa 
cukierki. Do tego podano jeszcze kawę słodzoną sacharyną. Pito też lemoniadę: 
wodę z sacharyną. Jednym słowem – prawdziwy bal!

Rozgrzani dobrymi potrawami goście dopiero teraz zaczęli śpiewać. Towa- 
rzystwo Josiego śpiewało pieśni po hebrajsku, a my – w jidysz. Nasza grupa, 
chociaż w mniejszości, była dobrze reprezentowana. Sam Szolem jest niezłym 
śpiewakiem, a i Szejna Pesia śpiewa nie najgorzej. Poza tym: ja z Rachelą, 
Srulik i Motl, komunista. Wybuchł rodzaj politycznej bitwy na pieśni. Pan młody 
śpiewał z obiema grupami, dyrygował chórem za pomocą łyżeczki do herbaty, 
a przy wesołych fragmentach podtańcowywał na ławce, na której stanął, aby 
chór go widział. Wciągnął pannę młoda na drugą ławkę – i zrobiło się radośnie!

Wezwano Josiego, aby zaśpiewał solo. Nie dał się zbyt długo prosić i zaśpiewał 
polskie szlagiery, jak Rebeka i Ta ostatnia niedziela10. Wykonywał komiczne 
gesty, przewracał oczami, udawał, że całuje suknię Awiwy, chwytał się za ser-
ce. Zgromadzeni tarzali się ze śmiechu, a biedna Awiwa, nieboga, nie uśmie- 
chała się już wstydliwie. Trzymała się za boki. Mnie też aż w żebrach strzykało  
ze śmiechu.

8 Oj, oj, niech się szczęści młodej parze (jid.).

9 W getcie stosowano różne towary zastępcze (niem. Ersatz) i np. kawę zastępowano kawą zbożową, 
a tę z kolei – paloną mieszanką pszenicy i żołędzi, zamiast cukru używano sacharyny w tablet-
kach.

10 Znane przeboje przedwojennej Polski, których autorami byli żydowscy kompozytorzy: polskie słowa 
do Rebeki napisał Andrzej Włast, a muzykę skomponował Zygmunt Białostocki. Muzykę do tekstu 
Zenona Friedwalda Ta ostatnia niedziela napisał Jerzy Petersburski.
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Po koncercie, posprzątano wszystko ze stołu, rozebrano deski i zrobiono 
miejsce na podłodze. Nim się ktokolwiek zorientował, towarzystwo Josiego stało 
już w wianuszku, wzięło państwa młodych do środka i ruszyło tańczyć horę11.

Szolem, mój towarzysz, za żadne skarby nie chciał tańczyć. Głośno oświad-
czył, że jest pryncypialnym przeciwnikiem tańczenia hory, i że to wbrew jego 
pryncypiom, by zdradzać pryncypia. I dlatego, bo w końcu było to wesele jego 
brata, będzie tylko klaskał w ręce. Rzeczywiście, pryncypiów nie zdradził, ale my 
z Rachelą – owszem. Nie pytając o nic wciągnięto nas do kręgu roztańczonego 
tak, że aż się w głowie kręciło. Szejna Pesia krzyczała wciąż i prosiła o litość, 
żeby nie hałasować, ponieważ, koniec końców, niedaleko znajdowały się druty. 
Ale nikt nie zwracał na nią uwagi i nikt jej nie słuchał.

Do tego przyszli nowi goście: kumple Iciego Meira. Szejna Pesia złapała się 
za głowę. Podbiegła do nich i błagała, żeby poszli do domu, że dziś wesele tylko 
dla młodych, że w następnym tygodniu zrobi „poprawiny” tylko dla starszych. 
Ale komu by się chciało wychodzić z takiego przedstawienia.

– Się pani Szejna Pesia nie boi – Walentino uspokoił ją gromkim głosem. – 
Za tydzień, jak Bóg da, przyjdzie się drugi raz.

Przepchnął się przez krąg ku nowożeńcom i zaczął z nimi pląsać. Ślepy He-
nech stał pod ścianą, kiwał spiczastą bródką i klaskał do rytmu. To on, mówią, 
dostarczył całe dwie butelki tajemniczego wina, które teraz pito. Podobno sam je 
wyrabiał. Był też sławny kasiarz, Kulawy Król, i kilku koniokradów mieszkających 
na Bałutach jeszcze przed wojną. Wszyscy przyszli nieproszeni ze Ślepym He-
nechem, który bez nich nie rusza się z miejsca. Potem przyszedł jeszcze jeden 
wysoki, gruby. Mówiono o nim, że pracuje w aprowizacji jako tragarz. Przyniósł 
prezent ślubny: ciasto upieczone z prawdziwej mąki (tej, którą wyniósł).

Wówczas przestano tańczyć.
Powstało ogromne zamieszanie. Ale Szejna Pesia i żona Ślepego Henecha szyb-

ko wszystko opanowały. Kilka razy przeliczyły głowy, podzieliły ciasto i każdemu 
zatkały gębę jego kawałkiem. Rachela ugryzła swój, resztę zawinęła w kawałek 
papieru, aby zabrać do domu. Ja ugryzłem trochę więcej i zrobiłem to samo. 
Niech i moi sobie przypomną, jaki smak miało przedwojenne ciasto maślane.

Zaraz potem zgromadzeni wysypali się na podwórze. Był już wieczór, ale pod-
wórze wypełniali ludzie. Szejna Pesia zeszła na dół i obdzieliła dzieci pozostałymi 
cukierkami. Icie Meir, który wyglądał, jakby był nieźle pijany, podekscytowany 
biegał od grupki od grupki, by uściskano mu rękę.

Wzeszedł księżyc. Kamienie na podwórzu rozjaśniły się, twarze ludzi pobladły. 
Trzymałem Rachelę za rękę. Spacerowaliśmy. Podeszliśmy do wiśni. Liście cicho 
szeleściły. Srebro księżyca wisiało na nich, a ostatni kwiat na gałęzi wyglądał jak 

11 Hora – tradycyjny taniec żydowski wykonywany w kręgu, stały element ślubów. Tradycja wiąże 
horę z syjonizmem, stąd bundowcy nie tańcząc, demonstrowali swoje poglądy. 
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maleńki księżyc. Biały śnieg opadłych płatków leżał pod drzewem. Listek urwał się 
i opadł na włosy Racheli. Wyglądał jak cudowna brosza. Jej oczy lśniły. Objąłem 
ją i pocałowałem. Jej policzek pozostał przy moim, jej ręce – w moich. Serce 
zaczęło mi bić szybko, a kolana drżały. Miałem ochotę dotknąć jej ciepłego ciała.

*

Nie wiem, jak to opisać. Chodzi o Rachelę. Mam w głowie zamęt. Dlaczego 
czuję się tak zawstydzony?

Przed kilkoma godzinami, gdy byłem zajęty myciem garów, Rachela wpadła do 
naszego mieszkania. Ujrzawszy Abramka, skinęła ku mnie, żebym z nią wyszedł. 
Ale na ulicy też nie chciała rozmawiać. Na wszystkie moje pytania zdenerwowana 
mamrotała: „Schowajmy się gdzieś…”. Zaprowadziła mnie na pusty plac rybny. 
Głowę miała opuszczoną, kopała kamienie. Pośrodku placu stanęliśmy twarzą 
w twarz. Wyglądało to tak, jakbyśmy stali pośrodku pustyni.

Suter z Kripo12 nawiedził podwórze. Chodził po piętrach i urządzał rewizje. 
Rachela opowiedziała, że gdy wyszedł po rewizji u niej, zobaczyła przez okno, 
że zatrzymuje się przy naszym wejściu. Wówczas jakiś Niemiec przybiegł z ulicy 
i coś mu szepnął do ucha, po czym Suter opuścił podwórze. A ja sobie wtedy 
spokojnie jadłem obiad.

Kilka razy już pokazywano mi Sutera. Łódzki Niemiec, folksdojcz. Z wyglądu 
przypomina mopsa albo buldoga: niski, barczysty, o okrągłej, płaskiej twarzy, 
napuchniętym kartoflowatym nosie, wielkich, rozciągniętych żabich ustach 
pozbawionych warg, i małych, chytrych oczkach. Herr Suter mówi nie tylko  
w jidysz. Zna też loszn-kojdesz13. Idealny kripowiec. Do tego nigdy się nie złości 
i nie krzyczy. Gdy rozmawia z Żydami, zachowuje się jak prosty człowiek – jak 
swój wśród swoich. Nawet w budynku Kripo, gdzie zaprasza osoby, u których 
odkrył walutę czy ukryty towar, nawet tam jest grzeczny i elegancki. I tak grzecznie 
i elegancko wysyła ludzi do izb tortur, które w piwnicy pracowały już pełną parą.

U Racheli najpierw przetrząsnął całe mieszkanie. Powyciągał wszystko z szaf 
i szuflad – wyrzucił na podłogę. U Chaima Pończosznika znalazł starą maszynę 
dziewiarską, natychmiast kazał mu nazajutrz o ósmej rano stawić się w Kripo. 
Potem polecił mężczyznom wejść do jednego pokoju, kobietom do drugiego 
i kazał się rozebrać. Wezwał też do mieszkania wszystkich sąsiadów z tego 

12 Niemiecka policja kryminalna (Kripo) funkcjonowała na terenie getta w dawnym domu parafial-
nym przy ul. Kościelnej 8.

13 Loszn-kojdesz – język święty (hebrajski i aramejski), którym pisane były święte księgi, w kon- 
traście do mame-loszn – języka jidysz, dosł. języka matki.
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piętra. Pewien młodzieniec, opowiadała mi Rachela, wychudły stary kawaler, 
przyszedł z gorącą pokrywką na brzuchu. Cierpi na wrzód żołądka. U niego Suter 
znalazł aparat fotograficzny i jemu też kazał nazajutrz o ósmej rano przyjść do 
Kripo. Załamany młodzieniec nie przestawał się skarżyć: – Jestem mistrzem 
krawieckim, Herr Suter. – Chciał się w ten sposób wymigać, pokazać, jaki jest 
ważny dla getta. Im głośniej płakał: – Jestem mistrzem krawieckim – tym weselej 
robiło się Suterowi.

Polecił, żeby każdy z ubraniem w ręku stanął dla porządku w szeregu. Córki 
Pończosznika ze zdenerwowania nie potrafiły rozpiąć sukienek. Jedna z nich 
krzyknęła histerycznie, że już woli, aby Suter ją zastrzelił. Suter uspokoił ją, że 
też ma córki i rozumie. Powiedział jej spokojnie, żeby lepiej się rozebrała, jeśli 
chce zobaczyć ojca. Wziął bieliznę każdej z kobiet i przeglądał pod światło. Gdy 
przyszła pora na Rachelę, spojrzała mu w oczy i zapytała po niemiecku: – Sind 
Sie ein Mensch14? Suter łagodnie, po ojcowsku uśmiechnął się i zapytał, czy ją 
też ma zabrać do „czerwonego domku”15. Jej matka i inne kobiety chwyciły ją 
i zasłoniły jej usta rękami. Lamentowały, aby zlitowała się i nierozważnym słowem 
nie sprowadzała na wszystkich nieszczęścia.

– Musiałam ci opowiedzieć – powiedziała, jakby mnie przepraszała.
Popatrzyła na mnie, jakby czegoś oczekiwała. Nie wiedziałem, co powie- 

dzieć. Przeklęty człowiek – oto, czym jestem! Przez całą drogę nie potrafiłem nic 
powiedzieć. Czułem tylko, że gdy zobaczę Sutera, rzucę się na niego. Czy bym 
to uczynił, gdybym naprawdę go zobaczył, wątpię. Tchórz we mnie odebrałby 
mi zapewne władzę w rękach. I pozwoliłem Racheli wrócić do siebie. Chciałem 
czym prędzej zostać sam.

*

Co się dzieje pomiędzy mną a Rachelą – to zagadka. Nie jesteśmy już tacy 
sami? Czy któreś z nas się zmieniło? Które? Jestem pewien, że ją kocham, i tej 
pewności nie muszę nawet analizować. A jednak tylko w rzadkich chwilach nie 
ma pomiędzy nami bariery, która nas rozdziela. Nawet gdy jesteśmy blisko, gdy 
czujemy, jak nieodparcie wzbiera w nas pożądanie – ono też nie jest już takie 
samo jak dawniej. Jest potężniejsze, ale i mniej oczywiste. I trwa tak krótko, 
i przydarza się tak rzadko.

14 Czy pan jest człowiekiem? (niem.).

15 „Czerwony domek” – siedziba Kripo, miejsce kaźni mieszkańców getta.
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Getto wyglądało jak miniatura miasta. Chociaż było podzielone na trzy części, 
a każda z nich była osobno ogrodzona drutem, aby odciąć od niego najważniejsze 
arterie łączące Łódź ze światem – to jednak przecież stanowiło pewną całość 
dzięki bramom prowadzącym z jednej części do drugiej. 

Getto miało swoje własne arterie. Znajdowały się one w obrębie największego 
ogrodzonego obszaru. Ulice te przecinały i łączyły dwa główne place, które również 
znajdowały się w tej właśnie części: Bałucki Rynek i plac Kościelny. Był jeszcze 
trzeci plac, plac rybny, ale znajdował się w mniejszej części getta, obok ulicy Luto-
mierskiej – i choć stanowił on centrum nielegalnego handlu, często bywał pusty, 
służąc tylko jako droga na skróty dla spieszących się mieszkańców dzielnicy. 

Dwa place w dużej części getta odgrywały ważną rolę. Na Bałuckim Rynku, 
otoczonym płotem i strzeżonym, znajdowała się siedziba zarządu getta i miejsce 
pracy Herr Hansa Biebowa1. Tam pracowali również najwyżsi urzędnicy i przywódcy 
żydowscy z prezesem Rumkowskim na czele. Przez bramę na Bałuckim Rynku 
dostarczano prowiant i resztę zaopatrzenia pozyskiwanego w mieście. Tutaj 
podlegało ono należnej kontroli i otrzymywało ostateczne pozwolenie na wjazd 
do getta. Tak było też ze wszystkim, co z getta wywożono. Tu pracował punkt 
odwszawiania i dezynfekcji dla tych osób, które z racji swojej pozycji i zajęć 
kursowały pomiędzy gettem i miastem. Również tutaj odbywały się kontrole 
wszelkiego rodzaju towarów, materiałów i artykułów, które zaczęły opuszczać 

1 Hans Biebow (1902–1947) – postać historyczna, przed wojną kupiec z Bremy, członek NSDAP, 
od kwietnia 1940 r. szef biura ekonomiczno-żywnościowego w łódzkim magistracie, od paździer-
nika 1940 r. – szef niemieckiej cywilnej administracji łódzkiego getta, odpowiedzialny za organi-
zację niewolniczej pracy, a potem eksterminację Żydów z Łodzi i okolicznych miasteczek. 
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getto jako wkład w niemiecką gospodarkę, a także trafiały do kieszeni Hansa 
Biebowa i jego współpracowników. 

Wokół Bałuckiego Rynku znajdowało się kilka wiekowych budynków, które 
teraz gorączkowo przerabiano na fabryki lub tak zwane „resorty pracy”. Tutaj 
znajdowała się także centralna buchalteria getta. 

Dookoła kościoła Najświętszej Maryi Panny, który również zamknięto w getcie, 
rozciągał się plac Kościelny. Był on bardziej „arystokratyczny” niż dwa poprzednie 
– miał staroświecki wygląd i stosowny do wyglądu charakter miejsca ważnego 
w historii miasta. Tutaj w powietrzu unosił się zapach przeszłości. Dawniej, 
w niedziele, ludność polska przychodziła do kościoła w swoich najlepszych 
i najpiękniejszych ubraniach. Tutaj spacerowano i umawiano się na randki. Stąd 
wyruszano na procesje po ulicach ze świętymi obrazami, sztandarami i śpiewami. 
Tu czasami zbierały się grupki polskich chuliganów i stąd wyruszały na Bałuty bić 
Żydów. Również tutaj łapano tramwaj, który jechał do miasta, albo też wysiadano 
z niego. Jednym słowem – plac Kościelny miał to, co nazywa się atmosferą. 

Na placu, rzecz jasna, dominował kościół2 z czerwonej cegły. Masywny, 
rozłożysty, górował nad całym gettem wieżami i zegarem na najwyższej z nich. 
Kościół był otoczony czerwonym ogrodzeniem, przez które wyzierały ciężkie 
gałęzie starych kasztanowców. 

Naprzeciw kościoła znajdowała się plebania, również otoczona czerwonym 
ogrodzeniem, za którym przed wojną był ogród. Tam księża spacerowali po 
trawie między drzewami, odmawiając modlitwy i medytując o Jezusie i jego 
miłości do ludzi. 

Dzisiaj w dawnej plebanii mieściło się Kripo – oddział policji kryminalnej. 
Konstrukcja budynku, podział na górne izby – duże i wygodne, oraz izby dolne – 
pojedyncze cele dla każdego księdza z osobna, umożliwiające zgłębianie tajemnic 
wieczności – nie wymagała żadnych szczególnych zmian. Na górze mieściły się 
biura śledcze Kripo i izba tortur, a na dole – pomieszczenia więzienne, które 
dopiero co zaczęły działać pod kierunkiem miłego, władającego jidysz i he-
brajskim pana Sutera. Tutaj zapraszano Żydów z getta, aby powiedzieli, albo 
raczej wyśpiewali – pod wpływem tortur i bicia – gdzie ukryli dolary i brylanty, 
towary i pieniądze. A ten, kto niczego nie ukrył ani w mieście, ani w getcie, albo 
kto już przejadł to, co zostało ukryte, musiał zapłacić za to połamanymi kośćmi, 
kończynami, albo po prostu – życiem. 

Żydom nie wolno było chodzić ulicą biegnącą przed budynkiem Kripo ani wzdłuż 
ogrodzenia. Był to jedyny opustoszały fragment placu Kościelnego, który poza nim 

2 Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Zgierskiej stoi w miejscu pierwszego 
drewnianego łódzkiego kościółka. Neogotycka świątynia zaprojektowana przez Konstantego Woj-
ciechowskiego górowała nad dzielnicą staromiejską. Do końca 1941 r. kościół formalnie nie nale-
żał do getta, w 1942 r. został przekształcony na magazyn, potem na sortownię puchu i pierza. 
Wraz ze stojącym przy nim mostem jest to jeden z najlepiej rozpoznawalnych symboli getta.
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roił się od ludzi. W domach wokół placu znalazł siedzibę Wydział Ewidencji Lud-
ności, który zapewniał miejsca pracy. Tu znajdowała się również gettowa poczta, 
a na rogu – wielka apteka. Tutaj był też bank getta i „miejsce zakupów”, gdzie 
Żydzi mogli dobrowolnie zastawiać swoje płaszcze czy wartościowe przedmioty, 
za które wypłacano im odpowiednią sumę gettowych pieniędzy – nowiusieńkich 
banknotów zwanych „rumkami3”. 

Również na placu Kościelnym ruch był wielki z powodu znajdującej się tu 
bramy. Przy bramie od strony miasta stał niemiecki żandarm, a w jej wnętrzu 
– żydowski policjant. Można było nią przejść do drugiej, mniejszej części getta, 
mijając miejską ulicę Zgierską. 

Po drugiej stronie placu Kościelnego zaczynały się główne ulice getta. Były 
brukowane i zaopatrzone w tory tramwajowe, które teraz bezużytecznie błyszczały 
pomiędzy kamieniami. Wzdłuż ulic ciągnęły się szerokie chodniki wyłożone płytami. 
Stały tu murowane domy, które wciąż jeszcze miały przedwojenne szyldy nad 
sklepami, gdzie teraz po prostu mieszkano. Tu i ówdzie na tych głównych ulicach 
pracowała już jakaś fabryka, mieściły się również urzędy i biura, a także przychod-
nia dentystyczna oraz kilka innych przychodni. Tu, na tych ulicach, roili się mali 
i więksi handlarze, którzy od wczesnego ranka do nocy zachwalali swoje towary. 

Nieco dalej od Bałuckiego Rynku i placu Kościelnego główne ulice zwężały 
się, krzyżując z niezliczonymi, bocznymi uliczkami. Na tych właśnie uliczkach nie 
było już bruku, a jeśli nawet był, to składał się z niekształtnych kocich łbów. Na 
tutejszych wąskich chodnikach mogło się minąć zaledwie dwóch ludzi. Tutejsze 
domy rzadko były murowane. Zbudowane z drewna, stare i zagrzybione, stały 
zwykle jeden za drugim, ściśnięte jakby podtrzymywały się nawzajem, aby się 
nie rozpaść. Szczyciły się krzywymi dachami i wymieniały zapachami z niskich 
kominów. Kolor starych domków był ten sam – dominowały zieleń pleśni oraz 
brązowa szarość tu i owdzie pokryta czarnymi plamami zgnilizny. Pojedyncze 
kamienne schody prowadzące do wnętrza chałup również nie były równe, lecz 
wyszczerbione, wytarte przez buty, które stąpały po nich od wielu lat. Krzywe, 
skośne okiennice wisiały niemal na jednym włosku. Gdzieniegdzie zdarzały się 
okna bez okiennic, i tylko ślad zawiasów na zewnątrz był znakiem, że z okiennicami 
stało się coś może dawno temu, a może zaledwie wczoraj. A same okna były małe 
i podzielone na kwarty. Tu i ówdzie brakowało kawałka szyby – zastępowała ją 
jakaś brudna szmata. To tylko wzmacniało podobieństwo domków do na w pół 
oślepłych, zgarbionych starców. 

Te właśnie boczne uliczki getta przypominały ubogie, małe żydowskie sztetle, 
pozbawione jednak były ich uroku i nastrojowości. W małych, ubogich miasteczkach 

3  8 lipca 1940 r. wprowadzona została przez Rumkowskiego nowa waluta – kwity markowe, które 
stały się jedynym ważnym środkiem płatniczym w getcie. Nazywane były żartobliwie rumkami, rza-
dziej chaimkami (od nazwiska i imienia Prezesa).
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ponad spleśniałymi dachami unosiła się świeżość jasnego nieba i czyste powie-
trze napływające z pobliskich pól i lasów. Tam nierzadko wokół pleśniejących 
ludzkich siedzib wschodziło zielone życie drzew i kwiatów, polnego kwiecia. Tutaj, 
na uliczkach bałuckiego getta, nie rosło ani jedno drzewo. Czasem tylko można 
było zobaczyć uparte, pojedyncze źdźbła trawy, które pragnęły przebić się przez 
krzywe kamienie bruku albo zazielenić się na pleśni pod drewnianymi ścianami 
obok wytartych schodków.

Podwórka przed domkami były małe, piaszczyste i zakurzone. Pośrodku stała 
zazwyczaj pompa, którą wprawiało się w ruch albo naciskając tłok, albo kręcąc 
korbą. W kącie podwórka znajdowały się pobielone wapnem klozety z wejściami 
pomalowanymi dla dekoracji na czarno. Obok mieściły się cuchnące śmietniki 
– raj dla myszy i szczurów4. 

Drewniane płoty, które odgradzały jedno podwórko od drugiego, zaraz na 
początku istnienia getta zostały rozebrane i posłużyły kilku szczęściarzom do 
ogrzania mieszkania lub ugotowania garnka strawy. Dzięki temu na tyłach domków 
powoli powstało jedno wielkie podwórze – długie i przestronne, całkiem wygodne 
dla mieszkańców tych uliczek, ponieważ wiele pomp nie działało, więc łatwiej 
było nosić wodę od sąsiadów. A przede wszystkim na tym wielkim podwórzu 
można było spędzać długie wieczory w czasie godziny szpery – zwłaszcza teraz, 
gdy lato rozpaliło się gorącymi dniami i rześkimi, łagodnymi nocami. Tutaj można 
było pospacerować, zaczerpnąć odrobinę świeżego powietrza. Tutaj modlono 
się i studiowano. Tu przekazywano sobie nowiny i plotki, spekulowano i liczono, 
kiedy na Niemca przyjdzie kryska. Tu przekazywano sobie przepisy na nowe 
dania: co można przygotować z erzac-kawy, jak zrobić kompot z rzodkwi, zupę 
z zielonej pietruszki i kotlety z liści buraka. Tutaj od samego rana do późnej nocy 
roiło się od dzieci, które grały w strulki, piłkę, bawiły się w gettowych policjantów, 
w wojnę, i stąd – z tego długiego, wielkiego podwórza na tyłach domów – można 
było wodzić wzrokiem za chmurami, które przepływały wysoko ponad głowami, 
obserwować ptaki, które przelatywały, ciągnąc z miasta ku polom, znad pól ku 
miastu – i zawsze były wolne. 

Później getto jeszcze bardziej zaczęło przypominać prawdziwe miasto, ponie-
waż dołączono do niego przedmieście. Nazywało się Marysin5 i składało z ostat- 
nich skrawków miasta Łodzi. Przed Marysinem było getto, z boku – żydowski  
 

4 Przedwojenne Bałuty i Stare Miasto nie były skanalizowane, ubikacje znajdowały się na podwór-
kach i służyły wszystkim mieszkańcom kamienicy, tylko w nielicznych mieszkaniach były łazienki 
i toalety.

5 Marysin – podłódzka wieś granicząca z Bałutami, znaczna jej część znalazła się w obrębie getta, 
było tam wiele ogrodów i sadów, dla mieszkańców getta Marysin był symbolem dobrobytu. Urzą- 
dzono tam kolonie i domy wypoczynkowe głównie dla dygnitarzy getta. 
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cmentarz, a z pozostałych stron pola przedzielone słupami podtrzymującymi 
drut kolczasty. Na środku tego trawiastego dywanu druty kolczaste wyglądały 
przyjemnie, jakby odgradzały jedno pastwisko od drugiego. Nawet zielone mun-
dury, poruszające się pomiędzy słupami, wyglądały jak ruchome kawałki pola, 
a karabiny ponad nimi – jak obcięte, brązowe gałązki, zwłaszcza gdy patrzyło 
się na nie z bardzo daleka. 

Domy na Marysinie również były drewniane, ale nie były podobne do krzywych, 
starych chałupek na Bałutach. Wyglądały raczej jak solidne dacze. Nie stały 
jeden obok drugiego – lecz osobno, otoczone ogródkami czy kawałkami pola. 
Nie brakowało tu kwiatów pielęgnowanych na klombach czy po prostu kwiatów 
polnych. Tu i ówdzie pomiędzy domkami pojawiał się „lasek” składający się 
z kilku choinek. Powietrze było przyjemne – i ten, kto raz się tutaj wybrał, mógł 
myśleć, że getto ze swoim smrodem i chaosem leży o tysiące mil albo że jest 
po prostu koszmarnym snem.

Gdy tylko Marysin został dołączony do getta, prezes Rumkowski udał się 
tam na spacer. Przybył sam w swojej dorożce. Domy, dopiero co opuszczone 
przez Polaków, spoglądały na niego lśniącymi, nagimi oknami – zapraszając do 
środka, wciąż jeszcze pełne ciepła i życia. Przeszedł się między nimi, zaglądając 
do ogródków, zerwał gałązkę bzu z przywiędłym już kwieciem. Bez przypomniał 
mu o ogrodzie przy jego domu sierot w Helenówku – i to wspomnienie wywołało 
skurcz serca. Wiedział, że kojąca cisza niebawem zostanie zakłócona gwarem 
getta, że płoty szybko zostaną rozebrane, grządki zdeptane, a śmieci i brud 
będą się walać pod nogami.

Miał wówczas wielką wizję: Marysin będzie rajem dla dzieci, dla sierot. Tutaj 
je wyprowadzi. Tutaj wzniesie dla nich szkoły, szpitale. Tutaj będą żyć i rosnąć. 
Ponieważ właśnie tu, w tej ciszy, która przypominała ciszę ogrodu w Helenówku, 
Prezesa dopadła tęsknota za dziećmi. Tak, czasami wydawało mu się, że prze-
wodzenie ludowi przyjdzie mu równie łatwo jak kierowanie domem dziecka. Jakże 
się mylił! Tylko dzieci potrafią być wdzięczne za to, co się dla nich robi. Jedynie 
dzieci są szczere i uczciwe – a dorośli są fałszywi, źli i nieustannie domagają 
się wdzięczności. Dlatego on, Chaim Rumkowski, tutaj, na Marysinie, urządzi 
sobie azyl, gdzie będzie mógł uciec przed tłumem dorosłych. Ta kolonia będzie 
jego klejnotem i pocieszeniem. 

Gdy tylko ten genialny plan przyszedł mu do głowy, zapragnął natychmiast 
go zrealizować. Kazał wieźć się z powrotem do getta, po czym wezwał na kolację 
swojego wiernego doradcę, zagorzałego syjonistę, przebiegłego, małego Zyber-
ta, którego w gruncie rzeczy nie znosił – jednak na jego przenikliwym umyśle 
dobrze było wypróbować każdy nowy pomysł – zwłaszcza gdy było mało czasu. 
I Zybertowi ten pomysł się spodobał, a nawet go zachwycił. Podczas kolacji plan 
rozrósł się jeszcze bardziej i stał się jeszcze piękniejszy niż na początku. 

A ponieważ Chaim Rumkowski nie był człowiekiem cierpliwym, jego plany 
nieustannie domagały się jak najszybszej realizacji. Skoro więc przebiegły Zybert, 
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dorównujący Rumkowskiemu energią i uporem, także zachwycił się planem, to 
nic dziwnego, że Marysin rzeczywiście w niedługim czasie wypełnił się dziećmi 
i młodzieżą. 

Przede wszystkim przeniesiono tam trzy tysiące sierot. Zaopatrzono je we 
wszelakie dobra, aby mogły przeżyć wojnę w zieleni i na świeżym powietrzu, 
zapominając o istnieniu getta. Urządzono również półkolonie dla dzieci ze 
szkół, które otwarto w samym getcie. Poza tym rozentuzjazmowany Zybert zor-
ganizował tam wzorcowe hachszary 6, gdzie młodzież syjonistyczna uprawiała 
ziemię, pielęgnowała drzewa owocowe i przygotowywała się do roli pożytecznych 
członków kibuców7 w dalekiej Ziemi Izraela – dokąd wyjedzie pewnego pięknego 
dnia, który jest już bliski. 

Piękny Marysin nie tylko nie został zniszczony, ale stał się jeszcze piękniejszy. 
Do śpiewu ptaków dołączył się śmiech i śpiew dzieci. 

*

Na Marysinie znajdowało się również gettowe gimnazjum. Zajęło ono jedyny 
murowany budynek w okolicy. Klasy były przestronne i jasne, okna szerokie – 
pełne słońca. Drzwi frontowe budynku wychodziły na wielkie, płaskie schody, 
które prowadziły do małego lasku. Przez lasek ciągnęły się rozwidlone ścieżki 
wiodące do kilku pobliskich drewnianych budynków, gdzie również umieszczono 
klasy, ponieważ murowany dom nie zdołał pomieścić wszystkich gimnazjalistów. 

Rachela lubiła chodzić do szkoły. Rankiem, kiedy wychodziła z bramy, obej-
mowało ją chłodne powietrze splecione z ciepłymi powiewami wiatru. Podmuchy 
te były zapowiedzią dusznego żaru, który za kilka godzin spadnie na getto – ale 
tymczasem jeszcze rześko chłodziły. Ubrana w cienką sukienkę, na gołych nogach 
miała sandały i szła lekko, niemal się unosząc. 

Ulica Lutomierska była jeszcze cicha. Kilku zaspanych handlarzy stało pod 
ścianami domów, leniwie zachwalając swoje towary. Tak po prostu, bo żadnych 
kupujących nie było jeszcze widać. Kilku mężczyzn spieszyło na modlitwy, kilku 
urzędników z teczkami – do biur, od czasu do czasu pojawił się jakiś robotnik 
z menażką w ręku. Resztę przechodniów stanowili uczniowie. 

6 Hachszara – organizowane przez syjonistów ośrodki przygotowujące do pionierskiego życia w Pale-
stynie, najczęściej uczące pracy na roli. Powstawały już w okresie międzywojennym, w gettach 
były namiastką normalnego życia i nadziei na przyszłość.

7 Kibuce – spółdzielcze gospodarstwa rolne, w których wszyscy mają takie same prawa i obowiązki, 
z założenia nie ma w nich własności prywatnej, a wszystkie decyzje podejmowane są wspólnie. 
Kibuce odegrały znaczącą rolę przy tworzeniu nowego państwa żydowskiego.
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Brzuchate, rozłożyste cielsko kościoła na placu Kościelnym wciąż jeszcze 
było otulone chustą nocnych cieni. Jedynie jego wieżasta głowa kąpała się już 
w świetle słońca, które odbijało się od czerwonych cegieł i martwych wskazówek 
na cyferblacie zegara. Wrony mieszkające pod daszkami wież już się wypuściły 
na żer, radośnie kracząc w głębi nieba. 

Przy drucianym ogrodzeniu robotnicy, nie bacząc na wczesną godzinę, zaj-
mowali się budowaniem mostu8, który kiedyś zastąpi bramę prowadzącą na 
drugą stronę getta. Rachela musiała poczekać, aż zbierze się odpowiednia liczba 
Żydów, a Niemiec stojący pośrodku drogi da znak żydowskiemu policjantowi 
wewnątrz, że można już otworzyć bramę. Potem żydowski policjant szedł na 
czele grupy. Zgodnie z rozkazem zdejmowano przed żandarmem nakrycia głowy. 
Kobiety pochylały głowy, aby go pozdrowić. Na środku drogi mijano się z Żydami 
przechodzącymi z przeciwnej strony. 

Idąc w kierunku Marysina, Rachela wybierała najbardziej odludne uliczki. 
Lubiła samotne spacery, więc była zadowolona, że Szlamek, jej brat, idzie ze 
swoimi przyjaciółmi, dzięki czemu nie musi dotrzymywać mu towarzystwa. Unikała 
również spotkań z Bellą Cukerman, aby nie iść razem z nią. Rano chciała mieć 
odrobinę czasu dla siebie. To była jedyna okazja, aby być sam na sam ze sobą. 
A dziś jeszcze bardziej niż kiedy indziej potrzebowała takiej samotności, choć 
przez krótką chwilę w ciągu dnia. Tylko w ten sposób mogła osiągnąć wewnętrzną 
równowagę, poszukać w sobie idei przewodniej – rzecz jasna nie jakiejś radosnej 
czy zabawowej, lecz takiej, która mogłaby uwznioślić jej życie. W takich chwilach, 
gdy była sama ze sobą, miała kontakt z całą swoją istotą, a zwłaszcza ze swoimi 
uczuciami i nastrojami. 

Pierwsza klasa liceum znajdowała się w jednym z bocznych domków pośrodku 
rzadkiego lasku. Okna sali były otwarte. Powietrze na zewnątrz już zaczęło się 
nagrzewać, a choinki stały w absolutnym bezruchu. Przez ich gałęzie przesączały 
się promienie światła, padając złocistymi smugami na kilka ławek przy oknie. 

Z przodu, przy stoliku, stała dyrektorka gimnazjum, pani Fajner. Jej specjal-
nością była matematyka i fizyka, ale dzisiaj zastępowała nauczycielkę języka 
niemieckiego, Frau Braude, która zapadła na dyzenterię.

Zaczęła lekcję suchym, lakonicznym zdaniem: – Moi drodzy – powiedziała 
rzeczowym tonem. – Naród niemiecki sam podeptał i zhańbił swój jedyny, wielki 
skarb. To jego strata, nie nasza. – Tutaj przerwała, wzięła książkę, która leżała 
przed nią, szybko ją przekartkowała i unosząc dumnie posiwiałą głowę, zapowie-
działa: – Oda do radości, Friedrich von Schiller. 

8 Niemcy wyłączyli z getta dwie ulice – Zgierską i Limanowskiego (Aleksandrowską), które były arte-
riami komunikacyjnymi miasta. W ten sposób podzielili żydowską dzielnicę na trzy części. Począt-
kowo Żydzi mogli przechodzić z jednej części na drugą przez otwierane w określonych godzinach 
bramy. Latem 1940 r. stanęły trzy drewniane mosty. Jeden nad ulicą Zgierską, tuż obok kościoła.
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W ławkach zapanowało poruszenie. Dziewczęta mrugały do siebie, kiwały 
głowami. Z tyłu ktoś zanucił tony IX Symfonii. Pozostałe osoby podchwyciły melo-
dię, wystukując rytm ołówkami. Pani Fajner zasłuchała się w śpiew, uśmiechnęła 
ze zrozumieniem i w końcu podniosła rękę, by uciszyć klasę. Wyjęła grzebień 
z włosów i szybko je przeczesała. Jak żołnierz obciągnęła na sobie poły żakietu 
luźno zwisającego z jej kwadratowych ramion, po czym się wyprostowała: 

O radości, iskro bogów,
Córo Elizejskich Pól,
Na świętości twojej progu
Śpiewa nam niebiański chór9.

Czytała z tłumionym patosem, powoli, mocno, pozwalając każdemu słowu 
wydostać się z ust, zanim je wypowie.

Rachela siedziała sztywna i obojętna. Postanowiła, że odpuści sobie lekcje 
niemieckiego, traktując je z najwyższą obojętnością. Nawet myślała, że byłoby 
rzeczą godną pochwały, gdyby dostała z niemieckiego dwójkę. Ale z dwójką z nie-
mieckiego jej matura byłaby nieważna, a do tego nie mogła przecież dopuścić. 
Robiła sobie wyrzuty, że nie ma odwagi wystąpić przeciw temu przedmiotowi, 
otwarcie go zignorować. Wszystko, na co mogła się zdobyć, to postanowienie, aby 
pracować tylko tyle, ile od niej wymagają – ale bez zaangażowania, bez pilności. 

Nie słuchała pierwszych strof. Spoglądała przez okno i obserwowała choinkę. 
Jedna z jej gałęzi kołysała się. Rachela dojrzała na niej huśtającego się małego 
ptaszka o żółtawym brzuszku. W dziobie trzymał zieloną igiełkę. Przeżuwał ją, 
lekko poruszając skrzydłami. 

Twoja moc cudowna zaćmi
Zgubny podział, gorzkie łzy;
Wszyscy ludzie będą braćmi,
Gdy twe skrzydło w locie lśni.

Coś znajomego dotarło do uszy Racheli. Nagle przebudziła się: „Wszyscy ludzie 
będą braćmi!” – to hasło jej partii! Marzenie jej towarzyszy! Symbol jej dążeń? 
Ktoś tutaj drwił sobie z niej, z jej towarzyszy, jej przyjaciółek, z samej pani Fajner. 
Jak brutalnie fałszywie, jak okropnie brzmiały te słowa tu, w tym pomieszczeniu, 
w getcie, w tym właśnie języku! Rachela usłyszała ostre stukanie w dalekie drzwi: 
„Raus! Alle Juden raus!”10. – Usłyszała oficerki dudniące po bruku oraz fragment  

9  Fryderyk Schiller, Oda do radości, tłum. Andrzej Lam.

10  Wychodzić! Wszyscy Żydzi wychodzić! (niem.).
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tekstu jakiejś innej pieśni: – Gdy żydowska krew tryska spod noży11… – ten sam 
rytm, ta sama liczba akcentów, ten sam język, który brzmi jak strzelanie z bicza, 
zgrzytanie zębami, śmiech szatana.

Złączcie ręce, miliony!
Pokochajcie cały świat!
Bracia – nad sklepieniem gwiazd
Mieszka Ojciec upragniony.

Rachela usłyszała w sobie gorzki śmiech: „Złączcie ręce, miliony! Pokochajcie 
cały świat!”. Wyraźnie dotarło do niej: „Wkrótce zginiecie, miliony! Śmierć wam 
zada cały świat!” – A „Ojca upragnionego” czyż nie „wysiedlono” już sponad 
„sklepienia gwiazd”? Czy niebo nie zostało opróżnione z jakiegokolwiek boga, 
z jakiegokolwiek ideału? – Wszystko to brzmiało tak strasznie i śmiesznie za-
razem, że Rachela musiała przesłonić ręką usta, aby nie wybuchnąć pełnym 
goryczy śmiechem lub okrzykiem gniewu.

Za oknem ptak huśtał się na gałęzi, a huśtając się, odchylał ją, odsłaniając 
odrobinę białego nieba, które wyglądało jak białko oka z ptakiem – ruchomą 
źrenicą pośrodku – oka, która zagląda do środka. Rachela bardzo pragnęła, 
żeby to oko widziało, żeby ktoś daleki, stojący na zewnątrz, ujrzał to wszystko 
i wszystko wytłumaczył. Ale wiedziała, że to oko jest okiem, które nie widzi, 
pustką, która nie słyszy, że nikt z zewnątrz tu nie zajrzy i że nikt niczego nie 
wyjaśni. Gwałtownie odwróciła głowę w kierunku nauczycielki. Chciała napotkać 
jej spojrzenie, chciała dowiedzieć się, co pani Fajner czuje, gdy czyta ten wiersz. 
Może chce tylko zaakcentować ironię losu? 

Nauczycielka nie patrzyła na klasę. Nie patrzyła również w książkę. Jej spojrze-
nie zawisło nieruchomo ponad głowami dziewcząt, skierowane na przeciwległą 
ścianę, jakby tej ściany tam nie było – jakby rozciągała się tam niezmierzona 
dal. Jej twarz również była nieruchoma. Jedynie usta się poruszały. Malował się 
na nich wyraz nabożności i miłości. Rachela nigdy w życiu nie widziała takiego 
wyrazu na twarzy zawsze rzeczowej pani Fajner. Dziewczyna była zdumiona. Nie 
mogła oderwać wzroku od tej twarzy, od tych oczu. Może dlatego poczuła nagle, 
jak wbrew jej woli wciąga ją ta melodia, ten rytm, te słowa. Nie było już tamtego 
rytmu, tamtego języka – żadnego języka, żadnych słów. 

11 Heckerlied… – pieśń rewolucyjna, powstała podczas rewolucji badeńskiej (1848/1849). Nazwa 
pochodzi od nazwiska Friedricha Heckera, jednego z przywódców rewolucji republikańskiej w Niem-
czech, który po stłumieniu rewolucji uciekł do Szwajcarii, a następnie wyemigrował do Stanów 
Zjednoczonych. W drugiej połowie XIX i na początku XX w. pojawiły się inne wersje tej piosenki, 
a następnie jej antysemicki wariant na początku lat 20. XX w., który rozprzestrzenił się za sprawą 
nacjonalistycznej formacji paramilitarnej Freikorps.
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Pani Fajner, czytając, nieoczekiwanie poruszyła się, rozłożyła ręce i objęła 
nimi przestrzeń klasy. Przybrała postać rzeźby, nie, raczej drzewa złego i dobrego, 
które gałęziami obejmuje świat, kwitnie kwiatami cierpienia i leczy pociechą 
wszystkie ludzkie rany. Rachela pomyślała o Schillerze, o tym, że kiedyś istniał 
ktoś tak pełen miłości do człowieka, że ta miłość z niego wytrysła, docierając 
aż tutaj i spływając teraz z ust pani Fajner – nie poprzez słowa, nie poprzez 
muzykę – lecz poprzez coś, co było ponad tymi obiema rzeczami. 

Rachela ujrzała wiśnię, która kwitła na podwórzu przy Lutomierskiej. Pani 
Fajner była wiśnią. Tak jak ona kwitła mądrą, nieskalaną miłością pomiędzy 
brudem, śmieciami i upokorzeniem. Serce dziewczyny przepełniło się, otwarło. 
Miłość wezbrała w nim niemal do zaślepienia. Wiedziała, że tu, w getcie, ist-
nieje tylko jedna droga, która pozwoli poczuć się wolnym, którą można uciec od 
upadku. Miłość, lecz nie ta słaba, potulna i wszystko przebaczająca, lecz silna, 
zdrowa i mądra – taka jak pani Fajnerowej. Rachela chciała być tak silna jak 
wiśnia, jak pani Fajner. 

Przebiegła spojrzeniem klasę. Zauważyła Bellę Cukerman. Bella siedziała 
pochylona do przodu, wspierając brodę na pięściach, a pięści na szkolnej ławce. 
Jej nieregularna, brzydka twarz płonęła, wykrzywiona grymasem bólu. Ciężkie 
powieki były opuszczone, a pod rzęsami perliły się dwie krople. 

Tak – kto choćby jedną duszę
Na tym świecie swoją zwie!
A kto w mroczną pustkę uszedł,
Żegna z płaczem związek ten.

Wilgoć pod rzęsami Belli zebrała się w dwie łzy, które powoli i majestatycznie 
spływały po jej purpurowych policzkach. W końcu opadły na czarny blat szkolnej 
ławki, gdzie zamieniły się w dwa lśniące zwierciadełka, w których leniwie odbijało 
się światło gorącego, letniego dnia. 

Rachela czuła się coraz bardziej nieswojo. Chwila była zbyt pełna emocji. – 
Ptak z żółtym brzuszkiem wciąż jeszcze siedział i kołysał się na gałęzi. Dziewczy-
nie zaczęło się wydawać, że w pomieszczeniu unosi się coś, co jest źródłem 
orzeźwienia i pocieszenia. Kołyszący się ptak odsłaniał fragment błękitu na 
zewnątrz – gdzieś blisko, gdzieś daleko. Niebo przynosiło radość na błękitnej tacy. 

Wydawało się, że nauczyciele postanowili wypełnić serca uczniów patosem 
i nadzieją. 

Panna Diamant, objąwszy lekcje polskiego i literatury, tu, w gimnazjum na Mary-
sinie, porzuciła Szekspira, którym tak brawurowo zaczęła rok szkolny w mieście, 
i cofnęła się o kilka stuleci. Wyjaśniła klasie, że getto jest najwłaściwszym miej-
scem do studiowania greckiej tragedii. 

– Ponieważ grecka tragedia – mówiła panna Diamat, mrugając mętnymi, 
niewinnymi oczyma – ponieważ grecka tragedia zajmuje się wielkimi namiętno- 
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ściami człowieka i tym, jak staje nagi, aby się zmierzyć z losem. I tu może będzie 
nam łatwiej to zrozumieć. Ponieważ tu, w getcie, moje dzieci, człowiek ostatecz-
nie skonfrontuje się z najważniejszymi namiętnościami: miłością, nienawiścią, 
głodem, pragnieniem życia. Tutaj człowiek obnaży się i pokaże swoją duszę 
taką, jaka jest, bez ozdób… I tutaj stanie naprzeciw sił, które chcą go zniszczyć 
i nad którymi nie ma żadnej władzy, stanie naprzeciw Mojr12 – majestatyczny 
a zarazem mały, heroiczny a jednocześnie słaby…

– Tak, i tutaj również pojawi się deus ex machina! – sarkastycznie wy- 
krzyknęła ze swojej ławki jakaś dziewczyna, przerywając nauczycielce potoczystą 
przemowę. – Niemiec! On rozwiąże nasze problemy z losem!

Panna Diamant zastygła z otwartymi ustami, przerażona jak ptak, który nie-
spodziewanie zobaczył swojego wroga. Ale zaraz przyszła do siebie i energicznie 
potrząsnęła głową: 

– Zostawmy Niemca, dzieci. On nie ma nic wspólnego z naszym przedmiotem. 
– Zastanowiła się chwilę: – A wiecie, dlaczego? Bo nie ma nic do powiedzenia 
o naszym życiu wewnętrznym. 

– To nieprawda! – krzyknęła Róża, mocno zbudowana, wysoka dziewczyna 
o okrągłej twarzy i spokojnych, jasnych oczach, nadająca ton klasie. – Proszę 
wziąć pod uwagę na przykład mnie, panno Diamant. Rodzice zabrani w czasie 
obławy… Sądzi pani, że to nie ma nic wspólnego z życiem wewnętrznym?

Panna Diamant spuściła oczy i powiedziała prosząco: – Uczmy się, dzieci. 
Powierzchowność panny Diamant niewiele się zmieniła od wielu lat. Liliowa 

suknia, podobna do greckiej tuniki, wisiała luźno na jej drobnym ciele. Szeroki 
szal koloru lila był zarzucony wokół szyi jak kiedyś. Siwe, rzadkie włosy, cienkie jak 
puch, były luźno spięte nad karkiem drobnymi, czarnymi szpilkami. Jej niewinne, 
szarobłękitne oczy mrugały, często łzawiąc. 

Ze wszystkich greckich tragedii wybrała na rozpoczęcie kursu Prometeusza 
skowanego Ajschylosa. 

Wzięła książkę i wyciągnęła drugą rękę, celując palcem wskazującym w klasę, 
jakby była dyrygentem, który sposobi się do rozpoczęcia koncertu i przywołuje 
palcem każdą dziewczynę z osobna, aby się przysłuchiwała z uwagą – po czym 
zaczęła lekturę. 

Sama wielokrotnie przerywała sobie czytanie, komentując, stawiając py-
tania, porównując, cytując. Mówiła dużo, uśmiechając się, mrucząc z radości, 
wypowiadając słowa z nieopisaną przyjemnością. Mogło się wydawać, że zupełnie 
zapomniała o niedawnej uwadze Róży. Lecz jej roziskrzone oczy były skierowane 
właśnie na nią, na tę uczennicę, która postawiła niepokojące pytanie. Panna 
Diamant spieszyła się. Miała tyle do powiedzenia i obawiała się, że lekcja upłynie, 
a ona nie zdoła zrealizować swojego planu. 

12  Mojry – greckie boginie losu; przeznaczenie, los, fatum.
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Rachela przysłuchiwała się tylko jednym uchem czytaniu i rozmowie w kla-
sie. Otaczający niepokój rozbrzmiewał w jej uszach niczym gwarny szum w ulu. 
Zrobiło się jej gorąco od wzniosłych uczuć, których dziś doświadczyła, od tego 
letniego skwaru, od siły, którą w sobie odnalazła. Powietrze wibrowało wokół 
niej, jak pszczoła krążąca nad jej głową. Czuła się dobrze, była przepełniona  
radością. 

Panna Diamant poleciła napisać rozprawkę na temat „Prometeusz w getcie”.
Na przerwie dziewczęta wysypały się na zewnątrz. Ich sukienki z żółtymi łatami 

zdawały się nosić na sobie kawałki słońca. Migały kolorowo pomiędzy drzewami. 
Z innych domków wychodzili chłopcy licealiści, a z największego domu – grupa 
młodszych klas ze swoimi nauczycielami. Pani Fajner pojawiła się na schodach 
głównego budynku. Wkrótce wszyscy zgromadzili się wokół niej. Poczekała, aż 
ostatnie barwne plamy znikną spomiędzy drzew, by w końcu energicznie złożyć 
ręce w trąbkę dookoła ust i podniesionym głosem poinformować, że codziennie 
dzieci otrzymają w szkole zupę oraz że należy przynieść piętnaście fenigów 
i menażkę. 

Towarzystwo ożywiło się. Rozkładano się na trawie, rozsypywano po wszystkich 
kątach, wszystkich ścieżkach. Radosny śmiech mieszał się z podekscytowanymi 
nawoływaniami. Ścigano się z cieniami pomiędzy drzewami – biegnąc za złotem 
słońca, za wiatrem. Ziemia, życzliwa i soczysta, porośnięta mchem i trawą, ugi-
nała się pod nogami jak poduszka. Stopy same unosiły się do biegu, skakania, 
jakby ziemia była materacem, sprężystą trampoliną. Niebo kołysało się przed 
oczyma niczym śpiewający dzwon ze złotym słońcem wewnątrz. Świat był lekkim, 
nadmuchanym balonem, ale nie takim, którym się podróżuje, lecz takim, który 
jest niesiony na czubkach cienkich palców dzieci i jest przez nie podrzucany tak 
lekko i zabawnie, jakby był jedynie tchnieniem ich oddechu. 

Między podekscytowanymi, radosnymi dzieciakami kręciła się panna Diamant 
z szeroko otwartymi ramionami. Tu próbowała złapać jednego przebiegającego 
chłopca, tam innego. Przelatywano obok niej, potrącano ramionami, niemalże 
ją przewracając z tego impetu – ale jej nie słyszano i nie widziano. Więc kręciła 
się w tym zamieszaniu z rozpostartymi rękoma, jakby sama była włączona 
w taniec młodych nóg. Jej czarne kamasze, związane luźnymi sznurówkami, 
dreptały drobnymi kroczkami – wciąż i wciąż dookoła. Delikatny uśmiech igrał 
na jej wargach. Załzawione, jasne oczy były jeszcze bardziej zdumione, jeszcze 
szerzej otwarte niż zwykle – oczarowane pięknem. 

Ktoś zgubił jedwabną apaszkę. Panna Diamant oparła rękę o biodro, pochyliła 
się i podniosła. Puściła się w ślad za beztroską dziewczyną, z której szyi zsunęła 
się chusteczka. Zawołała ją po imieniu, pomachała z daleka apaszką. Na próżno. 
Dziewczyna znikła jej z oczu. Więc dalej kręciła się po podwórzu, a barwna chus-
teczka stała się akcesorium w jej własnym tańcu. Zbliżyła się do niej uczennica 
z młodszej klasy z burzą rozplecionych włosów. Nauczycielka chwyciła ją za 
rękę, po czym zaczęła splatać brązowy warkocz, pozwalając miękkim pasmom 
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włosów przesuwać się przez kościste palce. Zanim zdołała zawiązać kokardę, 
dziewczynki już nie było.

W końcu panna Diamant rozpoczęła wędrówkę od jednego nauczyciela 
do drugiego. Stali na schodach dużego budynku i stamtąd pilnowali dzieci. 
Podreptała ku nim, nawiązując rozmowę i „obgadując” młodzież. Wiedziała, że 
nikt jej nie słucha. Już dawno wypadła z kręgu zainteresowania tych młodych 
mężczyzn o siwych głowach, świecących łysinach oraz kobiet z workami pod 
oczyma i zmarszczkami na czołach. W tym względzie nic się tutaj nie zmieniło 
w porównaniu z tym, co było dawniej. Była stara. Była sama. Stała na uboczu 
i sama nie wiedziała, co właściwie zmusza ją do tego, aby nie zamykać ust 
i nieustannie paplać. Nie przeszkadzało jej, że jej nie słuchają, że kiwają głowami, 
ale patrzą ponad nią, jakby była powietrzem – takim sobie wietrzykiem, który 
przelatuje obok. Przerywała dopiero wówczas, gdy sama stwierdzała, że rozmowa 
dobiegła końca. Wówczas dreptała z powrotem do lasku – do dzieci. I wówczas 
całą swoją istotą czuła pokrewieństwo z nimi, wiedząc, że dopóki będzie pośród 
nich – dopóty będzie żyła. 

Rachela z Bellą Cukerman poszły na spacer w zakątek oddalony od ogólnego 
zamieszania. Szły w milczeniu, obejmując się. Gdy wyszły na drogę wiodącą do 
hachszary po drugiej stronie lasku, Rachela zapytała: – Dlaczego płakałaś, gdy 
ona czytała Schillera?

Twarz Belli stała się purpurowa zupełnie jak w czasie lekcji. Zerwała kwiatek 
i zbliżyła go do ust. Żując, odpowiedziała cicho: – Dopadła mnie tęsknota za 
pianinem…

Rachela uścisnęła jej ramię: – To dobry znak. Ja też czegoś pragnę… Nigdy nie 
grałam na pianinie, ale wydaje mi się, że gdybym dzisiaj przy nim usiadła, to bym 
zagrała. – Zaśmiała się: – A może w takim dniu jak dziś nie mogłabyś usiedzieć 
przy pianinie? – energicznie szturchnęła przyjaciółkę, jakby chciała ją obudzić. 
– Wydawało się, że spleśniejemy tutaj, co? Sądzę… Budzi się we mnie coś, co 
nie ma związku z ciałem, chlebem, wygodami. Może panna Diamant ma rację? 

Bella spoważniała: – Potrzebuję klawiszy, muszę dotykać ich palcami. To 
namiętność wielka aż do bólu…

Rachela ledwo jej słuchała. – Nie wiem, jak nazwać to, co się dzisiaj we mnie 
zbudziło… Jakiś bolesny zachwyt. Ból – powiadasz? Tak, jakiś rodzaj bolesnej 
radości. Ale później, gdy wyszłam, ból zniknął. Pozostała sama radość. A może 
to lato? Może młodość? Ech, po co szukać przyczyny? – Przygięła gałązkę do 
nosa przyjaciółki: – Powąchaj… Żywica. – Bella westchnęła ciężko. Rachela 
zażartowała: – Ukochany zastąpi ci pianino. Zagrasz na nim etiudy Chopina.

– Nie śmiej się ze mnie – Bella stała się jeszcze poważniejsza. 
– Nie śmieję się z ciebie, głuptasie. Śmieję się do ciebie. 
– Daj spokój. Z taką kobietą jak ja należałoby zrobić to, co robiono w Sparcie. 

Brzydkie kobiety należy natychmiast po urodzeniu zrzucać ze skały, jak robiono 
ze starcami i kalekami. 



142

– Nie ma brzydkich kobiet! – Rachela energicznie pomachała ręką. 
– Nie gadaj głupstw. Ilu kobiet nigdy się nie zauważa, nie dostrzega? Na widok 

pięknej dziewczyny wszystkie twarze się rozjaśniają. Do pięknej dziewczyny łatwiej 
się uśmiechnąć. Chętnie jej pomagają nie tylko mężczyźni, również kobiety…

Rachela nie pozwoliła, aby pokonał ją ponury nastrój Belli: – Mnie, widzisz, 
zupełnie nie przychodzi do głowy, aby myśleć o tych wszystkich rzeczach. I po-
patrz na mnie, jaka ze mnie wielka krasawica!

– Jeśli nie musisz o tym myśleć, to znaczy, że jesteś krasawicą! 
– Masz piękną, bogatą duszę, Bello.
– Byłoby lepiej, gdybym w ogóle nie miała duszy! Nie czułabym tak bardzo 

swojej szpetoty. A ludzie nie patrzą na duszę, lecz na twarz. 
– Twarz wyraża duszę.
– To tylko obiegowe opinie.
– Ale to prawda. Twoje oczy…
– Raczej mój krzywy nos...
– Mężczyzna, który będzie ciebie wart i który jest ci przeznaczony, pozna się 

również na twojej urodzie. 
– Nie będzie takiego mężczyzny. W każdym razie nie będzie to ten, którego 

kocham. On nie należy do tych, co potrafią w brzydkim kaczątku odkryć piękną 
księżniczkę. 

– Ale przecież dobrze jest być zakochaną – dodała Rachela już poważnie 
i nieco niepewnie. 

– Nie zawsze. 
– Nie zawsze… A jednak…
Umilkły, patrząc, jak ich buty przesuwają żwir na ścieżce. Bella odezwała 

się: – Czasami myślę o przyłączeniu się do jakiejś organizacji. Będzie mi coraz 
trudniej żyć tylko książkami. A… w organizacji może te wszystkie rzeczy nie 
odgrywają żadnej roli…

W pierwszej chwili żyłka werbownicza w Racheli drgnęła. Nietrudno będzie 
pozyskać Bellę dla jej ideałów. Ale nie mogła znaleźć właściwych słów. Wręcz 
przeciwnie. Właśnie teraz przychodziły jej do głowy słowa, które się nie nadawały 
do niczego, wręcz przeszkadzały. – Czasami zastanawiam się, czym jest dla mnie 
organizacja. Jak mam ci to powiedzieć? To uczucie przynależności sprawia, że 
jestem na zewnątrz, rzekłabym, fizycznie, zadowolona. To tak jakby się miało 
rodzinę, to jest ten szerszy wymiar. Ale często czuję się lepiej sama. – Znowu 
się roześmiała: – Jestem niebezpiecznie skomplikowana, Bello. Sama nie wiem, 
czego chcę – być z grupą, czy poza nią. A oni wszyscy mają w sobie taki zdrowy 
optymizm, są tacy prostolinijni, nie rozdrabniają się, patrząc na jedną rzecz 
z tysiąca punktów widzenia. Są w naturalny sposób oddani idei i sobie nawzajem. 
Ja zaś nie jestem taka. Absolutnie. A jednak, wiesz, czasami… Do wniosków, do 
których dochodzę krętymi, poplątanymi drogami, oni dochodzą szybko i prosto. 
Na przykład socjalizm. Nie wiem, może dla nich oznacza coś innego niż dla mnie. 
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– Spojrzała ukradkiem na Bellę: – Wciąż cię przeraża to słowo? 
Bella broniła się: – Nie słowo. Cała sprawa. 
– Pewnie tęsknisz za życiem sprzed wojny.
– A ty nie? 
– Nie, ja nie! Ciebie nigdy nie obchodziła bieda innych, co? – Rachela popa-

trzyła na nią już mniej przyjaźnie.
– Gdy czytałam o tym, to bolało mnie, ale nie miało związku z moim życiem. 
– I dziś dalej nie ma? 
– Wciąż jeszcze czuję, że tłum na podwórku należy do innego świata i… to 

nie jest tylko obcość fizyczna.
– Co myślisz o socjalizmie?
Bella bezradnie rozłożyła ręce: – Wcale nie myślę. 
– A o czym myślisz?
– O sobie – Bella uśmiechnęła się przepraszająco. – Tak, czasami myślę 

o Palestynie. Byłoby dobrze, gdybyśmy mieli kraj, w którym bylibyśmy wolni od 
nienawiści. Często wyobrażam sobie żydowskie miasta i wsie… Ulice nazwane 
imionami żydowskich bohaterów…

– Brawo! – zawołała Rachela nieco ironicznie. – To pierwszy krok. Pierwsze 
uczucie wspólnoty z ogółem. Wiążę z tobą wielkie nadzieje, Bello! – spoważniała. – 
Niedługo zrobisz kolejny krok w kierunku poszerzenia horyzontów, dążeń proroka 
Jeszaji13… Widzisz, – entuzjastycznie ścisnęła Bellę za ramię. – Tutaj, w getcie, 
możemy sobie pozwolić na to, by dążyć do tego, co najwyższe, największe… do 
szczęścia całego świata. Dlatego nie wystarczy być syjonistką. Jeśli już marzyć, 
to marzyć tak, aby mieć z tych marzeń jakąś korzyść.

Na drodze wiodącej do hachszary zobaczyły grupę młodych ludzi, którzy 
biegnąc w ich kierunku, wzbijali tumany kurzu. 

– Dziunia! – wykrzyknęła Bella, wskazując nadchodzącą dziewczynę z bu- 
kietem kwiatów akacji w ramionach.

Dziunia zbliżyła się do nich, dysząc podekscytowana: – Mam ci coś do 
powiedzenia, Bello! – złapała kilka oddechów, po czym wystrzeliła: – Przyjęto 
nas do hachszary! Wszystkich! – Bella otworzyła usta ze zdumienia. Dziunia 
podbiegła do niej: – Belluchna, papa nam pozwoli. Jestem pewna. Jeśli chcesz, 
też możesz się zapisać, i ty, Rachelo, także. Belluchna – przyciągnęła siostrę do 
siebie – tam nie ma getta. Tam jest Erec Isroel! Chodź, wrócę z tobą. Chodźmy 
wszystkie! Zapiszesz się! 

Chłopiec, który szedł z Dziunią, zdjął jej dłonie z ramion Belli: – Czego chcesz 
od niej? Do takich rzeczy trzeba dojść samemu, w przeciwnym razie to nie ma 
żadnego sensu. 

13  Jeszaja, Izajasz – jeden z największych proroków Starego Testamentu.
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Z gimnazjum wracali do domu razem. Duża grupa licealistów. Dziunia ze 
wszystkich sił starała się iść statecznym krokiem, zrywała listki z akacjowego 
bukietu trzymanego w dłoniach i szelmowsko mrugała do chłopca idącego obok 
niej: – Kocha, lubi, szanuje14… – bukiet, kwiatek po kwiatku, listek po listku, 
opadał z jej dłoni na ziemię. 

Również pozostałym usta się nie zamykały. Panował nastrój entuzjazmu i ra-
dości. Poły rozpiętych żakietów i marynarek energicznie powiewały na wietrze, 
jakby i one uczestniczyły w ekscytującej rozmowie. 

Gdy doszli do zatłoczonych ulic, nagle zauważyli, że tłum spieszy się bardziej 
niż zwykle i że cała ulica pełna ludzi wygląda tak, jakby wszyscy byli zaafero- 
wanymi, rozbawionymi gimnazjalistami. Widzieli ludzi biegających i śmiejących 
się. Podających sobie ręce. Przekrzykujących się na chodnikach. Na początku 
wydało im się to zupełnie naturalne. Czyż sami nie byli ożywieni i weseli? Ale 
gdy zauważyli, że na każdym kroku ludzie całują się i ocierają oczy, składają 
sobie życzenia i mówią z trudem, jakby dławiła ich radość, umilkli. Stało się coś 
niewiarygodnie ważnego. Zatrzymali przechodzącego chłopca. 

– Wychodzimy z getta! – gorączkował się chłopak. 
Dopadli grupki Żydów.
– Przechodzimy do Rosjan! – poinformowano ich. 
Sprawa powoli się wyjaśniała: Niemcy podpisali układ z Rosją o powrocie do 

granic z 1914 roku15. 
Wianuszek licealistów rozpadł się bez słowa pożegnania. 
Na podwórzu przy Lutomierskiej było zamieszanie. Wrzało jak w gotującym się 

kotle. Rachela dostrzegła rodziców i brata Szlamka w grupie ludzi. Oczy Mojszego 
Ejbuszyca były przymglone. Ktoś objął ją od tyłu – nagle znalazła się w ramionach 
Dawida. Zaczęli się całować, nie mogli się od siebie oderwać. Potem wszyscy 
razem, spragnieni nowin, wyszli na ulicę. Pchali się do przodu, objęci, połączeni 
w jedno, splątani. Mały Abramek, brat Dawida, zatrzymywał każdego przechod-
nia, wykrzykując to samo zdanie: – Granice z tysiąc dziewięćset czternastego!

Ulice wypełniał gęsty tłum ludzi pijanych radością. Poprzez druty przy placu 
Kościelnym zaglądali żandarmi, obserwując ze zdumieniem, jak getto traci zmysły.

Tamtego wieczoru nikt nie myślał o jedzeniu i spaniu. Przeniesiono się tylko 
z ulicy na podwórze. W części okien pojawiły się czerwone chusteczki. Gdzie- 
niegdzie nucono rewolucyjne pieśni. Walentino i jego żona, którzy w domu prowad-
zili czarnorynkowy sklepik, wynieśli paczkę cukierków toffi i za darmo obdzielili nimi  
 

14  Wyliczanka zapisana została przez autorkę w języku polskim.

15 Plotka o powrocie do granic z 1914 r., gdy Łódź znajdowała się w zaborze rosyjskim, pojawiła 
się w getcie latem 1940 r., gdy Rosjanie zajęli kraje bałtyckie. W rzeczywistości granica między  
III Rzeszą i ZSRR ustalona w sierpniu 1940 r. przebiegała wzdłuż wcześniejszej granicy z Litwą.



dzieciaki. Pompa na środku podwórka nie przestawała radośnie skrzypieć. Ludzie 
byli spragnieni i podekscytowani wielkim świętem. 

*

Nazajutrz w getcie zaczęła się nieprzerwana strzelanina. Strzelano przez 
druty. Mówiono, że będą jeszcze większe obostrzenia. Za nieprzestrzeganie 
godziny szpery, za źle zasłonięte okna, a zwłaszcza za czerwone chorągiewki. 

Nikt nie wiedział, czy wczorajsza plotka była prowokacją, czy po prostu nowiną 
gettowej radiostacji „Żet-te-cha”, której pełna nazwa brzmiała: „Żydzi tak chcą”. 
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Dr Michał Lewin

Szpital gettowy, ... lipca 1940

Mój drogi Mirażu,
Długo do Ciebie nie pisałem. W piórze mam atrament, ale we mnie samym 

źródło słów czasem wysycha. 
Mam głupie pytanie: czy należy dać ludziom oszukiwać żołądki podejrzanymi 

kaszami i wstrętnym zielskiem rozregulowującym system trawienny, czy lepiej 
zabronić spożywania tego świństwa i kazać im głodować? To tylko pytanie 
teoretyczne, bo i tak nikt by nie posłuchał. Pusty żołądek trzeba napełnić. No 
cóż, mamy w ten sposób więcej witamin... Jak to się dzieje, że od tego samego 
jedzenia jedni się rozchorowują, a inni nie?

O mnie nie musisz się martwić. Jak mówi moja mama: oby tak się żyło wszys-
tkim żydowskim dzieciom. Dostaję dobre przydziały. Należę do uprzywilejowa- 
nych. Noszę czarny kaszkiet z czerwonym otokiem i czerwony krzyż na ramie-
niu1. Ludzie mnie poważają. Rozstępują się przede mną. Oglądają się za mną 
na ulicy. Ciekaw jestem, czy podziwiają moje pełne policzki, czy kulawą nogę. 
Odkąd jestem w getcie, pomogłem przyjść na świat siedemnaściorgu dzieciom. 

Poznałem kobietę. Według przyjętych praw moralności zdradziłem Cię. Dwa-
dzieścia pięć miesięcy i nieskończoność minęły, odkąd ostatni raz z Tobą byłem. 
Za długo? Za szybko? Osądzisz sama. Dlaczego jeszcze do Ciebie piszę? Też 

1 W getcie osoby funkcyjne nosiły umundurowanie, albo choćby nakrycia głowy z odpowiednimi cha-
rakterystycznymi kolorami: policjanci niebieskie czapki z pomarańczowym otokiem, listonosze 
ciemne nakrycie głowy z zielonym otokiem, strażacy szaroczarne czapki z czerwonym otokiem, 
a lekarze i sanitariusze białe opaski z czerwony krzyżem na ramieniu.
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się zastanawiam. Odpowiadam sobie, że stałaś się dla mnie czymś mniejszym, 
a zarazem czymś większym niż po prostu – Tobą. Taką, jaką Cię widzę, kocham 
Cię miłością, której nikt nie może zniszczyć. Do Ciebie należy przyjąć ją lub 
odrzucić – o ile dożyję dnia Twego osądu.

Ona jest „pielęgniarką”. Piszę w cudzysłowie, bo jest taką pielęgniarką, jak 
ja tancerzem. Szukała pracy i przyszło jej do głowy, że najlepiej będzie podać się 
za pielęgniarkę, bo jest tu na nie zapotrzebowanie. A jeśli trzeba wybierać, to na 
położnictwie. Ta branża była jej najbliższa. Wiesz dlaczego? Bo sama właśnie 
urodziła dziecko. Jak daleko stąd do sztuki odbierania porodów? Żabi skok. 

Pierwszego dnia, kiedy zobaczyłem ją przy pracy, zmyłem jej głowę. Potem 
dogoniła mnie na ulicy i zaczęła prosić, bym się nad nią zlitował i jej nie wydał, 
bo musi pracować. Zlitowałem się i pozwoliłem zaciągnąć na górę do jej pokoju. 
Tam wysłuchałem jej historii – od narodzin do dnia, kiedy urodziła się jej córe-
czka. Oszczędzę Ci całej biografii, ale opowiem krótki kawałek o życiu w getcie.

Jej mąż należy do młodych, zdolnych ludzi. Świetnie sobie radzi. Kupował całe 
szynki u chłopów, którzy przychodzili do getta, a ona, Nadzia (tak ma na imię), 
gotowała je i sprzedawała. Potem wydostał skądś cały transport angielskich 
tkanin. Zerwał w mieszkaniu podłogę i schował pod nią ten skarb. Ale z pieniędzy, 
które oboje zarabiali, ledwo jej dawał na kawałek chleba. Kiedy musiała już iść 
do szpitala na poród – a było to w okresie przed zamknięciem getta – ten typek 
wziął ze sobą, co tylko zdołał, i zwiał. Wróciła z małą do pustego domu. 

– Jedzenia mi nie brakuje – powiedziała mi. – Kiedy potrzeba mi pieniędzy, 
odrywam deskę, wyciągam kupon materiału i na jakiś czas wystarcza. 

– To po co potrzebujesz pracy? – pytam ją.
Patrzy na mnie oczami zbitego zwierzęcia: – Czy ja komuś odbieram chleb od 

ust? Przecież potrzeba pielęgniarek... A tak łatwiej mi dostać trochę świeżego 
mleka. Co zrobię, jeśli nie będę miała czym karmić?

Chcesz wiedzieć, co mnie przy niej trzyma? W jej smutku jest coś, co mnie 
przyciąga. Nawet nie wiem, czy jest ładna. Ale jej oczy za mną chodzą, uległe, 
przerażone oczy, żebrzące – nie zostawiaj mnie samej.

Jej dziewczynka ma nie więcej niż osiem tygodni i rysy starca. Kiedy patrzysz 
na uśmiech takiego dziecka, rozpływasz się z czułości. Tak dobrze patrzeć, jak 
mała wyciąga rączki, nóżki. Nie ma jeszcze włosów i kiedy kładzie się rękę na jej 
nagiej czaszce, puls, który czuć pod jeszcze niezrośniętym ciemiączkiem, daje 
uczucie, jakby się miało pod palcami esencję ludzkiej bezradności.

Wiesz, kiedy najwięcej o Tobie myślę? Właśnie tam, w pokoju na górze, kiedy 
jestem z nią w łóżku. Myślę, jak wyglądałoby nasze wspólne życie, jak wyglądałyby 
nasze dzieci. Czasem zamykam oczy i wyobrażam sobie, że leżysz u mego boku 
– Ty, ta silna, ta zdrowa, ta dumna. Kiedy słyszę, jak dziecko gaworzy, wyobrażam 
sobie, że to nowe życie jest i mną, i Tobą. 

Jak widzisz, moja wina jest podwójna. Zdradzam nie tylko Ciebie, ale i ją. Ale 
jeśli myślisz, że mam wyrzuty sumienia, mylisz się (jeszcze jeden minus na moim 
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koncie). Znalazłem tu odrobinę spokoju. Nienormalnego spokoju. Nieskładnego. 
Nieuczciwego. Ale jest mi on drogi, bo daje mi siłę do pracy, do której jestem 
powołany i dla której istnieję. Uważasz, że przesadzam? Życie w getcie pełne 
jest przesady, będącej tu częścią rzeczywistości. 

Pracuję około czternastu, piętnastu godzin na dobę. Wydział Zdrowia stoi na 
wystarczająco wysokim poziomie. Dobrzy fachowcy. Pierwszorzędni specjaliści. 
Mamy pięć szpitali z ponad tysiącem łóżek, oprócz tego – ambulatoria i klinikę 
dentystyczną. Chorzy w szpitalach są nieźle karmieni i lekarstw na razie nie 
brakuje. Chorych też nie brakuje. Oprócz powszechnej choroby gettowej, gruźlicy, 
którą tu nazywamy TBC2, mamy chorobę sezonową – dyzenterię. Jest teraz 
w pełnym rozkwicie. Odwiedzam około trzydziestu, trzydziestu pięciu chorych 
dziennie. Powinienem kiedyś policzyć, ile stopni moja kulawa noga musi pokonać 
w górę i w dół, żebyś miała o tym jakieś pojęcie. 

W domu jestem teraz gościem, ale mama jest o mnie spokojna. Dopóki mam 
zaokrąglone policzki i dobry apetyt, nie martwi się. Jej dwaj przybrani synowie, 
Gutman i Szafran, są jej nadal oddani. Szafran pracuje w sierocińcu na Marysi-
nie3. Gutman nic nie robi, to znaczy – oficjalnie. Przez cały dzień biega i załat-
wia prowiant, a wieczorami maluje. Znowu się do tego zabrał. Wydostał skądś 
sztalugi i farby, w kącie kuchni założył sobie pracownię. Spędza tam pół nocy. 
Wszedł w niego jakiś dybuk. Jak nie może skończyć jednego obrazu, zaczyna 
drugi. Następnym razem – mówi – dokończy tamten. Teraz musi łapać inspira-
cję póki gorąca. Czasem przyprowadza do domu modela: chłopca z kamienicy, 
handlarza z rogu ulicy, staruszka. Ostatnio zaczął malować naszą sąsiadkę, 
panią Matyldę Cukerman, w domu której kiedyś – na balu sylwestrowym wieki 
temu – go poznałem.

Czasem bierze paletę i skrzynkę z farbami i wybiega na ulicę. Wraca z na wpół 
wykończonym obrazem kościoła, ze szkicem pogrzebu. Prezesowi Rumkowskiemu 
zrobił już trzy wielkie portrety4. To, jak mówi, zalicza do śmieci, to dla zarobku. 
Jeden obraz przedstawia całą postać Prezesa otoczoną lasem dziecięcych główek. 

Nam trzem języki się ostatnio rozwiązały. Często siedzimy i gadamy przez 
całą noc. To męczy a zarazem dodaje sił. Najczęściej tak się składa, że z Gutma-
nem się kłócę, a Szafran nas godzi. Ostatnio, na przykład, powiedziałem im, że 
beznadziejnie chorych będzie się z czasem musiało pozostawić samym sobie. 
Musiałabyś zobaczyć, jak Gutman się na mnie rozdarł, że to nieżydowskie, że 

2 TBC – skrótowiec literowy od łacińskiej nazwy choroby – tuberculosis.

3 Na Marysinie funkcjonowało kilka sierocińców, które zostały przeniesione z miasta wraz z perso-
nelem, jeden z największych znajdował się przy ul. Marysińskiej 100.

4 Zachowało się wiele portretów Chaima Mordechaja Rumkowskiego, które powstawały w getcie. 
Zdobiły one biura i resorty pracy. Część z nich znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu His-
torycznego w Warszawie. Jednym z najczęstszych motywów był Prezes w otoczeniu dzieci.
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to nieludzkie. Dodałem, że również sprzeczne z etyką lekarską, ale że w getcie 
obowiązują inne prawa i inna etyka. Teraz, kiedy jesteśmy hermetycznie za- 
mknięci5, na pewno szybko zabraknie lekarstw. Więc komu trzeba pomagać 
– tym, którzy mogą jeszcze wyzdrowieć, czy tym, komu lekarstwa i tak nie 
pomogą? Oby do tego nie doszło. Nawiasem mówiąc, w domach, u rodzin, zau-
ważam tendencję, by oddawać beznadziejnie choremu cały cukier, całe masło, 
każdy kawałek mięsa. W międzyczasie reszta rodziny z tego powodu zaczyna 
chorować – i tak to wygląda. Trudno, w domach prywatnych to osobisty wybór 
i nie mamy prawa nikomu mówić, co robić z własnym jedzeniem. Ale szpital nie 
może się liczyć z sentymentami.

Widzisz, jak zimno i logicznie mówię, Mirele? Twój romantyczny Michał. 
Opowiadam Ci to jako przykład moich kłótni z Gutmanem, który maluje getto – 
a malując je, ucieka od niego. Jemu to dobrze. Mój fach nie pozwala mi oddalić 
się od nagiej rzeczywistości. Ostatnia iskra romantyzmu, z jakim wiązałem me-
dycynę, wypaliła się. Nawet odbieranie porodów nie napełnia mnie tym samym 
uczuciem, co kiedyś. Wprost przeciwnie. Rodzenie dzieci w getcie uważam za 
przestępstwo. Noworodek nie pojawia się tu, by żyć, lecz by umrzeć – śmiercią, 
która nie należy do lekkich.

Kiedy widzę maleństwo Nadzi, patrzę jak się uśmiecha, pali mnie poczucie 
winy, choć nie jestem jej ojcem ani matką i nie ja przyniosłem je na świat. Co 
los zgotuje temu nowemu życiu, które wykiełkowało w getcie?

Epizod. Kilka dni temu, po południu. Upał. W powietrzu – duchota. Wszystko 
rozżarzone: mury, chodniki. Ogień lał się z nieba. Powietrze – gorąca, gęsta maź. 
Nie było czym oddychać. Ludzie ledwo się ruszali. Na ulicy widać było czerwo-
ne, spocone twarze, przekrwione oczy, nagie, wilgotne dekolty nadchodzących 
z przeciwka.

Ledwo się wlokłem od jednego pacjenta do drugiego. Wspinałem się na 
schody w dusznych domach, jakbym zdobywał Everest. Byłem szczerze wdzięczny 
każdemu pacjentowi mieszkającemu na parterze. We wszystkich mieszkaniach 
uderzało mnie w twarz gorąco przewyższające jeszcze upał na ulicy. Było do-
datkowo przesycone ciężkimi zapachami potu i moczu. Na rozrzuconej pościeli 
leżeli chorzy, jak kawały surowego mięsa, bez sił... Półnadzy. Po zakurzonych 
podłogach sunęły osłabłe, bose kobiety w otoczeniu dzieci. Kiedy pokazywałem 
się na progu, nie próbowały nawet doprowadzić do porządku ani siebie, ani 
mieszkania, co do tej pory zawsze robiły. Jeszcze niedawno wszędzie mi od razu 
podsuwano miskę z wodą i czysty ręcznik. Teraz musiałem się ich domagać. 
Jakaś apatia ogarnęła kobiety, ich chorych mężów i dzieci. Tylko tam, gdzie 
chorowała kobieta, w powietrzu wisiał niepokój. Dzieci były bardziej hałaśliwe, 

5 Getto łódzkie zostało hermetycznie zamknięte 1 maja 1940 r. i zarówno na wyjście, jak i wejście 
do getta trzeba było otrzymać specjalną przepustkę. 
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mężczyźni ruchliwi, ogarnięci paniką. To potwierdza mój pogląd, że dom jest 
dzisiaj o wiele bardziej zależny od kobiety niż kiedyś. Bez kobiety mężczyzna 
w getcie jest nie tylko bezradny jak dziecko, lecz wręcz skazany. Według mnie 
życie tutaj zniesie tylko ten, kto nauczy się od kobiety domowej dyscypliny, ładu, 
umiaru i ograniczania się.

Czasem prosiłem o łyk czegoś zimnego. Niezbyt to pomagało. Od szklanek 
wody, którą łapczywie połykałem, oblewałem się tylko potem. Chętnie chodziłbym 
w samej koszuli. Ale nie miałem do niej przyszytej gwiazdy. Więc dusiłem się 
w upale. Wszystko bym oddał, by gdzieś się wyciągnąć – w chłodnej piwnicy, na 
kamiennej podłodze – i zamknąć oczy. A był to dopiero początek moich wizyt 
domowych. 

Kiedy doszedłem prawie do końca, nie wytrzymałem. Miałem jeszcze jednego 
chorego do odwiedzenia i właśnie po drodze do niego przyszło mi do głowy, by 
wpaść na górę do Nadzi, chociaż na chwilkę. Napadło mnie to nagle – w marszu, 
w stężonej mazi świata wokół mnie i we mnie, w żarze ulicy. Zatęskniłem za 
dzieckiem i szedłem jak wędrowiec na pustyni, który przyspiesza kroku, nie 
zważając na zmęczenie, gdy z daleka widzi oazę. Wydawało mi się, że jedno 
spojrzenie na maleńką istotkę odświeży mnie lepiej niż litry wody.

Zapomniałem, że Nadzia jest jeszcze w pracy. Wiedziałem, że zostawia dziecko 
u sąsiada – ale jak tu pukać ludziom do drzwi, wspinać się na piętra. Odszedłem 
sprzed jej mieszkania z uczuciem, że ten dzień nigdy się nie skończy. Nagle 
usłyszałem płacz, jakby skomlenie, miauczenie... I wiedziałem, że to ta istotka, 
do której mnie tak ciągnie. Zapomniałem o zmęczeniu i wbiegłem po schodach, 
napędzany jakąś dziwną siłą. Podążając za płaczem, dotarłem na ostatnie piętro; 
zapukałem do czyichś drzwi. Ktoś mi otworzył. I ledwom się obejrzał – już stałem 
przy wielkim, drewnianym łóżku. Leżała na nim na pieluszce naga dziewczynka, 
szlochała i wpychała piąstki do buzi. 

– Matka zaraz przyjdzie ją nakarmić – odezwał się ktoś za moimi plecami.
Od razu się połapałem, w czym problem małej krzykaczki. Przy policzku miała 

buteleczkę wody z cukrem. Odwróciłem dziecko na drugą stronę, podłożyłem brzeg 
poduszki, a na nim butelkę, żeby smoczek trafił prosto do rozkrzyczanej buzi.

Poczułem lekkość w sobie i wokół mnie. Plecy chłodził mi świeży wietrzyk. 
Dopiero teraz się wyprostowałem i zobaczyłem duży, jasny pokój i – ku memu 
zdziwieniu – ściany obwieszone obrazami. Od podłogi aż do sufitu nie było ani 
kawałka wolnego miejsca.

– Pan jest doktorem Lewinem – odezwał się ktoś obok mnie. Gospodarz. 
Mówiąc, podniósł do mnie twarz. Niezgrabna ludzka forma. Drobne, chude ciało 
z wielkim garbem, ponad którym na cienkiej szyi unosiła się potężna głowa. 
Połowę głowy zajmowało białe czoło, które na środku czaszki spotykało się 
z kruczoczarnymi, artystycznie zwisającymi włosami. W twarzy królował długi, 
spiczasty nos, ocieniający nieforemne usta i zapadłe policzki. Spotkałem się 
ze spojrzeniem małych, ostrych jak szpilki oczu. Niespokojnie po mnie biegały  
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– zaciekawione, niepewne. Wyciągnął do mnie długą, szczupłą rękę i poczułem 
nieprzyjemny dotyk jego chłodnych, wilgotnych palców: – Nadzia mi o panu 
opowiadała... I z tego, jak pan podbiegł do łóżka... – Może powinienem był się 
zmieszać po takiej uwadze. Nie zmieszałem się. Puścił moją rękę i spostrzegł 
plamy farby, jakie na niej zostawił. – Oj, proszę wybaczyć – otarł palce o mate-
riał fartucha malarskiego, który miał na sobie, a potem jego brzegiem zaczął 
pocierać mi rękę. – Właśnie pracuję. – Zwrócił swój spiczasty nos w kierunku  
okna. 

Stały tam duże sztalugi, na nich płótno, na którym rysowały się niedokończone 
kontury twarzy. Chłopięca twarz otoczona nieforemnymi kolorowymi plamami. 
Z całej twarzy jedynie oczy były gotowe i spoglądały na mnie z góry z głęboką 
powagą, a zarazem z czarującą dziecięcą nieśmiałością.

Przysunąłem się bliżej. Człowieczek wybiegł przede mnie. – Ten chłopak 
intryguje mnie już od kilku dni – przesunął spiczastym palcem po płótnie – to 
cudowne dziecko. Ma piętnaście lat. Drugi Einstein. Przepytywali go najwięksi 
profesorowie matematyki. Zazwyczaj maluję go na dole, przy wyschniętej studni, 
gdzie go zobaczyłem po raz pierwszy. Ten sposób siedzenia, ułożenie głowy, wyraz 
oczu, które spoglądają w książkę, a jednocześnie jakby czytały coś poza nią. 
Forma ciała, forma studni z kołowrotem... Rozumie pan? Wspaniała harmonia 
w dysonansie. 

Wychyliłem się przez otwarte okno. Przed moimi oczami roztaczał się inny 
niezwykły obraz. Widziałem miasto poza gettem: kościoły, ulice, tramwaje, a bliżej 
– druty. Wąż słupów biegnących aż tu, dosłownie pod sam dom. Wychyliłem się 
jeszcze bardziej i dostrzegłem zielony mundur, lufę karabinu, hełm. Przyszło mi 
do głowy, że temu niemieckiemu żołnierzowi musi być gorąco nie do wytrzymania. 
Na pewno wszystko by oddał za łyk wody. 

Jeszcze lepiej odczułem chłód obszernego pokoju. – Czy mógłbym dostać 
szklankę wody? – poprosiłem. Na razie nie miałem ochoty stamtąd wychodzić. 
Chciałem przysiąść choć na kilka minut.

Człowieczek uchwycił moje tęskne spojrzenie w stronę staromodnego, 
wyściełanego fotela: – Proszę, niech pan usiądzie. – Ożywił się i wyszedł po wodę.

Nie czekając, usiadłem. Z obrazów na ścianach spoglądały na mnie twarze. 
Typy i sceny z getta. Osobno, oparty o ścianę, stał potężny portret prezesa Rum- 
kowskiego. Wyglądało, jakby wyrastał ponad domki, ponad krajobraz getta. Nie 
mogłem się nadziwić podobieństwu tego obrazu do portretów Prezesa autorstwa 
Gutmana.

Oglądając inne płótna, zauważyłem jednak różnice między nimi a malarstwem 
Gutmana. Gutman jest bardziej tradycyjny i realistyczny. Bardziej narracyjny, 
ilustracyjny. Obrazy na ścianach były niespokojne, poszukujące, symboliczne 
i poetyckie. Pokrywała je jakby mgła stapiająca w całość formę, kolor i nastrój, 
tylko gdzieniegdzie ostre pociągnięcie jaskrawą farbą, niczym bolesny krzyk. 
Część obrazów coś mi przypominała, ale nie wiedziałem co. 
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– Pan patrzy na moje prace? – Podał mi szklankę wody, a jego niespokojne 
oczy biegały po ścianach. – Śmiesznie wygląda, że tak je rozwiesiłem, ha? To 
taka słabostka. Rozumie pan? Przed wojną nigdy tego nie robiłem. Komu by 
wtedy przyszło do głowy pokrywać ściany własnymi obrazami? Ale tu... Sam 
sobie w ten sposób dotrzymuję towarzystwa, rozumie pan? 

– Mieszka ze mną malarz, Gutman – powiedziałem. – Zna go pan?
– Pewnie, że go znam. Tu w getcie spotkałem go już kilka razy. 
– Dam mu pański adres.
– Niech pan się nie trudzi. On zna mój adres. Ale nie przyjdzie.
– Skąd pan wie?
– Może mi pan wierzyć. – Zacząłem nalegać, aż rzekł: – Mogę panu powie- 

dzieć, dlaczego. – Zamrugał małymi, przenikliwymi oczkami. – Nie uważam tego 
za sekret. Jestem chory. Rozumie pan? Rozchorowałem się tej zimy. To mnie wypa-
la. Jest pan przecież lekarzem. Wie pan, że jedyne, co może mnie uratować, to 
jedzenie... Muszę jeść i malować. – Upadł na sofę. Oparł ramię o brzeg wielkiego 
portretu Rumkowskiego, skurczył się, a jego garb zrobił się jakby większy. Twarz 
mu pozieleniała. Spiczasty nos całkiem zasłonił nieforemne usta: – Pracuję dla 
Kripo. – Gwałtownie poruszył się na siedzeniu. – Niech się pan nie boi. Nie jako 
donosiciel... Nie. Niemcy dają mi fotografie swoich żon i dzieci, a ja im maluję ich 
portrety. Nikogo nie krzywdzę, słyszy pan? Jeśli mogę się uratować za pomocą 
ołówka, odrobiny farby i nasmarowania czyjejś twarzy, muszę to zrobić. Rozumie 
mnie pan, doktorze? Muszę żyć. Jestem dobrym malarzem, może mi pan wierzyć. 
Muszę mieć farby. Dostarczają mi, ile mi trzeba, płótna też mam od nich. Mają 
mnie w ręku. Ale to w końcu przecież jest los wszystkich Żydów. Nie różnię się 
od tych, co pracują dla Niemców w warsztatach. I jeśli chce pan wiedzieć... Nie 
różnię się od pana, doktorze, bo, nie oszukujmy się, lecząc Żyda, leczy pan tylko 
maszynę dla Niemca... – Popatrzyliśmy na siebie. Nie oczekiwał oceny. Szukał 
potwierdzenia. Był zdenerwowany i przeciągał palcami po długich włosach: – Jeśli 
moi przyjaciele z tego powodu mnie opuścili – zakończył – to trudno. Zapłacę tę 
cenę... – przerwał i przesunął się na brzeg sofy, bliżej mnie. – Co to może być, 
doktorze, że ciągle mam gorączkę, ha? Czasem mniej, czasem więcej. Szcze-
gólnie w nocy... I tak się pocę. Wiadra wody się ze mnie leją. – Przypomniałem 
sobie o ostatnim pacjencie, którego miałem jeszcze odwiedzić i wstałem. – Nie 
proszę, broń Boże, by mnie pan badał – też zerwał się z sofy i zabiegł mi drogę. 
– Tylko jedno pytanie. Nie musi mi pan odpowiadać...

– Proszę się rozebrać – oświadczyłem apatycznie.
W chwilę potem błysnęły mi przed oczami blade, zgarbione plecy, przyłożyłem 

do nich ucho, potem do zapadłej, skrzywionej klatki piersiowej. Puls miał przy- 
spieszony, nie wiedziałem, czy ze zdenerwowania, czy z gorączki. Jego oddech 
też mi się nie podobał. Spiczasty nos był tuż przy mojej twarzy. Małe oczka nie-
spokojnie błądziły po mnie. Znowu poczułem wielkie zmęczenie, a mózg mój był 
zdrętwiały niczym zmrożone jezioro. Nie wiedziałem, co mu powiedzieć.
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– To nie to, prawda, doktorze? – uśmiechał się krzywo, powoli się ubierając. 
Wydawało mi się dziwnie nienaturalne, że miał tak czystą bieliznę. 

– Jeszcze pana odwiedzę – podałem mu rękę.
Zatrzymałem się na chwilę przy łóżku. Dziecko spało z uniesionymi nóżkami. 

Zazdrościłem mu. Przy drzwiach odwróciłem się do mojego gospodarza: – Na-
zywa się pan...

– Winter, Wladimir Winter6. Podpisuję się dwoma literami wow7.
Już na zewnątrz przypomniałem sobie, że widziałem jego obrazy na kilku 

wystawach, jeszcze w Warszawie, w latach studenckich.
A teraz druga część epizodu.
Zwlokłem się po schodach. Nic nie czułem. O niczym nie myślałem. Otoczyły 

mnie upał i duchota. Na dole, w bramie, wyjąłem kartkę z adresami, upewniłem 
się – tak, jeszcze tylko jeden. Nie było to daleko. Chciałem już wyjść na ulicę, 
kiedy przypomniałem sobie, że z góry, przez okno, widziałem druty i strażnika. 
Miałem tamtędy iść, ulicą wzdłuż drutów, obok strażnika. Ale te ulice są ostatnio 
wyludnione i puste, więc zawróciłem. Na pewno jest tu przejście podwórzami, od 
tyłu – pomyślałem. I wkrótce zobaczyłem je z daleka. Wystarczyło wyrwać z płotu 
kilka desek i przebić kawałek muru, a co za udogodnienie! Sprzyja wieczornemu 
życiu, przydaje się, by uniknąć tłoku na ulicach, żeby sobie skrócić drogę, kiedy 
człowiek się spieszy, a szczególnie – kiedy chce być bezpieczny.

Zacząłem przemierzać podwórze i pierwsze, co na nim zobaczyłem, to model 
Wladimira Wintera – chłopiec z obrazu. Podwórze było rozpalone i wyludnione. 
Wydawało się, że nawet w domach wokoło życie zanikło. A on tu siedział na 
wyschniętej studni – dokładnie, tak jak opisał Winter – pochylony nad książką. 
Obok niego kołowrót. Czy rzeczywiście jest takim cudownym dzieckiem, takim 
geniuszem, jak mówił Winter? Nie byłem na tyle ciekawy, by bliżej mu się przy- 
glądać. Trzymałem się bocznego muru, gdzie było trochę cienia. I tak idąc i spo-
glądając na chłopca, zorientowałem się, że coś mi się w nim nie zgadza.

Siedział na wpół nagi, z uniesionymi wąskimi ramionami. Rzucały cień na 
książkę i na jego gołe kolana. Nie miał na sobie nic oprócz krótkich spodenek. 
Jego plecy, w pełnym słońcu, były opalone na brąz i błyszczące. Teraz zrozumiałem 
– nie nosił gwiazdy. To mi się w nim nie zgadzało. Uśmiechnąłem się do siebie. 
Zrobiłem wynalazek, jak przytwierdzić gwiazdę do nagiego ciała. Można by się 

6 Prawdopodobnie postacią, na której wzorowany był Wladimir Winter, był Izrael Lejzerowicz (1902–
1944), malarz i poeta. W getcie mieszkał przy ul. Rybnej 14a, gdzie znajdowało się jego studio, 
w którym odbywały się wieczory artystyczne, czytano poezję, pokazywano obrazy. Lejzerowicz do- 
tknięty widocznym kalectwem utrzymywał się, malując portrety. Malował nie tylko Rumkowskiego, 
ale także portrety urzędników Kripo i niemieckich oficerów oraz przedstawicieli żydowskiej admi-
nistracji i policji.

7 Litera wow – w alfabecie jidysz, dwie litery wow wymawia się jak „w”.
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posłużyć specjalną gumą arabską, której czasem używamy w szpitalach. Ważyłem 
w myślach wszystkie za i przeciw, wyobraziłem już sobie, jak chodzę na wizyty 
na wpół nagi i nie muszę nosić przepoconej koszuli, z marynarką na dokładkę.

Zapomniałem o chłopcu. Już mnie nie interesował. I wtedy zauważyłem żołnie- 
rza. Stał dokładnie naprzeciwko bramy tamtego podwórza, po drugiej stronie 
ogrodzenia z drutu kolczastego. Znowu obudziła się we mnie litość do niego. 
Przyszedł mi na myśl nagi chłopiec przy studni. O ile temu chłopcu było lepiej! 
Myślałem, ile musi ważyć hełm żołnierza, ile potu musiało się zebrać w jego wło-
sach. Myślałem o karabinie, który obciąża mu ramię i uciska go poprzez zielony, 
gruby materiał munduru. Myślałem nawet o jego ciężkich butach i porównywałem 
je z moimi przewiewnymi sandałami. Czułem się niemalże winny, że przez nas 
musi tu stać. I gdy go tak obserwowałem – w otworze bramy naprzeciwko, w zielo- 
nym mundurze przeciętym liniami drutów – wydało mi się przez chwilę, że to on 
jest więźniem, który patrzy tutaj, spętany, w stronę wolności. Jego zielony hełm 
błyszczał, odbijając promienie słoneczne. Teraz widziałem jego twarz, choć nie 
mogłem rozróżnić rysów. Surowa masa... czerwona jak twarze moich pacjentów, 
jak twarze przechodniów. Poruszył karabinem na ramieniu. Zdjął go. Odetchnąłem 
swobodniej – za niego, jakby mnie samemu ulżyło. Podtrzymał go ramieniem, 
jakby chciał jeszcze bardziej zmniejszyć jego wagę. Jego palce manipulowały 
przy spuście. W końcu podniósł karabin do twarzy. 

Strzał. Wszystkie okna obu podwórzy wypełniły się głowami, które od razu na 
powrót zniknęły. Wokół mnie było cicho. Odwróciłem głowę i znowu zobaczyłem 
chłopca. Leżał na deskach studni, na boku, jakby spał. Zacząłem do niego biec. 
Biegnąc, poczułem, jak moja kulawa noga ślizga się od potu w sandałach. Prawie 
się przewróciłem. Jestem teraz nieporadnym biegaczem.

Pierwsze, co zobaczyłem, to otwarte oczy i kreski cienkich brwi. Jak dobrze 
Wladimir Winter oddał dziecięco nieśmiałe, a jednocześnie mądre spojrzenie! 
Chłopięca krótka czupryna przepuszczała promienie słońca i wyglądała jak zwój 
świetlistego jedwabiu. Z genialnej głowy ciekła gęsta, czerwona farba. Podniosłem 
jego rękę i zaraz ją na powrót upuściłem. Na piasku u jego stóp leżała książka, 
którą czytał. Była otwarta na stronie tytułowej – Czterdzieści dni Musa Dah8, 
przeczytałem. Dziwne, prawda, co zauważamy w takich momentach. 

Nie mogłem stamtąd odejść – jakby moje siły zupełnie się wyczerpały. Zorien-
towałem się, że patrzę na scenę oczami Wintera: wyschła studnia, pozioma forma 
młodego ciała, otwarta książka na piasku przy stopach. Forma, kolor, nastrój. 
Jak on to wyraził? Harmonia w dysharmonii.

8 Powieść Czterdzieści dni Musa Dah została wydana w 1933 r. po niemiecku – polskie wydanie 
ukazało się dopiero w 1959 r. Dotyczy rzezi dokonanej przez Turków na Ormianach w 1915 r. Jej 
autorem był niemieckojęzyczny pisarz żydowskiego pochodzenia Franz Werfel, przyjaciel Franza 
Kafki.
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Usłyszałem podwójny krzyk. Z domu wyskoczył bosy, półnagi mężczyzna, a za 
nim kobieta, której twarzy nie udało mi się zobaczyć. Ten krzyk mnie poderwał. 
Pobiegłem do bramy, z której przyszedłem. Tak długo kręciłem się po sąsiednich 
podwórzach, aż w końcu znalazłem dom, gdzie mieszkał mój ostatni pacjent. 

Teraz: epilog epizodu. Wczoraj zaszedłem do Wintera. Chciałem go zbadać. 
Leżał skurczony na pluszowej sofce; patrzał w stronę okna, jakby nie zauważył, 
że wszedłem. Kiedy zbliżyłem się do niego, pospiesznie zeskoczył i chwycił mnie 
za ręce: – Doktor Lewin, dzień dobry! – Jego niespokojne oczy przyglądały mi 
się uważnie. Było w nich ożywienie, prawdziwa radość.

– Proszę się rozebrać – powiedziałem. – Chcę pana zbadać.
Zmarszczył brwi, jakby nie zrozumiał: – Czuję się świetnie, jak jeszcze nigdy 

w życiu... – był radosny, ale zauważyłem zaczerwienione powieki i znane mi 
już zamglenie źrenic. – Chodzi panu o to, że sobie trochę leżałem? – Zaśmiał 
się strasznym, huczącym śmiechem – po pierwsze, należy mi się to po trzech 
dniach i trzech nocach stania na nogach; po drugie, to mój najlepszy punkt ob-
serwacyjny... by oglądać moje prace. Proszę podejść, proszę podejść! – chwycił 
mnie za rękaw i zaciągnął w stronę okna. 

Tam znowu dostrzegłem chłopca przy studni. Na powrót żył szczególnym życiem 
poza życiem – w rzeczywistości poza rzeczywistością. Ale to był on. Dorastające 
dziecko z genialną głową, czarującymi, mądrymi oczami. Żyd bez gwiazdy. Żyd, 
który wygrzewał nagie plecy na słońcu. Czułem, jak słońce go obejmuje, jak go 
całuje i daje mu siłę. Wydawało mi się, że widzę, jak chłopiec rośnie, jak mięśnie 
mu się rozciągają... – udzieliła mi się radość Wintera, opanowała mnie całego 
i zabolała, aż do utraty tchu. 

– Spieszyłem się – Winter poruszał chudymi palcami w powietrzu jakby 
obejmując z oddali obraz – gdyby pan wiedział, jak się spieszyłem! – Kazałem 
mu się rozebrać. Bronił się: – Nie dzisiaj, doktorku. Dzisiaj czuję się jakbym nie 
miał ciała. Nic nie czuję. Godzinę temu odłożyłem pędzel. Wie pan, co to znaczy? 
Co to za uczucie? Niech mi pan da to przetrawić... – prosił mnie. – Niech pan tu 
podejdzie, trochę ze mną posiedzi. Pogadajmy. Jest pan lekarzem, ale oprócz tego 
musi w panu być jakieś uczucie dla człowieka... dla mnie. Prawda? – Jego oczy 
błądziły po mnie. – Zrobi mi pan przysługę. Nie pytam pana o zdanie na temat 
obrazu. Nic mi pan nie musi mówić. W tym momencie nie potrzebuję oceny. Ani 
pochwalnej, ani krytycznej. O tym – znowu rozstawił palce, chcąc jakby objąć 
płótno – o tym nigdy nie chcę nic słyszeć. Żadnych komentarzy. To nie jest dzieło 
sztuki, rozumie pan? To jest... Sam nie wiem co... jak to powiedzieć. Musiałby mnie 
pan zobaczyć w ostatnich dniach... Wtedy lepiej by pan zrozumiał. No, niech pan 
już siada! – Przysunął staromodny fotel do okna i ustawił go naprzeciwko obrazu. 

Oparłem się i przeczekałem potok jego słów: – Chcę pana zbadać – 
powtórzyłem. 

Zobaczyłem malujące się na jego twarzy rozczarowanie. Ostry nos zrobił się 
jeszcze bardziej spiczasty: – Po to pan przyszedł... – westchnął.



– Tak... uważam to za swój obowiązek – wyglądało, jakbym się przed nim 
usprawiedliwiał.

– Pański obowiązek... – skrzywił się – A poza obowiązkiem niczego w panu 
nie ma? Dla człowieka... dla duszy? Dla mojego wnętrza? Czy pan wie, czy pan 
może sobie wyobrazić, co ja przeżyłem, zanim przetrawiłem śmierć przy studni 
i wzniosłem się ponad nią? – obiema pięściami bił się we wklęsłą klatkę piersiową. 

Czy rzeczywiście powinienem był się przed nim tłumaczyć? Miałem wolne po-
południe i przypomniałem sobie o nim. Przyszedłem go zbadać. Pewnie, mogłem 
mu wyświadczyć przysługę i usiąść przy nim, porozmawiać. Ale rozmowa to nie 
mój fach. A jeśli już rozmawiać, musiałbym wybierać: z nim czy z moimi bliskimi. 
Mój wolny czas jest tak bezlitośnie ograniczony. Przyszedłem tu pracować. Na 
miejscu: – Proszę się rozbierać! – nakazałem.

Znów usiadł na sofie i popatrzył na mnie, kiwając głową z pogardą i wstrętem: 
– Lekarze! Boży pomocnicy na ziemi! Naprawiacze życia! Jak mało tak naprawdę 
wiecie o człowieku! – skrzywił nieforemne wargi i wykrzyknął: – Dzisiaj nie dam 
się panu zbadać, a może i nigdy! Nic mnie to nie obchodzi! – zarzucił nogi na sofę, 
podłożył obie ręce pod policzki, jakby już ze mną skończył. Skurczony, wyglądał 
jak jakieś przerażające, nieziemskie stworzenie. Czekałem. Moja cierpliwość 
sięgnęła granic. – Nasza znajomość jest skończona – powiedział zamykając 
oczy, jakby nie chciał mnie oglądać.

Wstałem: – Nie musi mnie pan wyrzucać – powiedziałem zimno. – W końcu 
przyszedłem, by wyświadczyć panu przysługę. 

– Z taką obojętnością? – rzucił się na sofie.
– Gdybym był obojętny, nie przyszedłbym.
Otwarł jedno oko, potem drugie. Jego spojrzenie znowu po mnie błądziło, po-

szukujące, badawcze, pytające. W końcu wyciągnął do mnie rękę: – Przepraszam 
– wilgotny chłód jego palców nieprzyjemnie otarł się o moją rękę. – Proszę mi 
wierzyć, sam nie wiem, co mówię. Tyle nocy nie spałem... W dodatku przyczepił 
się do mnie jakiś kaszel, strasznie mnie męczy... – szybko zaczął się rozbierać 
i relacjonować mi ze szczegółami swój stan. Tym razem nie miałem wątpliwości, 
że to TBC. Wypisałem mu skierowanie na prześwietlenie. Jego przenikliwy wzrok 
zatrzymał się na mnie: – To nie to, prawda?

– Musi pan dobrze jeść i malować – powiedziałem.
– Ale to nie to, prawda?
– Jest pan dobrym malarzem – dodałem.
Zrozumiał. Podaliśmy sobie ręce i nie było już o czym mówić.
Poszedłem do Nadzi. Jeszcze raz jej powiedziałem, żeby już nigdy nie zosta-

wiała dziecka u Wintera. Zjadłem z nią kolację. Przebywanie u niej ma jeszcze 
jedną zaletę: mogę tam jeść bez wyrzutów sumienia, że ją czegoś pozbawiam. 
Pobawiłem się z dzieckiem.

Polecam Ci dobrą książkę Franza Werfla Czterdzieści dni Musa Dah. Stała 
się popularna w getcie. Ale można ją też czytać poza gettem.



Rozdział ósmy



Rozdział ósmy
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Poszukiwanie pracy przez Symchę Bunima Berkowicza nie zostało uwieńczo-
ne sukcesem. Całe dnie wystawał we wszystkich możliwych urzędach, a gdy 
udawało mu się już gdzieś dobić, rozmowa z urzędnikiem kończyła się na 
wysłuchaniu i żądaniu złożenia „podania”. W getcie wszystko zaczynało się od  
„podań”. 

„Podania” Berkowicza wychodziły zawsze dłuższe niż trzeba. Czy to ze wzglę- 
du na literacką żyłkę, czy intencję, aby możliwie najlepiej, ze szczegółami, 
wyjaśnić czytelnikowi swoje położenie i przyspieszyć pomoc. W każdym razie 
obcy urzędnicy otrzymywali od niego nie „podania”, ale długie listy, w których 
wyraziście, poetycko-literackim językiem opisywał głód, jaki cierpiał z Miriam  
i trzyletnią córeczką Blimele. Podkreślał też w prośbie, że jest żydowskim pisarzem, 
człowiekiem twórczym – a to zobowiązuje gminę do specjalnej opieki nad nim. 
Dowodził też, że jego mieszkanie znajduje się zbyt blisko klozetów i przy okazji 
wyrażał życzenie otrzymania lepszego lokum. Okraszał to wszystko wieloma 
głębokimi, uczonymi wersetami, odnoszącymi się do sytuacji Żydów w ogóle, jego zaś 
w szczególności. I kończył życzeniami dobrego zdrowia skierowanymi do urzędnika, 
do którego adresował list, a także nadzieją na pozytywny i szybki efekt prośby.

Za każdym razem, gdy kończył pisanie takiego „podania”, natychmiast miał 
ochotę je podrzeć. Czuł się tak, jakby obnażał się na środku ulicy. Nie miał odwagi 
przeczytać napisanego tekstu, siedział tylko nad nim i długo gryzł ołówek, by 
w końcu pospiesznie i z pogardą wobec siebie zapakować list do dużej koperty 
i natychmiast go zanieść do adresata.

Z czasem wypracował lepszy styl redagowania próśb. Pisał mniej, jaśniej 
i zwięźlej wyrażał istotę swojego wniosku – żywiąc nadzieję, że może właśnie 
ta zwięzłość i klarowność stylu sprawi, że list zostanie przeczytany i wywoła 
zainteresowanie losem autora.
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To również nie pomagało. Po jakimś czasie przestał oczekiwać odpowiedzi 
na każdy ze swoich listów. Zaniechał pisania próśb, schował obgryziony ołówek 
i postanowił więcej go nie używać. Nie miał pracy. Dni mijały bez ciepłego posiłku, 
o paru kromkach chleba rano i przed snem, o garnku erzac-kawy z sacharyną.

Początkowo, o dziwo, głód nie doskwierał mu tak bardzo fizycznie. Obser-
wował się z ciekawością, jak naukowiec badający obiekt ważnego eksperymentu. 
Wczuwał się w głód i sprawdzał, jak zmagają się z nim ciało i umysł. Zauważył, że 
teraz wyraźniej dawało się odczuć wszystkie organy ciała, zwłaszcza wewnętrzne, 
burczące i skurczone, zaciśnięte i uparcie, nieprzyjemnie przypominające o sobie. 
A jednak potrafił podporządkować je woli, zdyscyplinować i uciszyć dojmujące 
łaknienie za pomocą niewielkich porcji, które mu podawano. Dostrzegł za to, że 
jego umysł stał się bardziej lotny, pewny siebie, lepiej panował nad jaźnią. Ze 
zdziwieniem odkrył, że myśli zyskały nową ostrość – jakby rozjarzyło je światło. 
Bez większego trudu potrafił sobie przypomnieć całe karty Gemary i powtarzać 
je z pamięci. Pamiętał wersety, których od lat nie powtarzał. Myśli dobierały się 
i układały w głowie jakby według jakiegoś magicznego klucza. Porządkowały 
się w logiczny szereg i ciągnęły aż po wierzchołek stanowiący ich wniosek – 
zrozumienie.

Gdy na zewnątrz nie było za gorąco, Bunim biegał, jak wszyscy mieszkańcy 
getta, po ulicach. Bez celu krążył po zaułkach, prowadził ze sobą uczone dysputy, 
wymyślał argumenty i kontrargumenty na temat sensu żydowskiego cierpienia, 
ofiary i męczeństwa, na temat zbawienia i Mesjasza. Nie dostrzegał tego, co 
działo się wokół. Nie zauważał twarzy, nie słyszał rozmów, tak bardzo zajęty był 
kłębowiskiem myśli, które z taką łatwością i radością rozplątywał. Umysł, który 
zawsze wydawał się niezależny od ciała, związał się z nim i uniósł je dzięki swojej 
nieważkości. Bunim miał wrażenie, że myśli nie tylko głową, ale także rękami, 
nogami, nawet burczącym brzuchem.

Ubrania nagle zrobiły się luźne, czuł w nich coraz większy przewiew. Jaśniejsza 
stawała się świadomość realności życia i śmierci. Granica między nimi zatarła 
się, widział jedno jako część drugiego – jednak nie równą część. Więcej było 
śmierci w życiu, niż życia w śmierci. A z rachunku wynikało jasno, że śmierć jest 
potężniejsza i w uniwersum podstawowa, ponieważ jest nieskończona. Wieczna. 
Jest tym, co wcześniej i co później. W samym życiu Bunim widział za to najwyższy 
sens – przelotne posłannictwo, które, póki żyje, wypełnić musi wszelka żywa 
istota. Rozważał, czym jest to posłannictwo i dochodził do wniosku, że sam Bóg 
rozbudził część swojego stworzenia i obdarzył zmysłami – ciałem i umysłem – aby 
mogło pojmować nimi, wszystkimi zakamarkami jestestwa, wielkość Bożego dzieła.

Bóg, w którego Bunim już dawno przestał wierzyć pobożnością swojego ojca, 
teraz, w getcie, wydawał się wielkim duchem samotnego artysty, którego dzieła 
nie ma kto podziwiać. Dlatego wciąż niezmiennie budzi On część samego dzieła, 
aby podziwiało się, krytykowało, oceniało i cieszyło. A oto cud nad cudy! Obda- 
rzył nawet część zbudzonej egzystencji ułamkiem własnego talentu. Po to, by 
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tworzonym przez nią niedoskonałym pięknem pogłębiała i ozdabiała Boży świat. 
Tak Bunim myślał o sobie, artyście. Nie miał wątpliwości, że człowiek stworzony 
został dla jak najlepszego wykorzystania fizycznych i duchowych możliwości, jakie 
posiada, że jest to jego posłannictwem i misją na ziemi, a zarazem sensem życia.

Tak, jeszcze nigdy Bunim nie czuł się tak przywiązany do życia jak teraz. 
Jeszcze nigdy nie czuł takiego entuzjazmu i szacunku do niego, jak tu, za druta-
mi, z pustym żołądkiem. Kres lata unosił się nad ulicami, błyskał w rynsztokach 
złotem słońca. Bunim odczuwał go, jakby stanowił jego własne wyznanie miłości 
do istnienia. Chciało mu się żyć jak nigdy dotąd.

Podobnie jak na początku getta wciąż przeczuwał cierpienia, jakie miały go 
czekać, jednak tym bardziej wzmagały one pragnienie życia. Męki, których do- 
świadczył, miały ów słodki, cudowny smak, wyczuwalny przez kogoś beznadziej-
nie zakochanego w czarownej, nieosiągalnej kobiecie. Dzięki nim stawała się 
jeszcze piękniejsza, bardziej pociągająca. Przez cierpienia miał nadzieję zdobyć 
ją dla siebie.

Żydowska udręka nie wydawała mu się bezsensowna. Była ofiarą za życie. 
Widział naród żydowski złożony jako powszechna, zbiorowa ofiara na wielkim 
ołtarzu pośrodku świata. Wszyscy Żydzi – jeden Izaak. W głębi duszy żywił 
przekonanie, że Bóg tej ofiary nie chce, tak jak nie chciał śmierci Izaaka. Chce 
tylko ujrzeć oczyszczenie świata za sprawą żydowskich cierpień. Chce ujrzeć 
oczyszczenie samych Żydów, którzy okażą największe męstwo w tym podłym 
życiu – nie dla upadku, nie dla śmierci, lecz dla podniesienia się z ołtarza 
i wyprowadzenia świata z zagubienia. Ponieważ człowiek, myślał Bunim, nie pojął 
swojej misji. Człowiek wykorzystał wszystkie swoje zmysły, swoje zdolności nie 
w tym celu, w jakim zostały mu dane, lecz przeciwnie – by obrzydzić wielkie dzieło 
stworzenia. Sens żydowskich cierpień polegał na zwróceniu uwagi i zmuszeniu 
ludzi do pojęcia prawdziwego znaczenia życia. Tak, owo wybraństwo, przeciwko 
któremu Bunim kiedyś, na początku drogi, sam się tak buntował, przyjmował 
teraz z pokorą zakochanego.

Zdarzało się jednak i teraz, że od czasu do czasu coś głębszego w nim, coś 
utajonego, wydostawało się na powierzchnię i szeptało mu z dawną, zaciekłą 
złością, że wszystkie jego przemyślenia nie są tak naprawdę jego, że to jedynie 
woal chroniący przed czymś najgłębszym i najskrytszym – przed przerażeniem. 
Że pewniejsza i prawdziwsza niż wszystko inne jest nieuniknioność, ostateczny 
wyrok, wymierzony czarcimi łapami tego samego Boga, a wykonany rękami 
człowieka. A głos z samych głębi ukazał mu też, dla kogo snuje te wszystkie op-
tymistyczne przemyślenia. Widział okrągłą buzię, parę aksamitnych, niewinnych 
oczu… – To dla Blimele i z jej powodu tak myślał.

W rzeczywistości unikał ostatnio Blimele, jak tylko potrafił. Gdy była z nim, 
złościł się na nią bez powodu. Wyglądało to tak, jakby dziecko już do niego 
nie należało, jakby nie mógł na nią patrzeć. Jej śmiech parzył. Dźwięczny głos 
denerwował. Nie mógł znieść widoku jej zabaw z lalką Lili, jej rozmów z nią, 
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naśladowania Miriam. Przede wszystkim zaś nienawidził łagodnego, promiennego 
spojrzenia aksamitnoniebieskich oczu.

Blimele zaczęła się go bać. Gdy był w domu, chowała się w kącie przy Miriam. 
Przestała się nawet bawić w jego obecności. Spoglądała na niego ukradkiem 
z kryjówki i dziwiła się, czy to ten sam tatuś. Fantazjowała, że jej prawdziwy tatuś 
poszedł gdzieś, a tymczasem, do jego powrotu, ktoś obcy nosi jego ubrania i mówi 
jego głosem. Czasem nasłuchiwała przy drzwiach, czy prawdziwy tatuś nie idzie.

Dla Miriam „ucieczki” Bunima nie były niczym nowym. Nigdy nie rozumiała, 
co się z nim dzieje, gdy nagle oddalał się od niej i dziecka, chociaż fizycznie po-
zostawał blisko. Częściowo przypisywała to jego przeczulonej naturze, słabości, 
która polegała na rozdmuchiwaniu każdego doświadczenia i dręczeniu się nim 
do przesytu. Była to jedna z cech Bunima, która nigdy jej się nie podobała. 
Zdawała sobie jednak sprawę, że musi mieć związek z jego pisarstwem, wobec 
czego darzyła te jego nastroje rodzajem zimnego, zazdrosnego szacunku. Za- 
wsze w takich momentach starała się cierpliwie poczekać, aż znów wróci do niej 
i Blimele, powróci „do domu”.

Wiedziała, że pójście do getta, które mocno wstrząsnęło nią samą, podobnie 
jak innymi Żydami, ze względu na naturę Bunima oddziałało na niego jeszcze 
silniej. Wiedziała, że tym razem powinna wykazać więcej cierpliwości, przecze- 
kując jego „nieobecność”, lecz akurat dziś miała jej mniej niż kiedyś. Bunim po 
wypisaniu dziesiątków „podań” i trwającym jakiś czas bieganiu po biurach wy-
dawał się nie mieć serca do dalszego szukania pracy. Miriam zaś nie wiedziała, 
co robić. Gdy próbowała mu czynić wyrzuty, pobudzić złym słowem i przywrócić 
do rzeczywistości, on uciekał z domu. Zrozumiała, że musi dać sobie radę sama.

Zaczęła handlować mydłem, męskimi skarpetkami i starymi spodniami. 
Getto pełne było małych straganów i handlarzy ulicznych. Ich liczba była tak 
duża, że na części ulic zajmowali całą długość murów. Szarpali przechodniów 
za rękawy, reklamowali towar śpiewnymi, ochrypłymi głosami, przez większość 
czasu kłócąc się lub gadając.

Miriam stanęła ze swoim towarem niedaleko kościoła po stronie Lutomierskiej, 
aby móc co kilka godzin zajrzeć do domu. Klienci zdarzali się rzadko, miała więc 
dość czasu na spory ze stojącymi obok przekupkami albo na obserwowanie ulicy, 
a zwłaszcza przyglądanie się żydowskim robotnikom budującym most, który miał 
zastąpić bramę, przez którą przechodziło się na drugą stronę getta. Przyglądała 
się także Niemcom pilnującym robotników. Widziała, jak przesuwane są słupy, 
jak nawija się na nie druty.

Miriam nie rozmyślałaby tak bardzo o słupach, do których oko zdążyło się już 
przyzwyczaić, gdyby nie kobieta stojąca obok – okutana futrem, przygarbiona 
handlarka sacharyną. Ta uważała za swój święty obowiązek co chwilę podska-
kiwać, szturchać ją łokciem, wywracać oczy ku niebu i wskazywać na druty: 

– Widzi? Stryczek na szyję nam założyli, szubienice stawiają. Każdy słup to 
szubienica dla Żyda…
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Miriam rzeczywiście co noc widziała we śnie rząd słupów i czuła, jakby wraz 
z drutami otaczały ją i ściskały jak pajęczyna zaciskająca się wokół muchy. Często 
krzyczała przez sen. Bunim budził się przestraszony. Nigdy nie opowiedziała mu 
o swoim koszmarze prześladującym ją każdej nocy.

A napięcie między nią a Bunimem rosło dzień po dniu. Nie potrafiła wybaczyć 
mu jego zachowania. Czyż nie było jasne, że to on powinien martwić się o utrzy- 
manie rodziny, a nie ona? On sam też to wiedział. Wiedział, że nie do niego należy 
karmienie Blimele i sprzątanie w domu, chociaż to właśnie robił. Gdy tylko kończył, 
brał Blimele za rączkę i wybiegał z nią na ulicę. Zawsze w stronę przeciwną do 
placu, na którym stała Miriam. Ciągnął za sobą dziecko z impetem, jakby bał 
się gdzieś spóźnić. Przestraszona Blimele stawiała drobne, pospieszne kroczki 
przy obcym ojcu, obawiając się podnieść ku niemu głowę. Przed oczami Bunima 
majaczyła żółta łata na płaszczu córki, która wzmagała w nim poczucie winy. Lecz 
im bardziej czuł się winny, tym bardziej złościł się na Miriam. Denerwowało go, 
że jest tak uparta, stanowcza. Zazdrościł żonie, że potrafi żyć chwilą, odnaleźć 
się w niej, dać sobie radę. Im więcej siły odkrywał w Miriam, tym większą czuł 
do niej złość.

Gdy spotykali się wieczorem przy posiłku, unikali patrzenia sobie w twarz. 
Dopiero gdy odkrywał, że oddaje mu, jak miała w zwyczaju, więcej gęstego ze 
wszystkimi ziemniakami i kluskami, sama zaś nakłada sobie tylko trochę rzad-
kiego, wybuchała burza.

– Nie poświęcaj się dla mnie! – irytował się.
Odpowiadała mu krzykiem i wyrzutami, dlaczegóż to zaniedbuje dom, dlaczegóż 

podłoga jest niezamieciona, jakby krzykiem chciała mu pokazać, że nie zamie-
rza się dla niego poświęcać. Wówczas podnosili już głowy i spoglądali na siebie 
nienawistnymi spojrzeniami. Nie słyszeli gorączkowych słów, jakie pomiędzy nimi 
padały. Gotowało się w nich, kipiało. A im więcej krzyczeli, im bardziej się krzyw- 
dzili i ranili słowami, tym ciężej robiło się na sercu, i tym trudniej było zatrzymać 
rwący potok pretensji. Płonęli ogniem. Dopiero gdy zauważali, że między nimi drży 
dziecko, biega przestraszone od jednego do drugiego i prosi ze łzami w oczach: 
„W brzuszku mi burczy, mamusiu… W brzuszku mi burczy, tatusiu. Mamusiu, 
pocałuj tatusia… Tatusiu, pocałuj mamusię…” – w jednej chwili zaciskali wargi 
i tamowali potok skarg, zapadając w ciężkie milczenie.

Nocą przypadał do niej głodny i stęskniony, z gniewną pasją. Jakaś siła popychała 
ich do siebie wbrew woli, a nawet na złość jej. Przywierali do siebie i szeptali nic 
nieznaczące słowa oddania. Łóżko zaczynało być miejscem błgosławionej ucieczki.

Głodne, gniewne dni i gorące noce wykańczały ich oboje. Wokół okrągłej 
twarzy Miriam zakwitły srebrne pasma włosów. Miała wciąż pulchne policzki 
i młodą, świeżą cerę, ale pod oczami utworzyły się wilgotne worki. Same oczy 
straciły blask. Były zaciągnięte lekką mgłą i zaczerwienione. Ubrania zaczęły 
wisieć na jej ramionach i biodrach, piersi, niegdyś tak uniesione i pełne, zniknęły 
zupełnie pod fałdami sukni.
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Przyszedł poranek, gdy oboje wstali z przeświadczeniem, że nie tylko oni, 
ale także Blimele nie dostanie tego dnia niczego ciepłego, bo Miriam od dwóch 
dni niczego nie sprzedała. I Bunim nagle dostrzegł swoją żonę. Jej widok w po-
rannym świetle niczym krzyk wdarł się do jego oczu, przeciął mu serce. Bunim 
w mgnieniu oka wrócił do niej i do Blimele. Wyskoczył z łóżka, założył ubranie 
i chwycił torbę z towarem Miriam: – Idę na ulicę – rzucił. – Ty zostań w domu.

Stanął niedaleko miejsca, gdzie zwykła stać Miriam, i bez szczególnego 
namysłu jął zachwalać towar. Wołał z taką bezczelnością, taką zapalczywością, 
jakby sam siebie chciał przekrzyczeć. Tak jak inni handlarze zaczepiał przecho-
dniów, demonstrował im dobry materiał starych spodni, machał przed oczami 
parą męskich skarpetek. W sercu czuł się dumny jak mężczyzna i poniżony 
jak żebrak. Ludzie go omijali. Może nikt nie potrzebował akurat skarpetek ani 
znoszonych spodni, a może dlatego, że było coś odpychającego w jego wyglą- 
dzie, w bezczelnym, natrętnym dopominaniu się, w głosie brzmiącym żądaniem. 
Odsuwano się od niego albo go odpychano, nie spoglądając w ogóle na towar.

Po dwóch godzinach nawoływania i zachwalania towaru, zapał osłabł.  
Bunim zmęczył się, przestał krzyczeć, przysunął się do ściany, oparł o nią barkami 
i patrzył przed siebie. Przestał widzieć twarze, rozróżniać ludzi. Ulica zatarła się 
i płynęła przed nim jak mętna, ciemna rzeka. Był pogrążony w sobie i zagubiony.

Nie trwało to długo. Nagle coś rytmicznie zadudniło. Coś, co przerwało myśli 
– dźwięk młotów uderzających o kamień i o drewno. Dostrzegł ludzi pracujących 
przy moście i natychmiast poczuł, jak głód w pustym żołądku zaczyna dopominać 
się zaspokojenia. Obeschły język pragnął czegoś. Bunim wsłuchiwał się w ude- 
rzenia, w siebie, kiwał głową i mamrotał do rytmu, widział, jak świeże, szarozielone 
słupy stają się bochenkami chleba – długimi, smacznymi, prosto z pieca. Miał 
ochotę wgryźć się w nie zębami i połknąć wraz z drutem kolczastym.

Tego dnia sprzedał kilka kawałków mydła. Blimele dostała trochę ciepłej 
strawy. On i Miriam cały dzień wlewali w siebie garnuszki kawy, a zęby dostały 
tylko porcję kilku kawałków z ostatniego plasterka brukwi.

Nazajutrz poszedł w to samo miejsce. Gdy zmęczył się zachwalaniem towaru, 
zaczepianiem przechodniów, i oparł na chwilę o mur, nie błądził już w zakamar- 
kach duszy. Umysł przestał pracować. Nie przychodziły mu na myśl karty Ge-
mary, rozważania i komentarze. Ulica nie była już przepływającą rzeką. Bunim 
stał przy krawędzi chodnika – on, który czuł intensywność całej swojej istoty, 
a przecież nie był sobą. Jego jaźnią stał się żołądek. Nic więcej. Świadomość, że 
dziś wieczorem znowu nie zje ciepłego posiłku, wciąż powiększała jego żołądkowe 
ja. Wszystko, co sobą reprezentował, było doskwierającą, wewnętrzną pustką. 
Pustką, która ciągnie do ust, każe suchemu językowi poruszać się w pragnieniu, 
a zębom – zgrzytać żądzą miażdżenia pokarmu.

Zapadał zmrok. Wieczór późnego lata. Słońce grzało jeszcze i złociło każdy 
kamień chodnika, jakby chciało ogrzać wszystkie ziarenka pyłu. Niektóre ka-
mienie skrzyły się radośnie. Mur, o który opierał się Bunim, wydawał się miękki, 
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jakby wydelikatniał w promieniach słońca. Znowu nie sprzedał przez cały dzień 
ani kawałka mydła, żadnej pary skarpetek ani znoszonych spodni. Zmęczył się 
nawoływaniem i krzykiem głodu we własnym wnętrzu. Przyciskając plecy do 
muru, poczuł zazdrość wobec kamieni chodnika. Stać się kamieniem, stać się 
murem, tego pragnęło jego ciało. Ukryte życzenie wszystkich członków – stać 
i nie wiedzieć, że się stoi, czuć na sobie słońce i nie wiedzieć, że świeci. Czuć 
deszcz i nie wiedzieć, że się moknie. Być i nie wiedzieć, że się jest.

Zauważył wóz jadący środkiem drogi. Stosy ziemniaków i brukwi olśniły jego 
oczy i wzbudziły w nim nowy zamęt. Grupa chłopaków ze Służby Porządkowej 
szła po obu stronach wozu i machała pałkami, odpychając biedaków biegnących 
w ślad za nim z nadzieją na pochwycenie spadającego ziemniaka lub brukwi. 
Bunim obserwował tę scenę, spoglądał na stosy zgromadzone na wozie, a serce 
drżało w nim na widok każdego ziemniaka kołyszącego się gdzieś na szczycie.

Nagle znalazł się na środku ulicy. Biedacy wokół niego krzyczeli, rzucali się 
ze wszystkich stron na staczające się ziemniaki, wybierali z rynsztoka, spod 
nadjeżdżających wozów, ścierali się, kotłowali i biegli dalej. Bunim także rzucał 
się to z tej, to z drugiej strony wozu, wodził wzrokiem za stosem bulw, oceniał, 
który ziemniak oderwie się i spadnie. Jednak za każdym razem przypadał do 
niego zbyt późno. Ktoś inny był szybszy. Pot ciekł mu po czole. Przeklinał ciężki 
zimowy płaszcz, który miał na sobie. Futro płaszcza kłuło i uwierało szyję. Bunim 
rozsunął poły, ale tym bardziej przeszkadzały mu biec. Plątały się między nogami, 
wpadały pomiędzy innych biegnących, a za każdym razem, gdy się schylał, ktoś 
je przydeptywał.

Przez gruby płaszcz poczuł uderzenie w plecy. To policjant ze Służby Porząd-
kowej uraczył go ciosem i odepchnął na bok. Uderzenie jeszcze bardziej Bunima 
rozgrzało. Po chwili znów znalazł się przy wozie, sztywnymi, drżącymi palcami 
chwycił brukiew i wepchnął ją do torby. Dłonie znów znalazły się na wozie. Druga 
brukiew wylądowała obok pierwszej. Razy sypały się ze wszystkich stron. Ciepły 
zimowy płaszcz stał się pancerzem. Im silniej go bito, tym szybciej ręce sięgały 
do stosu na wozie i ściągały bezkształtne, jadalne bulwy.

Ktoś chwycił go za futrzany kołnierz, szarpnął za połę płaszcza. Był uwię-
ziony. Silny cios w plecy przewrócił go. Ciągnięto go i targano, szarpano za ręce. 
Wóz oddalał się. Prowadzono gdzieś Bunima, ale się bronił, walczył jedną ręką, 
w drugiej ściskając torbę. W pewnej chwili wyrwał się z uścisku i zaczął uciekać. 
Goniono go, krzyczano. Ale jego nogi były szybsze. Czuł taką siłę i lekkość, jakby 
poły płaszcza stanowiły parę skrzydeł. Wpadł na nadchodzących przechodniów. 
Przewrócił się, wstał i znowu ruszył biegiem. W bramie na Lutomierskiej drogę 
zaszła mu kobieta owinięta chustą, jakby czekająca tu na niego: – Dajcie chociaż 
ziemniaka! – uwiesiła się na nim.

Zrzucił ją z siebie. Po chwili był w domu. Miriam wlepiła w niego oczy: – Tak 
wcześnie? – Na zewnątrz wciąż było jasno. Zauważyła wypchaną torbę i jej twarz 
pojaśniała. Radośnie podeszła do niego i obmacała zawartość: – Brukiew?  
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– włożyła powoli ręce i wyjęła bulwę. Ważyła ją w rękach, obdarzając Bunima 
jasnym spojrzeniem: – Sprzedałeś cały towar Bunimku? – nazwała go tak pier-
wszy raz od długiego czasu.

Powiódł wzrokiem po mieszkaniu i dostrzegł Blimele. Przypadł do niej, złapał 
ją na ręce i skrył opuchniętą, spoconą twarz w jej gibkim ciałku.

Blimele przestraszyła się: – Tatusiu, puść! – jej cienki głosik łamał się. – 
Chcę zejść! Wybuchnęła płaczem. Nie puścił jej, gładził brudnymi palcami jej 
jedwabiste włosy, całował chciwymi wargami czoło, oczy, bródkę. Ściskał ją tak 
mocno, jakby chciał wcisnąć w siebie. – Tatusiu, jesteś gorący, jesteś mokry! – 
Blimele broniła się. – Kłujesz buzią, kłujesz płaszczem, tatusiu! – Płakała, ale 
w wilgotnych, załzawionych oczach tkwiło już przeświadczenie, że oto wrócił jej 
prawdziwy tata. W końcu wyrwała mu się z ramion. Stanąwszy na podłodze tylko 
chwilę przyglądała mu się z boku. Potem sama ostrożnie zbliżyła się do niego, 
włożyła rączkę w jego rękę i nie puszczała.

Miriam obrała brukiew, która złocista i jasna lśniła niczym kawałek słońca. 
Wkrótce stół został przykryty obrusem i znalazły się na nim trzy talerze. Usiedli. 
Miriam pokroiła brukiew, na każdym talerzu położyła kilka kawałków: – Kiedyś 
żarły to świnie – wesoło gryzła swój plasterek.

Bunim nie odezwał się. Patrzył na obrus. Tak, nawet tu Miriam nie utraciła 
zdolności zamieniania posiłku w ceremonię. Teraz, w tej chwili, dziwił się jeszcze 
bardziej. Wydawało mu się, że w jej krwi płynie fragment Talmudu, w którym 
mowa o ołtarzu zapewniającym Izraelowi wybawienie w czasie istnienia Świą-
tyni i o domowym stole, który zastąpił ołtarz. Przeżuwanie kawałków brukwi 
nie przypominało mu zwykłego jedzenia. To był rodzaj bożej służby, modlitwy, 
pienia, chwalby życia. Przysłuchiwał się chrupaniu w ich ustach. Kropelka soku 
wypłynęła z wilgotnej buzi Blimele. Słodki sok był wyczuwalny na jego własnych 
zębach i języku, płynął w jego żyłach, we krwi, leczył jego duszę. Radość jedzenia 
była ogromna.

Bunim biegał codziennie na ulicę. Stał kilka godzin, zaczepiał przechodniów, 
zachwalał znoszone spodnie, skarpetki, mydło. Jeśli Miriam miała jeszcze co po-
dać do stołu, po kilku godzinach zdzierania gardła opierał się o mur, odpoczywał 
i po chwili wracał do pracy. Jednak gdy jedzenie się kończyło, około południa 
zaczynał biegać po ulicach i szukać kolejnego wozu z brukwią, ziemniakami, 
kapustą czy nawet węglem. Nie zawsze szczęściło mu się tak jak pierwszego 
dnia. Czasem wozy były tak skrzętnie pilnowane przez Służbę Porządkową, że 
poza kilkoma ciosami pałką niczego nie zyskiwał. Innym razem na horyzoncie 
nie pojawił się żaden wóz.

Czuł się już tak zżyty ze swoim zajęciem, że wydawało mu się dziwne to, że 
wcześniej mógł całymi dniami kręcić się bez celu. Gdy odpoczywał, nie nawie- 
dzały go żadne myśli, ani pocieszające, ani przygnębiające. Gdy tak stał oparty 
o mur, czuł się po prostu częścią ulicy, kawałkiem getta. Przyglądał się twa-
rzom przechodniów, przysłuchiwał krzykom otaczających go handlarzy, patrzył 
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w twarz Matki Boskiej w niszy kościoła1 i pozwalał wzrokowi osunąć się na słupy 
i druty u jej stóp. Ze wszystkich stron chwytał słowa – wrzaski, tumult dzieci, 
kłótnie kobiet. Dostrzegał kolor powietrza, barwę dalekiego nieba, zmieniającą 
się wraz z godzinami dnia, jakby przed jego oczami trwał spektakl ze słońcem 
w roli głównej. Spoglądał ku górze, podśpiewując pod nosem melodię małego 
handlarza sacharyną, który tuż obok wołał dziewczęcym głosem:

Sacharyna, oryginalna sacharyna!
Sacharyna, sześć za dychę się zaczyna!

Bunim nucił tę przyśpiewkę do słońca, jakby to jemu zachwalał sacharynę. 
W pewnej chwili jego głos przeszedł w głos nastoletniego młodzieńca, który 
przechodzi mutację:

Niemal kilowe, tylko wyborowe,
Jak całe bochny, kloce gotowe,
Cukierki! Toffi! Toffi!

 – Toffi! Toffi! – wołał Bunim do słońca i stukał nogą w rytm młotów, które 
mocowały druty na słupach obok nowego mostu.

Czasem polecał słońcu swój własny towar – spodnie, skarpetki, kawałki mydła. 
I on miał melodię wabiącą klientów. Tak się z nią zrósł, że często nie wiedział, 
czy rzeczywiście śpiewa, czy to tylko w nim, w środku, coś tak rozbrzmiewa.

Getto zaczynało oddychać w nim, więc nie musiał go już komentować. Wszyst-
ko, co w jego umyśle miało kształt myśli, orbitowało wokół odrobiny ciepłego 
posiłku, wieczornej godziny, gdy całą trójką usiądą do stołu i zastukają łyżkami. 
Wszystko, co miało w jego mózgu pozór myśli, kręciło się wokół pytania, w jaki 
sposób zdobyć trochę drew, aby ugotować coś ciepłego. Jego umysł zajmował 
się tylko wychudłymi biodrami Miriam, jej zanikającymi piersiami… I wciąż za-
okrąglonymi, różowymi policzkami Blimele.

Teraz on i Miriam śnili pokrewne sny. I on widział słupy z drutami, druty ze 
słupami. Ale w jego snach zamieniały się one w drążki i siatkę klatki. Siebie 
samego widział zaś kręcącego się w niej niczym zwierzę wokół własnego ogo-
na. Wył i warczał, rzucał się na siatkę z drutów i odbijał od niej. Nigdy jednak 
nie wiedział, co to za zwierzę: czy jest niezdarnym niedźwiedziem, lampartem, 
wilkiem czy po prostu małpą. Jedno wiedział – że z głodu i gorączki ma ochotę 
odgryźć własny ogon. A z zewnątrz, zza prętów klatki, spoglądała zielona twarz, 

1 Przed kościołem katolickim przy ul. Zgierskiej stoi na cokole (nie w niszy) figura przedstawiająca 
patronkę świątyni. W czasie, gdy dzieje się akcja powieści, kościół formalnie nie należał do getta, 
jednak księża musieli opuścić budynki już w 1940 r., a w 1942 r. w świątyni urządzono magazyn.
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zielony mundur, zielone ręce, które wtykały lufę karabinu między pręty, drażniły 
zdenerwowane zwierzę i cieszyły się: Gott, wie groß ist dein Tiergarten!2.

Gdy budził się ze snu, miał niejasne przeświadczenie, że wciąż jeszcze śni, 
pozostawało w nim uczucie ciasnoty. Ciasnota ta wydawała mu się nieograniczona. 
Była wielka, niekończąca się, niezmierzona. A to uczucie bycia zwierzęciem było 
żywe, proste i jasne. Czuł się otępiały. W sytuacji, w jakiej się znalazł, przyjmował 
to otępienie jako błogosławieństwo.

*

Od czasu do czasu wzmagało się w nim pragnienie czegoś wyższego. Raz 
stało się tak, gdy malarz Gutman, którego w pewne sobotnie popołudnie spotkał 
w „ogrodzie”, podszedł do niego i długo ściskał mu rękę, szczęśliwy, że miesz-
kają na jednym podwórku. Od niego Bunim dowiedział się, że w getcie mieszka 
poetka Sara Samet3.

– Nazywamy ją tutaj Sarą Bas Tojwim4 – powiedział Gutman i tej samej nocy 
zabrał go do niej. 

Poetka przyjęła ich ze smutnym, ledwie dostrzegalnym uśmiechem. W jej 
powitaniu nie było radości, tylko rodzaj współczującej delikatności, żalu, jakby 
chciała powiedzieć: „To znaczy, że też tu jesteś”. Bunim zauważył, jak zmizerniała. 
Jej drobna twarz była jeszcze drobniejsza, krótkie włosy usiane szarością. Za-
prosiła gości, aby usiedli na łóżku. W kuchni jej mąż zajął się parzeniem herbaty. 
Siedzieli we troje, milcząc i wsłuchując się w dźwięki dolatujące z kuchni, jakby 
w oczekiwaniu, że herbata ułatwi im rozmowę. Bunim był ciekawy, z czego ta para 
żyje, jak dają sobie radę. Nie pytał. Nie chciał rozmawiać na temat getta. Jego 
poczucie wspólnoty z poetką nie miało związku z gettem. Zrozumiał to w chwili, 
gdy ich spojrzenia się spotkały. Był też wdzięczny Gutmanowi, że nie nawiązywał  
 

2  Boże, jakie wielkie jest Twoje zoo! (niem.).

3 Prawdopodobnie pierwowzorem tej postaci była Miriam Ulinower (1888–1944), łódzka poetka 
pisząca w jidysz. Jedyny wydany przez nią przed wojną zbiór poezji to Der bobes ojcer (1922). 
W getcie w jej mieszkaniu przy ul. Jakuba 13 odbywały się wieczory poetyckie wspominane w wielu 
dziennikach i powojennych relacjach, w których brali udział mieszkający w getcie pisarze, poeci, 
malarze. Uczestniczyli w nich m.in. Józef Zelkowicz, Symcha Bunim Szajewicz, Izrael Lejzerowicz, 
a także bardzo młodzi początkujący poeci: Abraham Cykiert i Chava Rosenfarb.

4 Sara Bas Tojwim – XVIII-wieczna autorka techines, modlitw dla kobiet. Pochodziła z Podola. Jej 
teksty miały silny autobiograficzny wymiar, do najważniejszych należał zbiór modlitw Szlojsze sze-
orim (Trzy bramy).
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do powszedniości uwagą czy słowem. Bunim chciał, aby tutaj zwierzę w nim 
zamilkło choć na moment.

W końcu podano herbatę i Bunim odzyskał odwagę. Zaproponował poetce, 
by przeczytała coś ze swojego tomiku.

Czytała cichym, nabożnym głosem, szepcząc słowo za słowem. Im cichszy 
stawał się jej głos, tym bardziej wzruszenie wzbierało w nim samym – w Bu-
nimie. Czytała wiersze o szabatach spędzanych w domu, u mamy, a wówczas 
widział swój własny dom, rodziców, siostry – nie tak, jak wyglądali teraz, po 
swoim powrocie do getta, lecz tak, jak wyglądali tam, w Łęczycy. Słyszał pełne 
miłości głosy: „Bunimku… Bunimku…”. Czasami był to głos matki, czasem 
którejś z sióstr. Patrzono na niego z oczekiwaniem i nadzieją. Poczucie winy 
zaczęło go aż dławić. Nie winy przeszłej, choćby z powodu opuszczenia domu 
rodziców, ale tej aktualnej. Tak, zaglądał do nich na Fajferówkę5, gdzie znaleźli 
mieszkanie, ponieważ podwórze przy Lutomierskiej było już przepełnione. 
W Pesach poszedł nawet pomodlić się z ojcem. Pozwolił mamie podać sobie 
zupę czy kromkę chleba i rzucił się na to, nie pytając, skąd ma. Czasem, gdy 
powiodły mu się napady na wóz, chciał pobiec do domu z brukwią czy kilko-
ma marchwiami, by wręczyć je matce. Ale zawsze było tak, że najpierw biegł 
do swojego mieszkania, potem zaś już nic nie dawało się z tego łupu ująć  
i zanieść.

Sara Samet kilkakrotnie przerywała czytanie. Nie chciała się narzucać swoimi 
wierszami, chociaż ich odczytywanie sprawiało jej wyraźną przyjemność. Na 
jej twarzy malowało się uniesienie, jak na odświętnej twarzy matki, na której 
spoczywa Szechina6. Goście nie pozwalali jej przerwać. Chcieli słuchać. A im 
dłużej czytała, im dłużej Bunim patrzył na nią i słuchał, tym łagodniejszy stawał 
się jego ból. W końcu począł ulgę i ciszę, które nie zatarły winy, ale uczyniły ją 
znośną. W ciszy tej jego serce zaczęło bić pewniej, silniej, rytmiczniej i radośniej. 
Jego żyły, całe jego jestestwo wypełniała tęsknota: Pisz… Pisz… W ciszy miał 
ochotę sięgnąć po obgryziony ołówek, znaleźć kawałek czystego papieru i go 
zapełnić. Pieścił w wyobraźni to pragnienie i czuł, jak je ponownie odnajduje. 
Z ołówkiem w ręku będzie mocarzem, zwierzę straci nad nim władzę, pozostanie 
w pełni sobą. Wyczekiwał już chwili, gdy znajdzie się w swoim mieszkaniu, na 
swoim łóżku i będzie mógł rozpocząć wiersz.

 

5 Ulica Fefera (Pfeifera albo Pieprzowa, dziś Berlińskiego), odchodzi od Łagiewnickiej. Znajdowała 
się na granicy Łodzi i osady Bałuty, zarówno przed wojną, jak i w getcie było to miejsce nielegal-
nego handlu.

6 Szechina – obecność lub immanencja Boga. Miejscem zamieszkiwania Szechiny był przybytek 
na pustyni i Pierwsza Świątynia. Po rozproszeniu Żydów również Szechina podzieliła ich los i prze-
bywa na wygnaniu. Przez kabalistów ukazywana jest jako żeński aspekt Boga. 
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 W drodze do domu malarz Gutman opowiadał:
– Wie pan, przed przenosinami do getta pozbyłem się wszystkich moich obra-

zów. Lecz tu… Ostatnio znów chwyciłem za pędzel i… Wydaje mi się, że tu można 
przemówić pełnym głosem. I wie pan, co jeszcze myślę? Myślę, że to obowiązek… 
Nie mówiąc już o wewnętrznym wsparciu, jakie to daje. Weźmy mnie… Jestem 
zwolennikiem aktywnej walki o wolność. Może pan sobie wyobrażać, że to moje 
największe osiągnięcie. Mam na myśli mój hiszpański epizod7. Tutaj, po wejściu 
Niemców, wszystko we mnie płonęło. Duch Hiszpanii domagał się odpowiedzi. 
Biegałem po mieście jak szaleniec. Wszyscy mnie wyśmiewali… Polacy, Żydzi, 
dawni towarzysze broni. Jak może mi przyjść do głowy porównywanie sytuacji 
w Hiszpanii i w Polsce? Pozostało mi działać samemu. Co mogłem zrobić? Naj-
wyżej zabić jakiegoś Niemca albo dwóch. Czasami byłem gotów… Wygląda jednak 
na to, że artysta we mnie, tak, ten martwy artysta, który zniszczył wszystko, 
co stworzył, nie zgodził się na taki układ. Nawet tu, zanim zacząłem malować, 
nieraz miałem ochotę rzucić się na żandarma przy drutach. Ale odkąd maluję, 
nie przychodzi mi to już do głowy… Rozumie mnie pan? To walka wewnętrzna. 
Obowiązek uwiecznienia dla świata. To samo w przypadku pana. Wie pan, jak 
podziwiałem pana pisanie, jeszcze wtedy, gdy mało kto pana znał…

– Ech – westchnął Bunim, lecz w duchu czuł odświętną radość. – Myśli pan, 
że bez tego brakuje mi obowiązków?

– Każdy je ma, ale pan musi mieć siłę, by podołać jeszcze jednemu. Potrafi 
pan utrzymać w ręku pióro.

– I co z tego? – Bunim był pobudzony i podenerwowany. – Nie sądzi pan, że 
nawet największy mistrz nie dałby sobie rady z takim tematem?

– Każdy musi robić to, na co go stać.
– Głupstwa – Bunim machnął ręką, ale w głębi duszy dziękował Gutmanowi 

za te słowa. Tak, czuł w sobie powołanie. Pisanie mogło nadać życiu sens.
Pożegnał się z Gutmanem i przemaszerował przez podwórze pospiesznym 

krokiem. Wiedział, co będzie robić wieczorem.
Gdy otworzył drzwi, natknął się na posępny wzrok Miriam. Dziecko zacho-

rowało. Od kilku dni Blimele miała biegunkę. Mówiono na podwórzu, że to wina 
krup8 i łusek, które ciężko się trawi. Blimele dostała gorączki, a doktor Lewin 
stwierdził dyzenterię.

Mijały dni i tygodnie obaw o Blimele, zajmowania się jej wypróżnieniami, 
sprzedawania racji chleba i cukru za odrobinę ryżu.

 

7 Aluzja do udziału bohatera w hiszpańskiej wojnie domowej, która toczyła się w latach 1936–1939.

8 Krupy (krupa) – pierwotnie rodzaj kaszy otrzymywany z ziarna, które zostało poddane tylko lek-
kiej obróbce – obłuszczone z zewnętrznej osłonki i zachowało w przybliżeniu swój kształt i wygląd, 
także synonim kaszy jaglanej.
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Dwie osoby na podwórzu rozstały się z życiem za sprawą dyzenterii. Ale Blimele 
szybko doszła do siebie.

Bunim stał się bardziej uparty w handlu, bezczelniejszy wobec klientów. 
Sprzedawał też na czarnym rynku trochę masła czy miodu z przydziału swojego 
i Miriam, po czym dokupował dziecku ćwiartkę chleba. Zapomniał o wizycie 
u poetki Sary Samet i swojej chęci pisania. Znowu czuł się otępiały.

Z otępienia po raz drugi wyciągnął go pewien człowiek handlujący po sąsiedzku. 
Ulicę wypełniał niepokój: ciągnęły nią często głodowe demonstracje przeciwko 
Rumkowskiemu, więc Bunim był zdenerwowany. Dokuczał mu głód, a gdy ten 
własny głód napotykał jeszcze głód przechodzącego tłumu, stawał się dziki, po 
tysiąckroć zwielokrotniony i nieznośny.

Działo się to, gdy zmęczony krzykiem opierał się o mur. O bieganiu w po- 
szukiwaniu wozów nie mogło już być mowy. W ostatnich dniach nigdzie nie wi- 
dziano konwojów z prowiantem. Tłum był zły i obawiano się, żeby nie rzucił się na 
wozy i wszystkiego nie splądrował. Transporty przychodziły nocą, gdy getto spało.

Bunim obserwował przechodniów i miał ochotę zerwać się z miejsca, pobiec 
z nimi. Jednak nie ruszył się. Musiał zostać. Nie mógł walczyć równocześnie 
z głodem i poczuciem winy. Wówczas zbliżył się do niego niewysoki Żyd o wątłej, 
rzadkiej bródce. Na szyi miał zawieszoną skrzyneczkę, w niej zaś, pod szkłem, 
leżały domowej roboty cukierki. Chociaż nie zachwalał swojego towaru tak głośno 
jak Bunim, widocznie nie mając na to sił, tak jak inni handlarze miał przecież 
melodię, którą zapraszał klientów do kupowania. Melodia była przeciągła i ła-
godna. Bunim znał ją, tak jak wszystkie. Człowieczek zaśpiewał do niego jedno 
monotonne zdanie, co jakiś czas zmieniając kolejność słów, ale nie treść: – Ludzie, 
pokrzepcie serce! – albo: – Ludzie, pokrzepcie życie! – stukając jednocześnie 
palcem w szybkę kryjącą irysy i toffi domowej roboty.

Mały Żyd oparł się o mur obok Bunima i podniósł ku niemu twarz z długą, rzadką 
bródką: – Będzie pan tu stał cały dzień, miły sąsiedzie, co? Nie ma wozów, żeby 
je gonić, co? – Bunim zmierzył go ostrym spojrzeniem, chciał go zapytać, czemu 
go to interesuje. Człowieczek nie przejął się jego surową miną: – Zauważyłem, że 
pan jeszcze niczego nie sprzedał… – Bunim już był mu gotów powiedzieć, żeby 
się odczepił, ale wyraz twarzy rozmówcy wydawał się dziwny. Malował się na niej 
ból, intymne, ojcowskie współczucie: – Wie pan – Żyd kontynuował przemowę 
– nigdy nic pan do mnie nie powiedział, ale ja często na pana patrzę. Słucham 
melodii, którą przywołuje pan klientów. Oczywiście, o ile nie wydziera się pan 
wniebogłosy. – Nachylił się do Bunima. – Już ją kiedyś słyszałem. To melodia 
modlitwy, prawda? Bunim wzruszył ramionami. – Nie wie pan, co to za melodia? 
Nie słyszy pan, co sam śpiewa?

– To dla pana jest śpiew? – Bunim nie potrafił się już powstrzymać.
– Panie Boże! – Mały Żyd kręcił głową, a wątła, długa bródka kręciła się 

wraz z nią. – Jeszcze jaki śpiew! Sam pan nie słyszy, co? Nie szkodzi – jego 
twarz pojaśniała łagodnością. – Taka melodia nie ginie. Są uszy, które słyszą.  
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Żyd w getcie może się modlić i w ten sposób. Słowa nie są najważniejsze. Naj- 
ważniejsza jest melodia. A nawet nie ona sama, ale to, co w niej ukryte, rozumie 
mnie pan?

Twarz Bunima była napięta, brwi ze złości nastroszone. Ale było coś w słowach 
tego człowieka, co koiło serce, uczucie podobne do tego u poetki Sary Samet. 
Jednak język gotów był mówić z goryczą: – Nie zawracaj mi pan głowy.

– Czego się pan złości na mnie, co? – oczy Żyda zamrugały niewinnie. – Czy 
chcę panu sprawić ból?

– Czego mi pan mąci w głowie tą duszą, melodią, modlitwą? Tak jestem od nich 
daleki, jak, nie przymierzając, od słońca! – Bunim machnął ręką w stronę słońca, 
które czerwone i płomienne opadało ponad drzewami w głąb ulicy Lutomierskiej.

Człowieczek powiódł wzrokiem za ręką Bunima, po czym stanął z uniesioną 
bródką i pobladłą twarz zwrócił do słońca: – Popełnia pan błąd – kontynuował. 
– Nie jest pan od nich już wcale daleko.

– U mnie tu, w środku, niczego nie ma. Niczego! – Bunim uderzył pięścią 
w pierś. – Jeśli mam duszę, jest to dusza diabła. Jeśli sądzi pan, że się modlę, to 
jest to modlitwa zwierzęcia, by napełnić żołądek, by móc ustać na nogach. Poza 
tym nie ma do kogo się modlić. Bóg został odcięty od nas drutem kolczastym.

Żyd roześmiał się: – Jest zupełnie odwrotnie, miły sąsiedzie! – jego twarz 
była blisko twarzy Bunima. – Właśnie odwrotnie. Mówię to panu. Mówię, że nie 
my zostaliśmy odcięci od świata, ale świat od nas. To oni siedzą wśród drutów 
kolczastych, my jesteśmy wolni. Proszę się nie śmiać – spieszył z odpowiedzią. 
– Tak to już jest z każdym płotem, każdym rozdzielającym ogrodzeniem. Gdzie 
jest wnętrze, a gdzie zewnętrze, zależy tylko od tego, jak się je pojmuje. Według 
mnie ja znajduję się poza drutami i to świat jest nimi otoczony. Tu zaś panuje 
wolność, nie tam. I tu znajduje się Pan Bóg, nie tam. Powiedzmy, że znalazłby się 
pan już po tamtej stronie, sądzi pan, że czułby się pan lepiej? Gorzej, mówię panu. 
Po tysiąckroć gorzej. Na zewnątrz panuje prawdziwy ścisk, prawdziwa ciasnota. 
Na świecie jeden drugiego ciągnie za kudły. Świat skąpany jest w nieprawo- 
ści, w mordzie. Stamtąd zaś naprawdę nie ma dokąd uciec. Ale tu? Tu można 
wznieść się wyżej. Rozumie mnie pan? Bo tu są jeszcze ludzie o takich twarzach 
jak pana, na przykład.

Bunim popatrzył na niego: – O co chodzi z moją twarzą?
Mały Żyd podniósł rękę, jakby chciał nią pogłaskać policzek Bunima: – Taka 

twarz jak pańska, twarz, która tak znosi cierpienie… Oczy, w których widać 
majaczącą duszę…

– Co się pan tak uczepił tego słowa – dusza? Nie mam duszy, czego pan ode 
mnie chce? Po co komu dusza, gdy trzeba zdobyć trochę kapusty czy brukwi? 
I tak jest lepiej. Z czasem nikt jej nie będzie miał.

– Ej, niech pan tak nie mówi – poprosił go Żyd. – Duszy trzeba strzec. Tylko 
ona może wskazać nam drogę.

– Tak, na cmentarz.
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– A ja jestem pewien, że dokładnie w drugą stronę. Ku życiu. Ku prawdziwemu 
życiu! – Bunim zagryzł wargi. Przypomniał sobie własne radosne myśli sprzed 
pewnego czasu. Teraz słyszał je z ust małego Żyda. Coś w nim zadrżało. Wyglądało 
to tak, jakby słońce na zachodzie ognistą pieczęcią naznaczyło obietnicę tego 
człowieka. A jednak nadzieja nie była intymna i bliska, lecz obca i zimna. – A ja 
mówię… – dowodził wciąż człowieczek. – Mówię: Niemiec zamknął nas w getcie, 
idzie to na jego rachunek i on za to odpowie. Ale co się dzieje z nami w getcie, 
to inna sprawa. Za to, co czynimy tu ze sobą, będziemy musieli odpowiedzieć. 
I nawet gdyby było, jak pan mówi… Lepiej, żebyśmy szli z nią niż bez niej, gdzie-
kolwiek pójdziemy.

– Z kim?
– Z duszą. Niech pan nie zapomina, że jesteśmy Żydami.
– Już oni dbają o to, żebym nie zapomniał.
– Nie, to pańską rzeczą jest nie zapomnieć. Czyż wszystko, co przechodzimy, 

nie jest znakiem nieba, przypomnieniem, że jesteśmy Jego wybranym ludem? 
Dlaczego, jak pan myśli, Najwyższy dopuszcza do tego wszystkiego? Za świat. 
Byśmy się stali jego odbiciem. Aby przez nas świat dostrzegł swoje prawdziwe 
oblicze. Zostaliśmy wybrani. To nie jest wyssane z palca, nikt tego nie zmyślił.

– Dziękuję za taki przywilej.
– Może się to panu podobać lub nie. Ale nic pan z tym już nie zrobi. To los i nie 

w naszych rękach leży zmienianie go. Lecz owszem, w naszych rękach znajduje 
się wybór: albo zamknąć oczy na powołanie i nie rozpoznawać go, chociaż i tak 
nic nam to nie da, albo mieć oczy otwarte i z dumą nieść posłannictwo. To zaś 
może pomóc nam i światu. Słyszy mnie pan? Nam i światu.

Bunim gdzieś głęboko w sobie rozpoznał się w tych słowach. Jednak wzruszył 
ramionami. Miał dość tej dyskusji: – Ja pana proszę – odezwał się zmęczony – 
dajmy spokój, jaki sens ma to całe gadanie? Gdy znajdowałem się na pierwszym 
stopniu głodu, też miewałem podobne przemyślenia. I koniec. Wszystko zależy 
od tego, co kto ma w żołądku. Od tego zależą wszystkie myśli. Gdy nie ma się 
ciepłego posiłku dla dziecka, nie mówi się tak gładko o tych wszystkich rzeczach.

– A skąd pan wie, na którym stopniu głodu jestem ja? – Żyd poczuł się urażony.
– Z pańskich słów. Po prostu z tego, co pan mówi.
– To doprawdy nie jest żaden znak. Ile ma pan dzieci, oby tak zdrowe były? Jed-

no? Dwoje? A ja mam dziewięć jaskółek, panie sąsiedzie. Niechby mi były zdrowe 
i silne. A nie mogą mi nawet pomóc, ponieważ nie chcę ich wyciągać z chederu. 
Żona mi pomaga. Handluje trochę tym samym towarem. A skąd bierzemy towar, 
jak pan myśli? Moja żona robi go z racji, moich i jej. Z odrobiny cukru i miodu. 
Ma pan już pojęcie, co? – W głosie małego Żyda brzmiał wyrzut. Blady smutek 
skrył jego twarz. Patrzyli na siebie przez chwilę. W końcu człowieczek na nowo 
się rozpromienił i wskazał palcem na brudną szybkę swojej skrzynki. – A skoro 
jesteśmy przy tym, zapyta pan oczywiście, skąd w ogóle pomysł na taki towar. 
Czemu akurat cukierki, a nie coś innego? Niech pan mnie zrozumie, w tym tkwi 
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intencja. Cukierki mi się podobają. Kiedyś, przed wojną, sprzedawałem lody. 
Pokrewna branża. Zapyta pan, co to za branża? Jak mam to wyrazić? Dzieci 
uwielbiają lizać lody. Zawsze chętnie patrzyłem, jak ich buzie rozjaśniały się, jak 
oczka błyszczały z przyjemności. To doprawdy frajda dla ciała, lecz dla dzieci 
każda tego rodzaju przyjemność jest jednocześnie radością dla duszyczki. A my, 
Żydzi, tu w getcie, przypominamy zbite dzieci. Cukierek w ustach smakuje na 
podniebieniu i jest przyjemny dla duszy. Rozumie mnie pan? Trzeba ludziom 
nieść pociechę. Pociechą pomaga się bliźniemu i samemu sobie. Pociechę 
należy oferować sobie nawzajem.

– A On, Jego Umiłowane Imię, czemu nie przyjdzie nas pocieszyć? – zapytał 
Bunim już żartobliwie.

Żyd podniósł bródkę: – Czego pan chce, żeby ubrał się jak człowiek, chodził po 
getcie i poklepywał każdego po plecach – trzymaj się Jojne, trzymaj się Isrulik? On 
ma swoje własne sposoby. Przychodzi do nas przez nas samych. W dobru, które 
czynimy bliźniemu, tkwi On sam. – Człowieczek zajął się sznurkiem przy skrzyn-
ce. Poluzował go i zdjął skrzynkę z szyi. – Uff – odetchnął – na dziś wystarczy…

Skinął ręką do Bunima i zaczął przepychać się przez rozgorączkowany, poiry-
towany tłum. Po chwili zniknął mu z oczu. Bunim stał bez ruchu. Powietrze wokół 
miejsca, gdzie przed chwilą rozmawiali, było gęste, wypełnione powiedzianym 
i niedopowiedzianym. Tęsknota za kawałkiem ołówka znów zaczęła go męczyć. 
Poruszone zostało w nim to, co ukryte, czego – jak sądził – już nie posiada.

Poczuł, że jest popychany ze wszystkich stron. Ulica, i tak zatłoczona, zrobiła 
się jeszcze ciaśniejsza. Ze wszystkich okolicznych uliczek napływali ludzie. Bunim 
zauważył, że tłum zmierza do bram nieopodal jego podwórza przy Lutomierskiej.

– Żądamy pracy i chleba! – wykrzyknął ktoś z maszerujących całkiem blisko. 
Odpowiedziało mu echo dobiegające ze wszystkich stron.

Bunim nie wiedział, czy sam ruszył z miejsca, czy to tłum go poniósł. Pozwolił 
się pchać ku bramie swojego podwórka, do kawałka płotu, rozebranego, a przez 
to umożliwiającego przejście na obszerne sąsiednie podwórze, gdzie znajdowała 
się siedziba dopiero co założonego oddziału straży pożarnej9.

Tłum kołysał się i falował jak ruchome morze. Ludzie stali nawet na wozach 
strażackich. 

Nie była to pierwsza głodowa demonstracja, tłum sprawnie wykrzykiwał hasła 
i unosił pięści10. Tym razem też był to protest częściowo zorganizowany przez 
partie robotnicze, więc można było zauważyć osobne zdyscyplinowane grupy, 

9 Biura gettowej straży ogniowej znajdowały się przy ul. Lutomierskiej 13, a na tyłach budynku był 
tzw. plac strażacki, na którym przemawiał Rumkowski.

10 Głodowe demonstracje przeciwko Rumkowskiemu rozpoczęły się latem 1940 r. Domagano się 
chleba i pracy. We wrześniu kilkakrotnie interweniowała policja niemiecka. Były ofiary śmiertelne 
i ranni.
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które wznosiły hasła chóralnie. Poza tym ludzie stali rodzinami, trzymali dzieci za 
ręce, brali na ramiona, na plecy – choćby na chwilę. Dzieci cieszyły się, radośnie 
błyszczały im oczy, z ciekawością przyglądały się przedstawieniu odgrywanemu 
przez dorosłych. Zaintrygowane patrzyły, jak twarze rodziców zmieniają się, stają 
się napięte, jak oczy spoglądają dziko, złoszcząc się na kogoś innego, nie zaś na 
nie, dzieci. Na kogo, tego dokładnie nie wiedziały. Więc również podnosiły piąs-
tki, śmiały się i przedrzeźniały niezrozumiałe hasła. Tu i ówdzie mała duszyczka 
była przerażona tą grą, obcymi twarzami rodziców, i wybuchała histerycznym, 
ostrym płaczem.

Bunim zadarł głowę i spojrzał, jak zachodzące słońce bawi się czerwonym 
ceglanym kominem domu i prześwieca przez rzadki kłębek dymu. Patrzył, ale nie 
widział. Jego ciało ściskał tłum, który podobnie jak on nie myślał już o niczym poza 
głodem. Jeszcze przed chwilą o nim nie pamiętał. Dopiero rozmawiał o ważkich 
sprawach ze sprzedawcą cukierków, tęsknił za obgryzionym ołówkiem. To wszyst-
ko było teraz dalekie, jakby działo się w innym życiu. Teraz burczało w brzuchu, 
ściągało wargi, drażniło język. Twarz wykrzywiła mu się, brwi połączyły w jedną 
gęstą linię a czoło, pełne bruzd i zmarszczek, pokrywała rozczochrana, szara 
jak pył czupryna. Jedną ręką ściskał torbę, drugą wznosił zaciśniętą w pięść. 
Krzyczał, a krzyk tłumu zdawał się po tysiąckroć potężniejszy niż jego własny 
głos. Również wspólny głód czuło się tysiąc razy silniej niż własny.

Lecz wśród tego gwaru, wśród swojego krzyku, posłyszał głos, który nie krzy-
czał, nie nawoływał, lecz śpiewał. Wznosił najprawdziwszy śpiew. Głos był cienki, 
dziewczęcy, czysty i wesoły – wręcz figlarny. Pieśń miała słowa. Bunim skierował 
głowę w stronę, z której docierał głos, i pośród innych stojących na jednym z wozów 
strażackich ujrzał chłopca w czarnym chałacie i okrągłej żydowskiej czapeczce. 
Blady, chudy chłopiec miał twarz starca, oczy dziecka i głos dziewczęcia. Dzie-
cięce oczy śmiały się. Głos spływał z bladych warg, a twarz wykrzywiała się jak 
oblicze klauna, który stale stroi nowe miny i grymasy.

Chłopiec wciąż wycierał usta rękawem chałata, rozglądał się bystrymi oczami 
i obserwował wrażenie, jakie wywoływał jego śpiew. Ze wszystkich stron, z wozu 
i spod niego, spoglądano na chłopca, wzruszano ramionami. Ktoś czasem się 
zaśmiał, ktoś inny rozzłościł. Chłopiec nie przejmował się, widząc, że ta czy inna 
pieśń nie robi wielkiego wrażenia. Po odśpiewaniu połowy strofy zaczynał nowy 
kuplet:

Przyszedł czas, nadeszła bieda,
Już przesądzone, daremny krzyk. 
Nas, łódzkich Żydów, na śmierć ktoś wydał,
I najmądrzejszy zgłupieje w mig! 

Czasem tłum słuchał uważniej. Na chwilę zapominał o krzyku z podwórza, 
o wspólnym podnoszeniu pięści. Teraz wiele twarzy zwracało się w kierunku 
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chudego młodzieńca. Twarze były złe i napięte. Wyglądało to tak, jakby miano za 
chwilę śpiewaka ukamienować. Ale w uszach tłumu dźwięczała już pieśń, w oczach 
wzbierały płomienie. Śpiewak na nowo potoczył wzrokiem po słuchaczach, pod-
niósł przeciw nim obie ręce, jakby chciał się bronić, i powtórzył refren:

– Oj, oj, I najmądrzejszy zgłupieje w mig!

Dziecko na barkach ojca roześmiało się. Był to sygnał dla pozostałych, bowiem 
twarze wygładziły się i ze wszystkich stron rozległ się cichy chichot. Buzia chłopca 
pojaśniała. Na jego ustach rozbłysnął szeroki uśmiech. Z wdzięcznością ukazał 
tłumowi cały garnitur drobnych, zepsutych zębów. Znów wytarł wargi rękawem, 
jakby chciał dać znać, że piosenka dobiegła końca. Przesunął czapeczkę na 
bakier, podrapał się po wygolonej głowie i wskazując palcem wóz strażacki, na 
którym stał, zaniósł się nową melodią:

Mam ci wujka, zwie się Lejml,
To kierownik całej straży.
Ruszać rusza się jak wielbłąd…
Pożar gasi jedną flaszką.

Tłum zdążył już poznać otyłego, krótkonogiego i czerwononosego komendanta 
straży pożarnej, nie mógł się więc powstrzymać i wybuchł chóralnym śmiechem. 
Wyglądało to tak, jakby wszystkim nagle ulżyło. Twarze, jeszcze przed chwilą 
zmarszczone gniewem, teraz wykrzywiały się w radosnym chichocie i parska-
niu. Zaczęto bić brawo, a grupa otaczająca wóz powiększyła się. Nieco dalej na 
podwórzu wciąż w oburzeniu podnoszono pięści – ale tu, w tym zakątku, głód 
został na chwilę zapomniany.

Tylko na chwilę. Śpiewak w samym środku kupletu podniósł buzię, skierował 
wzrok na sąsiednie podwórko i przerwał śpiew. Gdy tylko przestał śpiewać, 
wszystkie twarze spojrzały w tę samą stronę. Wokół wozu i na całym ciasno 
zapchanym podwórzu zrobiło się cicho.

Na pierwszym piętrze kamienicy, która stała pomiędzy podwórzami, otworzyło 
się okienko. Pojawiła się w nim figura, czy może lepiej głowa, ponieważ ciało 
pozostawało niewidoczne. Zacierała je ciemność wewnątrz budynku. Dawało 
się za to dostrzec dwie pięści wystające po obu stronach głowy, wyciągnięte 
w kierunku tłumu.

Icie Meir Stolarz zaczął swoją przemowę do głodujących.

*
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To nie był ten sam Icie Meir, co kiedyś, a już na pewno nie ten, który był 
mężem Szejny Pesi i ojcem swoich synów. Był to chory, a zarazem zupełnie inny 
Icie Meir, który czuł się wyzwolony powszechnym nieszczęściem, który brał na 
siebie obowiązek uczynienia czegoś dla braci „w pracy i biedzie”11. Całe życie 
był sympatykiem Bundu, czytelnikiem wszelkiego rodzaju historii o bohaterach 
i rewolucjonistach, sam więc poczuł się teraz nagle bundowcem i rewolucjonistą 
– bojownikiem, który przez całe życie w nim drzemał.

Nie siedział już w nowym mieszkaniu i nie rozmawiał z żoną, Szejną Pesią. Był 
wszędzie, gdzie schodzili się Żydzi – na podwórku, na ulicy, w kolejce po żywność, 
w starych jatkach, gdzie każdą klitkę zajmował inny związek. Pomagał organizować 
robotników podług zawodów. Roznosił krótkie biuletyny i pisane odręcznie ulotki 
protestacyjne. Maszerował z Żydami po ulicach i biegał od zgromadzenia do 
zgromadzenia, bacząc, aby z rozgorączkowanego, bezładnego marszu głodowe-
go uformowała się demonstracja. I prowadził ją na swoje podwórko, gdzie miał 
zapewnioną ochronę Walentina i jego ferajny. Stamtąd prowadził zgromadzonych 
na sąsiednie, większe podwórze, do strażaków.

Zauważył, że okienko klatki schodowej obok jego mieszkania na pierwszym 
piętrze zwrócone jest właśnie na podwórze strażackie. On był tym, który wyjął 
skrzydło okna i po raz pierwszy przemawiał do ludzi. Dzięki niemu okienko stało 
się trybuną wszystkich mityngów głodowych w getcie.

Icie Meir nigdy wcześniej nie zastanawiał się, co powiedzieć swoim braciom 
w getcie. Gdy tylko pojawił się w otwartym okienku i ujrzał morze głów zadartych 
w jego stronę, słowa same zaczęły mu się pchać na usta. Pozwalał im spływać 
z warg, jedno słowo ciągnęło za sobą drugie, drugie ciągnęło trzecie, i tak bez 
końca, długo, jakby wszystkie zawisły na niekończącej się nici smutku i goryczy. 
Nici, która zaczynała się w jego sercu, a którą tłum na dole chciwymi oczami 
i uszami ciągnął do siebie. Icie Meir sam nie słuchał swojego głosu i swojej 
przemowy. Czasem zdawało mu się, że wcale nie mówi tego on, że to syn Srulik 
stoi obok, płomienny mówca na święcie 1 Maja, dawnych mityngach i masów-
kach. Z przyjemnością słuchał głosu Srulika (nie zaś swojego).

Icie Meir rozsunął piegowate pięści w powietrzu, otworzył usta, nabrał w płuca 
wieczornego chłodu. Mętnym wzrokiem zmierzył niebo, które skrywał wieczór, 
a następnie spojrzał w czerń mas ludzkich na podwórzu.

– Bracia Żydzi! – wykrzyknął i usłyszał, jak głos (nie jego) odbija się w ciszy 
podwórza tępym, przyjemnym echem. – Nasza sytuacja jest zła! Nie może tak 

11  Aluzja do hymnu Bundu pt. Przysięga, który zaczyna się słowami: 
 „Bracia i siostry, w walce i pracy,
 Wszyscy – ci dalsi, i ci odlegli,
 Wspólnie i razem, sztandar już czeka,
 Powiewa od złości, czerwieni się od krwi!
 To nasza przysięga na życie i śmierć”.
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dalej trwać i nie powinna tak dalej trwać! Nie możemy pozwolić, aby nas bito 
i morzono głodem! – Po tych urwanych zdaniach, pomiędzy którymi nabierał 
chłodnego powietrza, nić przemowy rozwijała się szybciej i łatwiej: – Nie może-
my już dłużej przyglądać się cierpieniu naszych dzieci! A to dopiero początek. 
Wyobraźcie sobie, co jeszcze nas czeka, jeśli nie przeciwstawimy się już dziś! 
Prezes Rumkowski nie robi niczego, aby ulżyć nam w biedzie! Jemu i jego klice, 
„radzie” i innym szychom, pasożytom z zarządu getta, niczego nie brakuje! Nie 
czują wojny. Dobrze im się żyje, jak dawniej! Kiedyś długo milczeliśmy, ale mil-
czenie akurat się kończy, właśnie tutaj! Nie będziemy więcej tolerować protekcji, 
bogaczy, płaszczenia się u ich stóp! Żądamy sprawiedliwszego dzielenia prowiantu, 
który przychodzi do getta! Żądamy otwarcia tanich kuchni! Żądamy większego 
wsparcia dla tych, których nie stać nawet na ubogie racje! Żądamy, aby Prezes 
uznał delegatów robotniczych i zasięgał ich rady! Niech sobie ten starzec nie 
myśli, że ma do czynienia ze ślepym tłumem, który pozwoli mu prowadzić się jak 
stado bydła. Jesteśmy żydowskim ludem pracującym proletariackiej Łodzi! Nie 
chcemy dyktatorów! Nie chcemy być podwójnie zniewoleni! – Tu Icie Meir musiał 
przerwać, aby wraz ze świeżym powietrzem zaczerpnąć nieco siły z dochodzącego 
zewsząd zgodnego pomruku, który rozkołysał tłum. Dobrze wiedział, że tam, na 
dole, ludzie ze wszystkich sił starają się powstrzymać, aby nie doprowadzić do 
wybuchu, a to ze względu na bliskość drutów. Jednak nawet ten zdławiony krzyk 
dał mu jasno do zrozumienia, jaką gorycz wzbudził u swoich słuchaczy. – Bracia 
Żydzi! – zaczął znowu. – Wiedzcie jedną rzecz. Jeżeli chcemy przeżyć wojnę, jeżeli 
chcemy dożyć wolności, musimy się trzymać razem, musimy się zorganizować. 
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Tylko tak będziemy potrafili przeciw- 
stawić się wewnętrznemu wrogowi. Przyjmijmy więc właśnie tutaj, bracia Żydzi, 
robotnicy i proletariusze, rezolucję, że nie opuścimy tego podwórza, póki sam 
Prezes nie przybędzie i nie wysłucha naszych żądań!

Tłum wyraźnie potrafił się już opanować i z ust zadudniło powszechne „Hura!”.
– Żądamy Prezesa! – krzyczano ze wszystkich stron.
Icie Meir podniósł ręce, jakby chciał ogarnąć nimi wszystkie okrzyki: – Tak, 

moi bracia! – kontynuował. – Żądamy Prezesa i nie ruszymy się stąd, dopóki 
nie przybędzie… – Ostatnie zdanie nie spłynęło z jego ust z taką łatwością. 
Zabrzmiało jak pianie koguta. Zaschło mu w gardle. Nie zwracał jednak na to 
uwagi i pozwalając potowi spływać po twarzy, mówił dalej ochrypłym głosem.

Ktoś nie przestawał ciągnąć go za marynarkę. To Szejna Pesia prosiła: – 
Icie Meirze, ile można gadać? – Także na jej obecność i szarpanie nie zwracał 
uwagi. Głos miał, owszem, ochrypły, ale to, co chciał powiedzieć, wyrażał jasno 
i wyraźnie. Szejna Pesia nie mogła już wytrzymać: – Icie Meirze, pamiętaj, jeszcze 
z siebie żółć wykrzyczysz! – Nie przestawała go ostrzegać i machać palcem tuż 
za jego plecami. Odkąd zaczął przemawiać, stała za nim ze szklanką wody, aby 
podać mu przy pierwszej okazji. – Łyknij chociaż wody, by się nieco pokrzepić, 
pamiętaj, Icie Meirze!
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Nie przerwał przemowy nawet na chwilę. Otrząsnął się tylko szybko, jakby 
chciał pozbyć się natrętnej muchy. Nie wiedział, czego żona od niego chce i nie 
słyszał ani jednego wypowiedzianego przez nią słowa. Za to na dole, wśród tłu-
mu, widział swoich trzech synów: Motla, Josiego i Szolema. W ich uniesionych 
twarzach, w dumnych, jaśniejących spojrzeniach odnalazł potwierdzenie, że 
przemawia dobrze, płomiennie.

Nagle coś zmusiło go do oderwania wzroku od synów. Coś działo się przy 
bramie. Wkrótce dostrzegł, jak grupa młodzieńców z pałkami wysypuje się na 
podwórze. Służba Porządkowa. Serce zaczęło mu mocno bić. Czuł uniesienie. 
Rozpostarł ręce z wyciągniętymi palcami w kierunku bramy: – Widzicie, kogo 
Prezes nam przysyła! Policję z pałami! Lanie chce nam dać zamiast chleba!

Ludzie zaniepokoili się, stanęli bliżej, ciaśniej. Nieliczni tu i ówdzie przepychali 
się do wyjścia. Młodzieńcy z pałkami zatrzymali się na chwilę. Spojrzeli po sobie, 
jakby zastanawiali się, co robić. Potem, jak na rozkaz, wkroczyli w tłum.

– Rozejść się! Rozejść się! – rozbrzmiał język polski. Kije zaświstały w powie- 
trzu.

– Policjanci! Policjanci! – krzyczał Icie Meir jak opętany. – Nie podnoście ręki 
na naszych braci! Idźcie po Prezesa! Żądamy Prezesa! Przyprowadźcie go tutaj!

– Żądamy Prezesa! – tłum zakrzyknął z nową odwagą.
Za plecami Iciego Meira powstał tumult. Teraz słyszał już wyraźnie, że Szejna 

Pesia mówi do niego coś głośno i z kimś się kłóci. Nie miał czasu, aby oderwać 
się od tego, co działo się przed jego oczami i odwrócić choć na moment głowę.

Szejna Pesia przepychała się z młodym policjantem, Mietkiem Rozenbergiem, 
który stał na ostatnim stopniu i chciał przedrzeć się przez jej rozpostarte ręce, 
aby podejść do Iciego Meira.

– Sąsiedzie kochany! – błagała go Szejna Pesia i odpychała od siebie. – Zo- 
stawcie go. Sami zaraz zobaczycie, że go stąd zabiorę. Już przecież kończy. Idźcie 
zdrowi, sąsiedzie kochany. Przysięgam, że za chwilę go tu nie będzie! – Przyszło 
jej do głowy, że może to dla niego ujma, że nazywa go kochanym sąsiadem. Po-
prawiła się: – Panie policjancie, bądź pan człowiek. Miej pan litość nad starym 
Żydem, daj pan spokój!

Mietek Rozenberg, rozbawiony komiczną przemową Żydówki i całą sceną, wal-
czył z nią bardziej dla żartu niż na poważnie. Sam postanowił zdjąć mówcę z okna. 
Miał nadzieję, że dopóki walczy z Szejną Pesią, Icie Meir zniknie i sprawa sama się 
rozwiąże. – Mam rozkaz go aresztować – ostrzegł Szejnę Pesię z poważną miną.

Słysząc to, Szejna Pesia ruszyła do Iciego Meira: – Icie Meirze, słyszysz? 
Przyjdą cię wsadzić! – Po chwili uwiesiła się obiema rękami na klapach Miet-
ka: – Policjancie kochany! – prosiła go. – Nie posadzisz pan przecież własnego  
sąsiada!

Mietek przestraszył się, że to stanie Iciego Meira w oknie okaże się jego 
osobistą kompromitacją. Przyszedł czas, aby działać i udowodnić, że jest poli- 
cjantem, a nie ciapą.
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Icie Meir akurat dobrze usłyszał dobiegające zza pleców słowo „wsadzić”. 
Krzyknął do synów: – Jojsef, Szolem, Motl, matka mdleje! – Widząc, jak chłopcy 
zrywają się z miejsca i znikają, uspokojony podniósł głowę ku wzburzonemu 
tłumowi: – Nie pozwólcie, aby was przegonili! Żądamy Prezesa!

To była ostatnia rzecz, jaką powiedział. Poczuł mocne uderzenie w plecy. Był 
to pierwszy cios zadany przez Mietka mieszkańcowi getta, a jednak był celny. 
Icie Meir poczuł ucisk w sercu. Obiema rękami chwycił się cegieł pod oknem. 
Zakręciło mu się w głowie. Poczuł obejmującą go Szejnę Pesię. Chlusnęła mu 
wodą w twarz i odciągnęła od okienka. Zszedłszy po schodach, zdążył jeszcze 
zauważyć, jak Szolem i Josi wyrównują rachunki z policjantem. Były to ostatnie 
ciosy, jakie Mietek jako policjant otrzymał od mieszkańców getta.

Motl, komunista, najstarszy spośród nieżonatych synów, stanął na miejscu 
ojca przy okienku. Icie Meir, leżąc na swoim wygodnym łóżku odziedziczonym 
po nauczycielu Mermlsztejnie, przysłuchiwał się jego głosowi. Otrzymany cios 
nie liczył się w ogóle. Czuł się dobrze.

Po Motlu mówili jeszcze inni. Policjanci nie mogli sobie dać rady z rozgoryczoną 
masą. Odczekali, aż ludzie się zmęczą i sami zaczną rozchodzić. Komendant 
policji zniknął gdzieś, widocznie pobiegł do Prezesa naradzić się i przyjąć rozka-
zy. Tłum uniesiony patosem i pewny siebie, nie zamierzał opuszczać podwórza. 
Lepiej było się trzymać razem. Czekano na Prezesa. Ktoś przyniósł wieść, że 
nadejdzie on dokładnie za dziesięć minut. Minęło pół godziny i kolejne pół. Było 
już późno, a Prezes się nie pojawił.

Zamiast niego zajechał w końcu do bramy zielony, wojskowy samochód. Wy-
skoczyło czterech Niemców z karabinami w rękach12. Tłum zamarł, skamieniał. 
Po chwili ludzie rozbiegli się we wszystkich kierunkach – do wszystkich szpar 
i dziur, zwłaszcza zaś na sąsiednie podwórko. Rozległ się strzał. Czterech Niemców 
wróciło do auta. Wkrótce samochód zahuczał i zniknął. Wszystko stało się tak 
szybko, że mogło się wydawać, iż była to tylko halucynacja przerażonego tłumu. 
Ale pośrodku pustego podwórza w kałuży krwi leżał zabity. Okienko na pierwszym 
piętrze – puste i ciemne – spoglądało na niego niczym oko zza czarnego okularu.

*

12  Wśród pierwszych buntowników w getcie byli tzw. „mocni”, którzy mieli kontakt z półświatkiem 
i chcieli zaprowadzić w getcie swoje porządki. Rumkowskiemu udało się ich uspokoić, werbując 
do policji i dając posady. Wrześniowe demonstracje były organizowane przeciwko Przełożonemu 
Starszeństwa Żydów przez różne ugrupowania polityczne, także przez działaczy Bundu. Z relacji 
świadków wynika, że policja niemiecka rozpędziła tłum, używając broni.
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Bunim długo czekał przy zamkniętych drzwiach chałupy. Podwórko po wszy-
stkim opustoszało. Przebiegł przez nie kilka razy, wyjrzał na ulicę. Ulica też była 
pusta. Kręcił się przed bramą, wytarł okulary, żeby szybciej ujrzeć Miriam i Blimele.

Stopniowo ludzie zaczęli wysypywać się z mieszkań, zbierać w grupki i szep-
tem rozmawiać. Bunim chodził od jednego wianuszka do drugiego. Był pewien, 
że żonie i córeczce nic się nie stało, a jednak dławiło go w gardle, serce ściskała 
twarda obręcz. Szukał wśród dzieci drobnej figurki Blimele, jej brązowej główki 
z czerwoną opaską we włosach. Był zły na Miriam, że nie ma jej w domu i szykował 
się do burzliwej kłótni. Jednocześnie wszystkimi częściami ciała czuł przywiązanie 
do niej i dziecka. A chociaż był przekonany, że nic się nie stało, poddawał się 
panice. Tęsknił za widokiem ich twarzy pośród innych przechodniów. Było już 
ciemno. A im więcej czasu mijało, tym mroczniejsza stawała się melancholia, 
która przysłaniała mu oczy, tym bardziej oczywiste stawało się uczucie, że nie 
może się pozbierać, nie może odnaleźć równowagi bez Miriam i Blimele.

Powtarzał właśnie ich imiona, mamrocząc jednostajną melodię modlitwy, 
którą przywoływał klientów, gdy wyłoniły się spomiędzy przechodzących ulicą 
– tak naturalnie i niezauważenie wynurzyły się z nieobecności swoją fizyczną 
realnością, że Bunim długą chwilę patrzył na nie i nie rozumiał, że właśnie je 
widzi. Szły powoli i trzymały się za ręce. Blimele podskakiwała i od czasu do 
czasu zatrzymywała matkę. Miriam spokojnie kiwała na nią palcem, strofowała 
ją, pouczała.

Bunim objął je oczami. Serce ucichło, uspokoiło się. Obręcz wokół niego stopiła 
się. Nie miał już ochoty złościć się na Miriam. Nie chciało mu się też przypadać 
do nich i ich obcałowywać.

Stały przed nim jakby nigdy nic. A on, jakby nigdy nic, wziął Blimele za rękę. 
Mała obrzuciła go całym światłem wielkich oczu: 

– Tatusiu, pójdę do szkoły. Spytaj mamusię – podskoczyła.
Spojrzał na Miriam. 
– A mnie nikt nie pyta?
Pokiwała głową zadowolona z siebie. 
– Przyszło mi do głowy, żeby pójść z nią do domu dziecka. Dlaczego się 

złościsz? – chwyciła go pod ramię i ufnie spojrzała w oczy. – Nie złość się dziś, 
Bunimku.

– Chcę mieć dziecko w domu – odwarknął zimno.
– Tatusiu – Blimele przyszła z pomocą Miriam i zaczęła go uspokajać. – Tam 

jest bardzo ładnie. Nie musisz się bać. – Gdy zobaczyła, że twarz ojca się nie 
rozjaśnia, stanęła na palcach i powiedziała: – W domu czeka na ciebie dobre 
jedzenie. Dzisiaj jest twój dzień, tatusiu. Nie możesz być zły.

Mama i córka spojrzały po sobie znacząco. Miriam potajemnie pokiwała 
palcem na dziewczynkę, a do Bunima zwróciła się ciepło i radośnie: 

– Dziś jest szczęśliwy dzień. Zobaczysz. Dziecko odżyje. Nie będzie musiała 
błąkać się po brudnym podwórku. I niech się do tego nauczy piosenek.
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– Mam chyba coś do powiedzenia? – przerwał ze złością.
Jej twarz spoważniała. 
– Tak będzie lepiej dla dziecka. Inni rodzice byliby szczęśliwi…
– Nie jestem innymi rodzicami!
– Bunim, proszę cię, ucieszmy się chociaż jednym dobrym wieczorem…
Nie odpowiedział jej. Nie miał sił odrywać się od dziecka na pół dnia. Szkoła 

znajdowała się po drugiej stronie getta. Oczywiście można tam było bez trudu 
się przedostać. Jednak przechodził go dreszcz na myśl, że może się kiedyś 
przydarzyć zamknięcie przejścia. Że pomiędzy nim a Blimele stanie ogrodze-
nie z drutów nie do pokonania. Chwile strachu, które dopiero co przeżył, nie 
powinny się powtórzyć. Tego było za wiele. Dziwił się też bardzo Miriam. Czyż 
w pierwszych dniach wojny nie wyglądała go, drżąca, w bramie? Czy sądzi, że 
w getcie nie może się nic stać? Przyszło mu do głowy, że akurat na jej instynkcie 
może polegać. Może wie lepiej niż on, kiedy niebezpieczeństwo czyha, a kiedy 
nie. Mocniej ścisnął rączkę Blimele: 

– Pośpiewasz chociaż dla taty swoje piosenki?
W domu czekała go niespodzianka. Miriam przygotowała czulent z okazji jego 

urodzin. Skończył trzydzieści dwa lata.
Mało rozmawiali przy jedzeniu. Nawet Blimele siedziała cicho, pochylona nad 

talerzem, zajęta dobrym japcokiem13 i brukwią. Pracowała ząbkami i obracała 
językiem, oblizując się co kilka chwil. Była to prawdziwa uczta. Serca wypełnił 
błogi, syty spokój.

Wieczorem Bunim odnalazł swój stary, obgryziony ołówek. Gdy tylko Miriam 
zauważyła, że szuka kawałka czystego papieru, poczuła w sobie taką radość, 
że skoczyła do szafy, wyciągnęła z niej parę starych kłębków poprutej włóczki 
i zaczęła dziergać dla Bunima bezrękawnik.

Blimele spała w łóżeczku. Obie rączki zarzuciła nad głowę. Stopa wystawała 
spod kołdry. Mała pięta miała barwę szlachetnego, ciepłego różu.

Bunim stał oparty o łóżko. Był syty taką sytością, jakiej dawno nie zaznał. 
I czuł, że ta sytość panuje nad nim, obejmuje każdą część ciała, każdą żyłę 
i komórkę mózgu. Chciał z nią walczyć, przeciwstawić się, ale czuł się pokonany, 
poddany, całkowicie przez nią owładnięty. W tej kapitulacji przed radością ciała 
pociągnął ołówkiem po papierze: „Lękam się Ciebie, Boże. Lękam się… Lękam…”

Dopadła go złość. Skreślił tę linijkę, napisał kilka innych i też je pokreślił. 
Wyciągnął się na łóżku, zamknął oczy i usłyszał w głębi siebie głos: „Skończyłeś 
się jako poeta, jako pisarz, Symcho Bunimie…” – Odwrócił się do ściany, ukrył 
twarz w poduszce, jakby chciał uciec przed tym głosem. Ale on podążał jego 
śladem: „Zapomnij języka, Symcho Bunimie, zapomnij alfabetu, nie jesteś już 
człowiekiem… ani duszą. Zwierzęciem w klatce jesteś, zwierzęciem, które dziś 

13  Japcok – dialektalne określenie czulentu.



jest syte. Zwierzęciem, które dziś skończyło trzydzieści dwa lata. Więc rycz i śmiej 
się… Wyj i rozpaczaj…”

Jeszcze głębiej skrył twarz w poduszce, zacisnął wargi i powstrzymał ruch 
barków, tak by Miriam, która przy stole dziergała dla niego bezrękawnik, niczego 
nie zauważyła. 



Rozdział dziewiąty



Rozdział dziewiąty
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Wydawało się, że pobyt w getcie w szczególny sposób oddziaływał na nieżona- 
tych synów Iciego Meira. Stali się romantyczni. Nie bacząc na to, że dokuczał 
im głód i rzadko kiedy mogli zjeść dobry posiłek, że całymi dniami zajmowali się 
sprawami swoich partii, znajdowali czas na miłość. Nie na taką zwykłą – lecz taką, 
która prowadzi prosto do celu – do małżeństwa. Wiosną odbył się ślub Josiego, 
a teraz – Motla, który wyszukał sobie „towarzyszkę z szeregów ruchu”, po czym 
pewnego pięknego poranka zameldował rodzicom, że „idzie z nią mieszkać”. 

Rodzice spojrzeli na niego jak na wariata.
– Co to znaczy – Icie Meir ściągnął brwi i popatrzył na syna, jakby chciał 

sprawdzić, czy ten nie bredzi w gorączce – oboje nie macie pracy ani mieszka-
nia… Z czego będziecie żyć… Gdzie będziecie mieszkać?

Motl uśmiechnął się: – Nie martw się, tato. Jak będziemy razem głodować, 
to będzie weselej. A mieszkanie to nic więcej niż przedwojenne przyzwyczajenie. 
Znajdziemy jakiś kąt, moja w tym głowa. 

Szejna Pesia od razu się zorientowała, że rzecz jest przesądzona, że już 
nic nie da się zrobić. Czyż nie znała swojego Motla, największego uparciucha 
ze wszystkich synów? A mimo to usiłowała coś wskórać: – A po co wam iść do 
obcych kąta szukać? Nie masz domu? Ktoś cię wygania? Weź i postaw ściankę 
w kuchni i mieszkaj do stu dwudziestu lat. – Jednak szybko ugryzła się w język, 
widząc, że oszołomiona tą wielką nowiną już sama nie wie, co mówi. Zaraz więc 
się poprawiła: – To znaczy, dopóki wojna się nie skończy. 

Motl kategorycznie pokręcił głową: – Chcę iść na swoje.
– To nie na moją głowę – Icie Meir przyłożył palec do skroni i nagle poczuł 

się bardzo zmęczony. Wyszedł, aby położyć się do łóżka. 
Problem z Icie Meirem był taki, że czuł się coraz bardziej zmęczony, a przy-

czyną tego według Szejny Pesi były krupy, które jedzono codziennie na obiad. 
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Krupy były szczególnego rodzaju, jakiego do tej pory nigdy w Łodzi nie widzia- 
no. Gdy je gotowano, woda robiła się ciemnoczerwona, a otręby oddzielały się 
od ziarna w trakcie gotowania. Nie było sposobu, aby wyłowić je z garnka. Więc 
albo jedzono ziarna z otrębami, albo wszystko wyrzucano. Trzeba jednak być 
niespełna rozumu, by w takich czasach wyrzucać tę odrobinę jedzenia, które 
po prostu zapełniało żołądek i uciszało głód – więc oczywiście nie rezygnowano 
z jedzenia krup.

Iciemu Meirowi one nie służyły. Nie chodziło o to, że od nich chorował – ale 
o to, że miał po nich biegunkę. Biegunka nie była niczym nowym ani na podwórzu, 
ani w getcie. Od zapełniania żołądka tymi wszystkimi brukwiami i kapustami, 
a także, rzecz jasna, od jedzenia samych krup, a tylko czasem kawałka mięsa 
czy chleba – wielu ludzi zaczęło „biegać”. Ponieważ nie była to dyzenteria, więc 
Icie Meir się nie przejmował. Miał większe zmartwienia na głowie niż użalanie się 
nad sobą. Nie przeszkadzało mu nawet to, że po jego „kartoflanym brzuszku” nie 
pozostał nawet ślad, że wyszły mu włosy, a brwi posiwiały. Wciąż jeszcze znajdował 
siły, aby z siebie drwić, gdy widział swoją postać w lustrze, które odziedziczył wraz 
z mieszkaniem. Porównywał skórę na swojej twarzy do kawałka worka i stwier-
dzał, że piegi, które na jego bladym obliczu zlewały się w wielkie, ciemne plamy, 
sprawiają, że wygląda jakby był brudny. Problemem było jedynie to, że czuł się 
coraz bardziej zmęczony i gdy tylko przekraczał próg mieszkania, ciągnęło go do  
łóżka. 

Motl stał obok posłania i patrzył na niego obrażony: – Mógłbyś mi chociaż 
pogratulować, tato. 

Na to Szejna Pesia zaczęła pochlipywać – już nie suchymi łzami, jak miała 
w zwyczaju, lecz prawdziwym szlochem, który całkiem nią zawładnął. Nie wy-
obrażała sobie, że jej dzieci będą od niej odchodzić w takim smutku, a nie tak 
zwyczajnie. Wiedziała już z doświadczenia z najstarszym synem Isroelem, że 
będzie czuć pustkę w sercu podczas ich wesela. Ale przecież czekała na tę ra-
dość, która napełnia serce słodyczą – radość wyprawiania z domu dzieci, które 
wychowała w takiej biedzie, wyprowadziła na ludzi i których doglądała, aby stali 
się prawymi młodzieńcami, z fachem w ręku, nie zaś prostakami. Przecież oboje, 
ona i Icie Meir, żyli i pracowali dla nich, dla nich odejmowali sobie od ust. Nie 
oczekiwała za to, broń Boże, żadnej wdzięczności. Nie mogła sobie wyobrazić, 
co robiłaby na świecie bez swoich dzieci. Jednak chciała mieć choć tę odrobinę 
przyjemności – poczucie, że odchodzą od niej w świat, aby coś budować dla 
siebie, aby coś osiągnąć. Chciała mieć satysfakcję, że jej trud i praca nie poszły 
na marne. Żeniąc Isroela jeszcze ją miała, a w czasie wesela Josiego wmówiła 
sobie, że tak jest. Ale przy Motlu już nawet nie potrafiła sobie tego wmówić. Nie 
czuła nic poza bólem w całym ciele.

Szybko się opanowała. Pogratulować mu przecież mogła – oboje mogli. Życzyć 
przy tym wszystkiego dobrego, czego młodzi zapragną, no i żeby dał jej tę radość, 
której wyczekiwała. Mogła otoczyć go tymi wszystkimi błogosławieństwami, 
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którymi ochraniała jego głowę i głowę każdego z synów od tej chwili, kiedy po 
raz pierwszy wzięła ich, nowo narodzonych, w ramiona. 

Obiema rękami otarła twarz i podeszła do łóżka, przy którym stał Motl, sztywny 
i wyprężony, czekający na życzenia ojca. Objęła chłopca i zaczęła całować jego 
męską twarz z tą samą miłością, z jaką całowała dwadzieścia trzy lata temu, 
gdy leżał w pieluchach, gdy w przypływie czułości odrywała się od „głów”, na 
których czesała peruki, czy od balii z praniem, i podbiegała do kołyski, aby utulić 
w ramionach i przycisnąć do piersi małego Motla. A ponieważ teraz pomoczyła 
mu twarz swoimi łzami, sztywne, naprężone ciało chłopca zmiękło i poddało się 
jej uściskom. Syn zarzucił obie ręce na jej szyję i przysunął usta do jej siwych 
włosów. Odwzajemnił pocałunek – coś, czego nie czynił, od kiedy wydoroślał.

Szejna Pesia, czując pocałunek syna na swojej głowie, tak się wzruszyła, że 
nieposkromione łzy znowu zaczęły płynąć po jej twarzy. Wydało się jej, że dostała 
już wszystko, czego chciała i na co czekała. Chłodny Motl, uparciuch, popędliwy 
i zawzięty złośnik, jej Motele, kochał ją. 

Icie Meir nie mógł patrzeć na to obojętnie. Na widok łez Szejny Pesi sam 
poczuł, że coś go łaskocze w gardle (zawsze był szczególnie wyczulony na jej 
płacz). Zebrał siły, spuścił nogi na podłogę, usiadł i wyciągnął ramiona w kierunku  
Motla. 

Motl chwycił ręce ojca i niezdarnie nimi potrząsnął. Potem pochylił się ku 
małemu, skurczonemu ojcu i pocałował go w policzek. Ten wylew uczuć był, jak 
się zdaje, najwyższą formą czułości, na jaką mógł się zdobyć Motl, więc szybko 
puścił Iciego Meira, przeszedł obok Szejny Pesi, jakby jej nie widział – po czym 
podszedł do plecaka, w którym był spakowany cały jego dobytek. 

– Jeśli będziesz czegoś potrzebował, to nie krępuj się przyjść – Szejna Pesia 
podeszła do niego z tyłu. – I powiedz jej… powiedz jej, żeby nie czuła się tu, wśród 
nas, jak obca… Nie pozwól mi długo na siebie czekać, słyszysz?

– Co to, wyjeżdżam za granicę, mamo? – Motl zawiązał sznurek wokół plecaka 
i wsunął ręce w uchwyty. 

Przeszedł przez kuchnię, w której siedzieli jego bracia Isroel i Szolem, podsłu-
chując, co dzieje się w drugiej izbie. Motl podał im rękę, z krzywym uśmieszkiem 
wysłuchał żartobliwych gratulacji i ruszył ku drzwiom. 

Gdy tylko zniknął, Szejna Pesia weszła do kuchni, a za nią, szurając kapciami, 
przywlókł się Icie Meir. Poczuł przymus odbycia „konferencji” z resztą rodziny.

– Iść na swoje! Nawet mu nie pasuje zostać w naszym mieszkaniu! – wciąż 
jeszcze nie mógł wybaczyć synowi.

– A tobie odpowiadało mieszkanie z rodzicami po ślubie? – Szejna Pesia 
ujęła się za Motlem. – Przypomnij sobie.

– To nazywasz ślubem? – Icie Meir zaśmiał się bezradnie. – Tak po prostu 
wstać i wyjść z domu? 

Isroel także ujął się za bratem: – To nie jego wina. Jest wojna. 
Szejna Pesia westchnęła: – Jak by się dało na czymś zaoszczędzić, to również 
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i jemu zrobiłabym przyjęcie. Gdybyś choć ty był zdrów, mój mężu… – otarła policzki 
obiema dłońmi. – Motl ma pecha, wypuszczamy go z domu tak bez niczego… 

– Nie przejmuj się, mamo – pocieszał ją Szolem. – On nie musi mieć  
wesela. 

– Który człowiek nie musi mieć wesela? Co ty za głupoty opowiadasz?
– On już dobrze wie, co mówi – zdenerwował się Icie Meir. – Motl nie jest 

człowiekiem rodzinnym, to zimny drań. A ty wiesz, dlaczego odchodzi? Bo nas 
nie potrzebuje. O to chodzi. 

Szejna Pesia spojrzała na niego z wyrzutem: – Icie Meirze, powinieneś się 
wstydzić tego, co powiedziałeś. Tak mówisz o swoim dziecku? O krwi z twojej 
krwi i ciele z twojego ciała?

– Moja krew i moje ciało! – Icie Meir rozzłościł się jeszcze bardziej. – Wła-
śnie dlatego mnie to rani. Przysiągłbym, że nas nie potrzebuje. Dobrze widzi, 
jak wygląda sytuacja w domu. Dobrze widzi, że ledwo chodzę. To, czego mu 
życzę, niechaj mnie spotka, słyszysz? Ale tak to jest! Pewnego pięknego dnia 
zostaniemy sami, Szejno Pesiu, szykuj się na to. Spójrz prawdzie w oczy! – Icie 
Meir kiwał żółtym palcem przed jej twarzą. – Można umrzeć… umrzeć można.

Isroel z powagą spojrzał na ojca: – Tato, skąd ty bierzesz takie słowa?
– Przychodzą… przychodzą – zagubiony Icie Meir kiwał głową.
Twarz Szolema pokryła się purpurą. Również w nim coś się gotowało i wrzało. 

Uderzył pięściami w stół, aż podskoczyły puste szklanki i talerze, które na nim stały. 
– Tato, przysięgam ci, że ja nie odejdę z domu. Zostanę z tobą i z mamą… 

Przysięgam ci, tutaj!
– Gwałtu rety! – Szejna Pesia złapała się za głowę. – Zwariowałeś czy zgłu-

piałeś? Niech Bóg cię broni! Szolemie, po co przysięgasz?
Milczeli wszyscy czworo. Isroel podszedł do szafki na chleb, gdzie leżało pięć 

równych kawałków chleba na pięciu talerzykach o różnych szlaczkach, aby każdy 
mógł rozpoznać swój. – Motl nie zabrał swojej racji – zauważył. 

Szejna Pesia zaraz znalazła się przy spiżarce: – Biedny, nie wie, na jakim 
świecie żyje… Nawet nie powiedział, dokąd idzie. 

Szolem zaczekał, aż Isroel odkroi kawałek ze swojej porcji, po czym wziął 
od niego nóż. Ale zamiast ukroić nim chleb, ręką odłamał połowę swojej racji 
i zdenerwowany zaczął szybko gryźć. Widząc to, Szejna Pesia wyciągnęła rękę, 
aby wyrwać mu jedzenie: – Idź już, idź! – krzyknęła zirytowana. – Co będziesz 
jadł jutro i pojutrze?

Walczył z nią, po czym z pełnymi ustami skierował się do drzwi.

*
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Mówiąc prawdę, tak jak pozostałych braci miłość dopadła również Szolema. 
Był zakochany. Zakochany beznadziejną, słodko-smutną miłością, o której nikt 
nie miał pojęcia, nawet sama ukochana – Estera. 

Od kiedy ujrzał ją na podwórzu, gdy przybyła do getta, wszystko się w nim 
zmieniło, jakby coś się zerwało z uwięzi – coś spętanego i długo wypieranego. 
Poczuł całym swoim istnieniem, że to ona – a nie Flora i nikt inny na świecie – 
wypełnia go, żyje w nim i całkiem bierze go w swoje władanie.

Wprawdzie nic w niej nie przypominało tamtej kwitnącej, lekkostopej dziewczyn-
ki z burzą rudych loków, która mieszkała w jego pamięci, może tylko oczy, wdzię- 
cznie zmrużone, a także żyłka na skraju czoła, która stała się jeszcze wyraźniejsza 
i teraz jeszcze intensywniej błękitniała na jej skroni. Oczywiście była odmieniona, 
ale i w takiej postaci również była jego miłością, która odrodziła się z gwałtowną 
siłą. W jego miłości nie było niczego z dawnego marzycielstwa, z dawnego podzi-
wu bez słów. Teraz, gdy nawiedzała go we śnie, widział nie tylko jej twarz – lecz 
całe zmysłowe, podniecające ciało, którego pragnął dotykać swoją miłością. Jej 
tajemnicę, jej duszę – w fizycznym wymiarze – chciał zespolić ze swoją. 

Jak kiedyś, znowu zaczął ją podglądać, zbierać okruchy wiadomości o niej, 
dochodzić, gdzie jest i co robi w każdej możliwej godzinie dnia. – Ale teraz już nie 
bał się z nią rozmawiać. Gdy przechodziła obok, zatrzymywał ją, zamieniał z nią 
słowo, żeby tylko usłyszeć dźwięk jej głosu. Zaopatrzywszy ją w pokój, czuł się 
upoważniony, by porozmawiać z nią od czasu do czasu, a później, by zapukać do 
jej drzwi. Widywał ją z bardzo bliska, była niemal na wyciągnięcie ręki. Czasami, 
gdy mówiła do niego, gdy z nim dyskutowała, jej usta znajdowały się naprzeciw 
jego. A jednak wiedział, że ona jest nieskończenie daleko. Choć patrzy na niego, 
nie zauważa go, nie wie i nic nie chce o nim wiedzieć. A im bardziej ją poznawał, 
im częściej ją widywał i dotykał jej ramienia, jej dłoni, im częściej z nią rozma-
wiał – tym bardziej niepojęta mu się wydawała, pełna tajemnic, i tym bardziej 
jego serce rwało się ku niej. 

Na początku starał się, by go zauważała. Aby okazała mu swoje zaintere-
sowanie. Za każdym razem, gdy wchodził do niej, sprawdzał swoją koszulę, czy 
jest wystarczająco świeża, kontrolował paznokcie, czy są wyczyszczone, czy jest 
dobrze ogolony. Pomagał jej w codziennych drobnych sprawach, odbierał dla niej 
racje, stał za nią w kolejce do sklepów. Gdy jeszcze żył Friede, często schodził do 
sutereny, żeby zapytać, czy nie chce, by gdzieś dla niej poszedł, pobiegł, pomógł 
jej w czymś. Zauważył, że okazuje mu odrobinę zainteresowania jedynie wówczas, 
kiedy rozmawia z nią o polityce. Więc rozmawiał z nią o jej polityce, chociaż w tym 
przypadku był to dla niego bardzo bolesny temat. Spierał się z nią, a robił to nie 
tyle ze względu na swoje poglądy, ile dlatego, że chciał ją widzieć taką ożywioną, 
taką uważną. Ale jej rozgorączkowanie dyskusją nie trwało długo. Światełko w jej 
oczach gasło szybko, a wówczas wiedział, że chce, by już sobie poszedł. 

Na początku nienawidził siebie samego – swojego ciężkiego i krępego ciała, 
krótkich rąk, krzywych nóg, twarzy. Żałował swojego prostego pochodzenia  
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i nieoczytania. Z rozpaczliwym uporem starał się pracować nad sobą. Rzucał się 
na książki, czytał wszystko, co mu pod rękę podeszło – aby później mieć temat 
do rozmowy i móc się przed nią popisać. 

Ale z czasem zmęczył się przywdziewaniem cudzej skóry. Musiał pozostać 
tym, kim jest. I tylko taki, jaki jest, mógł kochać Esterę. Gdy tylko sobie to uświa-
domił, na nowo odzyskał swoją dumę. Porzucił przeglądanie się i strojenie przed 
wyjściem do niej. Zarzucił czytanie książek. Nie miał do nich cierpliwości. Nie 
szkodzi, wiedział o życiu wystarczająco wiele i bez czytania. I rozum też miał, 
a jego serce z pewnością było po właściwej stronie. Nie miał się czego wstydzić. 

Jednocześnie jego miłość do Estery stała się bardziej poddańcza i ustępli-
wa. W jego trosce o nią już nie było chęci zdobycia jej – a jedynie przyjemność 
służenia. Obchodziło go to, jak ona wygląda, w jakim jest nastroju. Łatwiej mu 
było zgadnąć, czy jest zmęczona, czy się wyspała. Po śmierci Friedego bolało 
go serce, gdy widział ją załamaną i pogrążoną we własnym świecie. Obejmował 
oczyma jej rudą, zawadiacko kręcącą się czuprynę i całował spojrzeniami jej 
zmęczone, zmrużone oczy. Miał w sercu tyle ciepła, tyle czułości, że aż chciało 
mu się płakać. Tak, był w stanie ukorzyć się przed nią z całą swoją dumą, całą 
swoją istotą, by kroczyła po nim jak po miękkim dywanie – a wszystko po to, by 
życie tak bardzo jej nie raniło. 

Gdy zaczęła wracać do siebie i wyglądać lepiej, gdy jej zapadnięte policzki 
stały się pełniejsze i bardziej rumiane, a ramiona, które wyglądały jak cienkie 
gałązki, zrobiły się bardziej kształtne i krągłe, kiedy piersi i biodra zaczęły wy-
pełniać kształty sukienek na jej ciele – jego serce przepełniła wdzięczność, ale 
również nowy niepokój. Teraz, kiedy ukazała się przed nim w całej swej urodzie, 
jego wygłodzone ciało zaczęła rozpierać taka żądza, tak wielkie pożądanie, że 
ledwo mógł sobie z tym poradzić. 

Kiedyś marzył o tym, żeby zapanowała między nimi taka bliskość, dzięki 
której będzie mógł siedzieć w jej pokoiku, zaszyty gdzieś w kącie i tylko na nią 
patrzeć – nic więcej, bez konieczności rozmawiania o polityce czy o czymkolwiek 
innym. Chciał tylko oddychać powietrzem, którym ona oddychała. Teraz jednak 
wiedział, że nie wytrzymałby takiej bliskości. 

Do tego jednak nie doszło. Ich stosunki niemal nie zmieniły się od pierwszego 
dnia, a ich drogi życiowe, choć tak związane przez uczucie Szolema, zmierzały 
w różnych kierunkach. 

On był z natury optymistą. Wierzył, że ojciec wyzdrowieje, że otworzą szopy 
i pojawi się praca. Był pewien, że wojna niedługo się skończy i że nadejdzie 
socjalizm. I tylko w jednej sprawie był pesymistą – nie był pewien, jaka będzie 
przyszłość jego miłości do Estery. 

A człowiek z natury pełen nadziei źle sobie radzi z pesymizmem. Jest on jak 
obce ciało – jak niewygoda w duszy, którą się czuje, choć bardzo chce się ją 
wyprzeć, która dręczy umysł i wyprowadza z równowagi. Stąd nieopanowane, 
gniewne wybuchy Szolema stawały się coraz częstsze. Bez przyczyny krzyczał 
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i burzył się na kogo popadło. Innym razem dopadał spiżarki i jadł bez umiaru 
i opanowania. I czuł w sobie zdolność zrobienia jeszcze czegoś gorszego. 

Aż postanowił, że dalej tak być nie może, że musi stanąć na pewnym gruncie 
– znaleźć ciężką, fizyczną pracę, która zmęczy nie tylko jego silne ręce, ale także 
zmoże jego wewnętrzny niepokój. 

Zaczął więc spędzać całe godziny w dawnych jatkach, gdzie robotnicy zbierali 
się według zawodów. Spodziewano się bowiem, że lada dzień zostaną otwarte 
szopy. Biegał do składów prowiantu. Kręcił się wokół Bałuckiego Rynku1. A nuż 
będą potrzebować kogoś o zdrowych rękach – aby przenieść ciężki towar, 
załadować samochód. Potem przez kilka dni chodził z narzędziami stolarskimi 
po domach, pytając, czy nie trzeba czegoś naprawić. Chodził na próżno, komu 
bowiem dzisiaj mogło przyjść do głowy wydawanie grosza na naprawę drzwi, 
okna czy jakiegoś mebla?

I tak było, aż dopadła go epidemia kurzej ślepoty i wieczorami uwięziła go 
w domu. W ciemności ledwo widział. Nie mógł już wyczekiwać Estery, więc wi-
dywał ją jeszcze rzadziej. Był jednak zadowolony. Po pierwsze, lekarz przepisał 
mu talon na wątróbkę, która była najlepszym lekarstwem na jego przypadłość. 
Szejna Pesia sprzedała mięso, a za uzyskane pieniądze kupiła odrobinę mąki 
i kartofli. Po drugie, Szolem miał nadzieję, że wraz ze ślepotą wyleczy się też 
z miłości do Estery (ze ślepoty wyleczył się jednak szybciej, o wiele szybciej). 
Ślepota była dla niego błogosławieństwem również dlatego, że zbliżyła go do 
Walentina, który często przychodził zamienić z nim słowo – aż dogadali się na 
temat pracy dla Szolema. 

Walentino był w tych dniach naprawdę w swoim żywiole. On i jego kumple 
z ferajny byli „siłą napędową komitetu domowego”, więc chadzał po podwórzu 
z rękami w kieszeniach jak gospodarz, który troszczy się o wszystko. Nosił cięż-
kie oficerki, które informowały, że właśnie nadchodzi. A nawet jeśli nie buty, to 
czynił to jego głos o szczególnej, metalicznej, ciemnej barwie. Poza tym łatwo 
było go rozpoznać w tłumie. Nawet gdy na podwórzu roiło się od sąsiadów, 
Walentino rzucał się w oczy dzięki swojej wysokiej sylwetce, głowie o czarnej, 
kręconej czuprynie, muskularnemu karkowi oraz ciemnej karnacji, która lśniła 
jak brązowa, lakierowana skóra. 

Podwórze było jego folwarkiem. Zaczepiał każdego, kogo chciał, poczynając 
od grupy dzieciaków, którym od czasu do czasu rzucał cukierki trzymane w kie- 
szeni, po panią Jadwigę Rozenberg, do której mówił pretensjonalną polszczyzną 
pełną błędów w co drugim słowie. A przy tym zawsze miał dobry humor. Nawet 

1 Na Bałuckim Rynku mieścił się niemiecki zarząd getta (Gettoverwaltung) oraz biura Przełożonego 
Starszeństwa Żydów. Przez Bałucki Rynek dostarczane były produkty i żywność do getta, tędy 
wywożone były towary z getta. Był tam nieustanny ruch.
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ze swoimi blatnymi 2 kłócił się z uśmiechem. Ale wszyscy wiedzieli, że śmiejąc 
się, w okamgnieniu może tak załatwić człowieka, że tamten nie wstanie cały 
i zdrowy. Tym bardziej teraz nikomu nie przychodziło do głowy, by go zaczepiać. 
Całe podwórze wiedziało, że Walentino pod swoim uśmiechem skrywa ranę, 
która nie chce się zagoić. Miał swoją piętę achillesową. 

Często widywano go wieczorami spoglądającego w kierunku okienka na 
trzecim piętrze. Słyszano go gwiżdżącego pod wiśnią, jakby był stęsknionym 
kanarkiem. Widywano go stojącego w korytarzu wiodącym do mieszkania Es-
tery, aby przechodząc obok chociaż musnęła go ramieniem. Bo już od dawna 
z nim nie rozmawiała, nawet nie odpowiadała na jego powitanie. Wystawił się 
na pośmiewisko przed wszystkimi sąsiadami, kiedy pewnego razu zatrzymał 
ją na podwórku, nie pozwalając przejść, dopóki nie odezwie się do niego choć 
słowem. Rzecz jasna, naśmiewano się z niego jedynie cichaczem, w ukryciu. 
Dobrze uważano przy tym, aby z nim nie zadrzeć – tak jak zważa się na to, aby 
nie wejść w drogę rannemu lwu.

Szolema wybrał Walentino na powiernika swoich sercowych kłopotów. 
Walentino miał mieszkanie na parterze. Razem z nim i z Szejndele mieszkała 

tam jego siostra z pół tuzinem dzieciaków, które miała z pół tuzinem nieznanych 
młodzieńców. Mieszkanie jednocześnie było też sklepikiem, w którym Walentino 
handlował szmuglowanym towarem, kiedy getto było jeszcze otwarte, a kra-
dzionym – kiedy zostało zamknięte. Walentino miał kumpli w „białej gwardii”, 
wśród tragarzy mąki, którzy robili złote interesy – a także we wszystkich od- 
działach aprowizacyjnych, rzeźniach, składach produktów mlecznych i na placu 
warzywnym. Jego sklepik był, rzecz jasna, nielegalny, ale dobrze posmarowany. 
Mimo to transakcje przeprowadzał na podwórku, biorąc paczuszkę z ręki ku-
pującego – zazwyczaj był to chleb, kawałek masła lub pieniądze – i wynosząc 
z domu towar, którego potrzebował klient.

Gdy Szolem wyleczył się z kurzej ślepoty, Walentino zaprosił go do siebie na 
„filiżankę kawy”. Kawie towarzyszył kawałek chleba posmarowany masłem i kęs 
babki, która miała przedwojenny smak. Przy kawie Walentino kontynuował swoją 
spowiedź. – On, Walentino, czuł do Szolema trwożny szacunek, jaki się żywi do 
lokajów, którzy strzegą drzwi pałacu. Wiedział, że Estera rozmawia z Szolemem, 
że wpuszcza go do swojego pokoju, że przestaje z nim na podwórzu. I wypytywał 
go o jej drobne przyzwyczajenia i dziwactwa, które, jak widać, były dla niego 
szczególnie ważne. Wyraźnie było widać, że Estera go fascynuje. Zaglądał Szo-
lemowi w twarz, jakby go o coś prosił: – Szolemie, słyszysz, jak żyję, czegoś 
takiego jeszcze nie doświadczyłem…

Szolem zrozumiał, że wielki Walentino prosi go w ten sposób, aby wstawił 
się za nim u Estery – i to go bawiło. Dobrze było odwiedzać go, słuchać jego 

2 Blatny, także blat (ros.) – w środowisku przestępczym – kumpel, człowiek zaufany.
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słów, wyobrażać sobie przy tym postać Estery, a jednocześnie głęboko w sobie 
pieścić swój wielki sekret, o którym nikt na świecie nie wie, i czuć się o wiele 
silniejszym, o wiele mądrzejszym od potężnego Walentina. 

Chociaż kawa była słodka, a chleb i babka – smaczne, Szolem nawet nie 
zauważał, że kubek pustoszeje, a poczęstunek – znika. Wciągała go ta gra, 
ta rozrywka, której dostarczał mu Walentino. Miłość Walentina do Estery, jego 
nadzieja na „zdobycie jej przy pomocy dobrej woli” była tak śmieszna, jak 
śmieszny jest ktoś, kto mówi o możliwości dosięgnięcia słońca. Potężna postać 
Walentina w tej wylewności, w melancholijnej rozpaczy wyglądała tak komicz-
nie, że Szolemowi czasami chciało się śmiać. Zamiast tego klepał chłopaka 
po plecach, patrząc na niego z góry: – Fe, Walentino, wybij sobie te głupoty  
z głowy. 

Walentino bezradnie rozkładał wielkie ręce: – Łatwo powiedzieć, wybij sobie 
z głowy. Myślisz, że pomogłoby, gdybyś mnie porąbał i połamał? Próbowałem 
już wszystkiego na świecie, słyszysz, Szolemie? Jakem Żyd… Wszystkiego na 
świecie. Ale nie da się. Nie ma drugiej takiej jak ona… 

Szolem w duszy przyznawał mu rację. Na całym świecie nie ma drugiej takiej 
jak Estera. Jednak pouczył go: – Walentino, zapomniałeś, że masz żonę?

– Co ma jedno do drugiego? Idźże, idźże, Szolemie! Szejndl sama mówi, że 
Estera jest dla mnie jak Matka Boska. Tak, jest dla mnie jak sam Pan Bóg. Co 
ty myślisz, że z innymi kobietami tak bym się cackał? Naprawdę tak myślisz? To 
się mylisz, bratku. Każda inna kobieta jest moja, zanim na nią spojrzę, słyszysz? 
Ale nie Estera. Może gdybym nie był takim prostakiem… Kiedy stanę się kimś…

Prosił Szolema, aby ten rozmawiał z nim o „inteligentnych rzeczach”. Aby 
uczynił go uczonym w „gerografii”, by przekazywał mu nowiny z frontów i nauczył 
go dokładnie nazwisk wszystkich generałów i nazw punktów ważnych pod wzglę-
dem militarnym. Zaczął się interesować partiami i nawet chciał zostać członkiem 
partii Estery – a nawet, żeby Szolem zapoznał go z programem komunizmu. Ale 
Szolem tylko przeklinał towarzysza Stalina i pakt Rosji z Hitlerem – a skołowany 
Walentino za nic w świecie nie potrafił powiązać Estery z karykaturą ideału, jaką 
wymalował przed nim Szolem. Jeśli już była mowa o partiach, to korzystając 
z okazji Szolem zachwalał wobec zdezorientowanego Walentina własne ideały, 
agitując za swoją partią: – Pamiętasz – szturchał chłopaka w bok – pamiętasz, 
że przed wojną już prawie byłeś zwolennikiem Bundu?

Walentino kręcił głową: – Co mi zawracasz głowę twoim bundyzmem-szmun-
dyzmem. Chcę być czerwony. Jeśli Estera jest tam, to znaczy, że oni mają rację. 
Słyszysz? 

Dopiero wtedy Szolem zaczął się naprawdę irytować. Bolało go, że Estera 
jest we wrogim obozie: – Nie unoś się – gorączkował się. – Nawet ona może być 
zaślepiona. Co myślisz, nietrudno uwierzyć w piękne słowa, które oni głoszą. 
Rzecz jasna, ona sama wierzy szczerze. Ale gdyby tylko zamieszkała w kraju 
pod dyktaturą, to byśmy zobaczyli, czy jej się to podoba.
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– „Dryktatura” jest dobra, wspaniała, piękna! – Walentino walił pięścią 
w stół. – Mocna ręka! Wielki porządek! Porządek musi być! Trzeba, abyśmy my, 
robotnicy, mieli więcej do powiedzenia.

Szolem skrzywił się: – Od kiedy to jesteś robotnikiem? 
– Chcę być! Pójdę pracować i wyjdę na ludzi. Zobaczysz. Niech no tylko 

otworzą się resorty. 
– Już to widzę. 
– Naprawdę zobaczysz! – Walentino przełknął ślinę. – A teraz idź i powiedz 

jej, że chcę się zapisać do jej partii. 
Szolem spojrzał na niego stanowczym wzrokiem: – Nigdy!
– Każę ci! Idź i powiedz, czego chcę! 
– Nie werbuję członków do niczyjej partii. Jeśli chcesz, to idź i sam jej powiedz. 
Rozstali się bez pożegnania i przez jakiś czas unikali się na podwórzu. Aż 

pewnego wieczoru Walentino ponownie zabrał Szolema do siebie: – Idę zostać 
czerwonym! – przejęty zajrzał Szolemowi w oczy. – Rozmawiałem z nią. Chyba 
z pół godziny. Przysłała do mnie chłopaka. Dwa razy w tygodniu będzie przychodził 
dawać mi lekcje. – Wzburzony szukał na twarzy Szolema wrażenia, jakie zrobiła 
na nim ta wiadomość. – Wiesz – stał się całkiem poważny – mam wobec ciebie 
dług. Gdyby nie ty, nie doszłoby do tego. Wyprowadziłeś mnie na dobrą drogę. 
Nikt inny, lecz właśnie ty… – położył wielką dłoń na ramieniu Szolema. – Widzisz, 
warto mieć takiego towarzysza jak ty. Wskoczyłbym za tobą w ogień! Chcesz kilo 
mąki? Torebkę cukru? Trochę warzyw?

Szolem obserwował go – Walentino naprawdę był nie do poznania. Na jego 
obliczu malowało się bolesne zdecydowanie. 

– Niczego nie potrzebuję – wyjąkał, nie mogąc się nadziwić temu, co tak 
nagle stało się z chłopcem. 

– Co ty gadasz, że nic nie potrzebujesz? – nalegał Walentino. – Myślisz, że 
nie widzę, jak wygląda twój ojciec, a ty sam? Człowiek chciałby coś zrobić dla 
ciebie… Co ty jesteś taki honorowy?

Szolem poczuł w sercu żal. Walentino byłby lepszym członkiem Bundu niż 
komunistów: – Mówię ci, że niczego nie potrzebuję – wykrztusił.

Walentino nie rezygnował: – Nie pleć głupot! Gdzie twoje człowieczeństwo, 
mój ty wielki bundowcu? Jedynie grzesznicy nie przyjmują dobra, słyszysz? To 
moja „terytoria”! 

Szolem poprawił go: – Chciałeś powiedzieć – teoria.
– Tak, „teroria”, czy to ważne? Ale mam rację, czy nie? No, powiedz!
Szolem poddał się. Walentino miał rację: – Wyszukaj mi jakąś robotę – poprosił. 
To akurat było dość śmiałe żądanie. Nie dlatego, że dobre zamiary Walentina 

nie sięgały tak daleko, ale dlatego, że jego możliwości pod tym względem były 
ograniczone. Faktycznie miał znajomości w każdym ważniejszym wydziale, ale 
nie mógł dotrzeć do oficjalnych „wysokich progów”, poprzez które można było 
otrzymać uczciwą posadę. Dlatego trochę potrwało, zanim coś wymyślił. 
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– Jesteś przecież stolarzem – zaczął wykładać Szolemowi swój plan – więc 
zbuduj sobie wózek, mocny ręczny wózek, i weź sobie wspólnika – jeden niech 
ciągnie z przodu, a drugi popycha z tyłu. 

– A co będziemy ciągnąć? – zapytał Szolem. 
– Śmieci. 
Szolem spojrzał na niego: – Robisz ze mnie głupka?
– Ależ skąd! A jeśli myślisz, że tak łatwo ci to przyjdzie, to się mylisz.
– Nie każdy w getcie może zostać śmieciarzem, co? 
Chciał odejść, ale Walentino zabiegł mu drogę: – Zanim pójdziesz, bratku, 

to najpierw mnie wysłuchaj – spokojnie położył wielką dłoń na ramieniu Szole-
ma. – Wydaje ci się, że nie wiem, co sobie myślisz? Chciałbyś, abym ja, gruba 
ryba, Walentino, dobry przyjaciel, załatwił ci lepsze zajęcie. Więc wyobraź sobie, 
że nie mogę. Jeśli chcesz iść w nasze ślady i stać się blatnym, to inna historia. 
Ale ty przecież nie chcesz, a więc wywożenie śmieci to dla ciebie najczystszy 
zarobek, jaki tylko może być. Oddział sanitarny, rozumiesz, płaci, i chodzi tylko 
o to, abyś znał paru stróżów z podwórza. Bo oni stali się teraz panami i dają 
śmieci tylko tym, którzy im się podobają. Ale tu, widzisz, możesz zdać się na 
mnie. Cała Lutomierska jest twoja, a nawet jeszcze dalej, nie martw się… Tylko 
bądź gotowy. Do ciebie należy tylko jedna rzecz: zdobycie pozwolenia z oddziału 
gospodarczego, bo tam, u nich, nie jestem grubą rybą. I masz gotowy zarobek. 

Po kilku dniach Szolem znalazł wspólnika, którego potrzebował – sąsiada 
z naprzeciwka, buchaltera z zawodu – niskiego pana w średnim wieku, w gru-
bych okularach na nosie, wypieszczonego inteligenta, ojca dwóch gimnazjalistek 
i męża bardzo chudej damy mówiącej tylko po polsku. Pan Wajsman miał znajo-
mości w oddziale gospodarczym, więc łatwo mu przyszło zdobycie niezbędnego 
pozwolenia.

Wyruszyli do pracy. Pan Wajsman zaopatrzył się w brązowy kombinezon, 
a Szolem ubrał się w stare spodnie i dziurawą marynarkę. Jednego dnia Szolem 
był koniem i zaprzęgał się do dyszla, drugiego dnia przychodziła kolej na wspól-
nika. Szolem był zadowolony ze swojego współpracownika. Był pracowitym czło- 
wiekiem, lubił wykonywać każdą rzecz bardzo dokładnie – wręcz buchalteryjnie. 
Każdy kubeł na śmieci, który czyścili, po ich odejściu pozostawał czysty, niemal 
wyskrobany do samego dna. A wokół kubła nie było ani jednego papierka czy 
odpadu, którego by nie zauważyły uzbrojone w okulary oczy pana Wajsmana. 
Miał on tylko jeden słaby punkt – nienawidził szczurów, więc zanim dotarli do 
przepełnionego pojemnika na śmieci, Szolem musiał podejść pierwszy, by kilkoma 
uderzeniami miotły odstraszyć te stworzenia. Jemu one nie przeszkadzały. Znał 
je z sutereny i z podwórza, niemal wychowywał się z nimi. Tak więc owa słabość 
pana Wajsmana nie liczyła się i nie miała żadnego wpływu na ich harmonijną 
współpracę. 

Towarzystwo pana Wajsmana również było przyjemne. Nigdy nie rozmawiali 
o pracy. Były ciekawsze tematy do rozmowy. Pan Wajsman był człowiekiem  
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wykształconym i na temat każdej rzeczy, o którą zapytał Szolem, miał do opowie-
dzenia ciekawe i pouczające historie. Tylko jedno go nie interesowało – polityka. 
Nigdy się nią nie zajmował, a tu, w getcie, stała się dla niego słowem-postrachem. 

– To czarna magia! – pan Wajsman otrząsał się, jakby ujrzał stado szczurów. 
– Widzi pan przecież, do czego to doprowadziło ten nasz świat. 

Ile razy by Szolem nie podchodził do tematu i ile razy by nie wyjaśniał, jak 
ważne jest, aby ludzie wiedzieli, co „gotuje się w najwyższych kotłach” – nigdy nie 
pomagało. O polityce pan Wajsman nie chciał rozmawiać. Nawet nowin z frontów 
wysłuchiwał jednym uchem, kiwając głową, jakby już to wszystko wiedział wcześniej.

Rozmawiali ze sobą po polsku. Nie dlatego, że pan Wajsman miał proble-
my z językiem jidysz, ale dlatego że po prostu uparł się mówić po polsku przy 
wywożeniu śmieci – a Szolem też nie oddałby życia za to, aby mówić wyłącznie 
w jidysz. Po pierwsze, w ten sposób miał okazję szlifować polszczyznę, po drugie, 
do wyglądu i zachowania pana Wajsmana bardziej pasował polski niż jidysz. 
Poza tym ich mówienie po polsku wynosiło zajęcie wywożenia śmieci na pewien 
wyższy poziom, który wykluczał jakikolwiek rodzaj poczucia wstydu.

W taki sposób Szolem odnalazł grunt pod nogami. Podnosząc grabie, 
czuł przyjemność w całym ciele. Jego mięśnie rozgrzewały się. Krew rado-
śnie i żywo krążyła w jego członkach. Nawet głowa lepiej i jaśniej pracowała. 
Głód, który odzywał się po kilku godzinach pracy, miał swoje określone miej-
sce i miarę. Chłopiec nie tracił już fasonu, nie żarł jak zwierzę – miał więcej  
cierpliwości. 

Jedynie myśl o Esterze czasami nie dawała się wpleść w ten porządek. Do-
padała go nieoczekiwanie i zaczynała drążyć od wewnątrz, kłując niczym bardzo 
cienka igiełka. Szolem bronił się przed nią, jak potrafił. Szybciej podnosił grabie, 
chwytał się słów pana Wajsmana i zagłębiał w nie – szybko, głupio, niezdarnie, 
jak ktoś, kto czuje napad choroby i chce się znieczulić, aby nie być świadomym 
tego, co tak dokucza, kłuje i pali w środku. Dość często to mu się udawało. 
Zapominał. A nawet od czasu do czasu, pewien swoich sił fizycznych, które 
poruszały mięśniami, sam przywoływał obraz Estery, by myśleć o niej z czułą 
przyjemnością, czując, jak serce w nim staje się ciepłe i otula się miłością niczym 
jedwabnym, miękkim szalem. Tak, tutaj, przy tych pojemnikach na śmieci, cza-
sami mógł wznieść się na wyżyny takiego nastroju. Chciał te chwile zatrzymać 
jak najdłużej, ale w końcu również one odpływały, przesłonięte i przegonione 
ruchami rąk trzymających grabie. 

*

To był dobry dzień dla getta. Na murach poprzyklejano plakaty, które infor-
mowały jego mieszkańców, że Prezes wypłaci dziewięć marek na głowę tytułem 
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wsparcia dla każdej rodziny, w której nikt nie pracuje. Przez cały dzień przed 
plakatami zbierali się ludzie, aby bez końca studiować podpunkty obwieszczenia 
na temat kategorii zasiłkowców – kto będzie mógł otrzymać pieniądze, a kto nie, 
jak je zdobyć i w jakiej ilości. Na ulicy powstało zamieszanie, chaos, bieganina. 
Uradowani przechodnie zaglądali jeden drugiemu w twarz. Ściskano sobie 
dłonie. Zatrzymywano obcych i rozmawiano z nimi jak z sąsiadami z własnego  
podwórza. 

Nawet dzieci porzuciły zabawę i zaczęły się kręcić pomiędzy grupkami doro-
słych, włazić im pod nogi z głowami zadartymi w kierunku ust zebranych, chwytać 
słowa, upiększać je swoimi dziecięcymi komentarzami – po czym biegły, aby 
zanieść je tym, którzy jeszcze nie zdołali się niczego dowiedzieć.

Zaraz rano Szolem zauważył plakaty, a o tym, co obwieszczają, faktycznie 
dowiedział się od przebiegającego łobuziaka. Uznał, że należy to zobaczyć na 
własne oczy, więc zostawił pana Wajsmana przy wózku, następnie przeczytał 
plakat punkt po punkcie, a potem wysłał wspólnika, aby i on rzucił okiem. 

Jak zwykle ich rozmowa zawiązała się dopiero w dole ulicy Lutomierskiej, gdy 
kółka wózka zaczęły szeleścić na opadłych liściach, 

– Za żadne pieniądze nie rzucę pracy – Szolem odezwał się pierwszy. 
Pan Wajsman nie był tego taki pewien: – Według moich kalkulacji wycho- 

dzi – powiedział – że dostałbym trzy razy więcej zasiłku niż pieniędzy za pracę. 
A poza tym wywożenie śmieci jest zajęciem, które wykonuje się z biedy, gdy ma 
się nóż na gardle. 

Szolem pokręcił głową: – Mnie jest wszystko jedno. Może być wywożenie 
śmieci, ale nie chcę zostać bez pracy.

Ten sam dzień okazał się dla nich wyjątkowy, i to właśnie przy zwożeniu śmieci. 
Idąc po szeleszczących liściach, usłyszeli, że ktoś ich woła. Odwróciwszy 

głowy zobaczyli, że biegnie za nimi dwóch policjantów, z daleka dając rękami 
znaki, że mają się zatrzymać. 

– Haszkiwejnu nazad!3 – polecił jeden z nich, po czym pomógł Szolemowi i panu 
Wajsmanowi obrócić wózek. Obaj policjanci wyglądali na bardzo podnieconych.

Pan Wajsman spojrzał na Szolema z ukosa: – Do więzienia?
Jeden z policjantów chwycił Wajsmana za kombinezon: – Tak, tak, do więzienia!
Drugi policjant uspokoił ich: – Złożycie prywatną wizytę w prywatnej rezydencji 

szefa więzienia! Marsz!
Na podwórzu w oknie kamienicy, w której mieszkał szef więzienia, Szolem od 

razu rozpoznał pełne oblicze kripowca4 Sutera: – Rewizja! – gorączkowo szepnął 
do swojego wspólnika. 

3 Humorystyczne wyrażenie oznaczające „w tył zwrot”.

4 Kripowiec – pracownik policji kryminalnej. Placówka Kripo znajdowała się na terenie getta od maja 
1940 r. 
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Według wskazówek policjantów podprowadzili wózek do muru. Pan Suter wychylił 
się z okna i uprzejmie pokazał, gdzie go odstawić – miał stanąć wprost pod nim. Po 
chwili z okna zaczęły się sypać dziesiątki, setki paczuszek – maleńkich, mięciutkich, 
zapakowanych w lśniący, srebrny papier. Spadały niemal bezszelestnie. Szolem 
i pan Wajsman podnosili te, które nie trafiały do wózka i spadły na ziemię obok. 

– Herbata! – Szolem zdusił w sobie okrzyk. Paczuszka lekko i sucho szeleściła 
pomiędzy jego palcami. 

Dziwne myśli zaczęły mu przychodzić do głowy. Było jasne, że z takim wózkiem 
pełnym herbaty można by spokojnie przeżyć wojnę. Spojrzenie pana Wajsmana 
spoza ciężkich oprawek biegało od Szolema do policjantów, od policjantów 
z powrotem do Szolema. Pobladł, jego usta stały się granatowe i trzęsły się 
jak w gorączce. Również dwaj policjanci, widząc ten skarb, który spada z okna, 
śmiertelnie spoważnieli, ich oczy zrobiły się wielkie i wybałuszone, źrenice – pełne 
pożądliwego zdumienia. Szolem poczuł, że serce niemal wyskakuje mu z piersi. 

Wózek był wypełniony w dwóch trzecich, gdy deszcz srebrnych paczuszek się 
skończył. Pan Suter wychylił się z okna, popatrzył na wózek, podniósł rękę i dał 
znak komuś, kto znajdował się z tyłu, za nim. Teraz trzymał w ręku buteleczki. 
Były małe i różnokształtne, część owinięta kolorowymi paseczkami, inne – zło-
tymi, cienkimi sznureczkami. Buteleczki spadały na miękką górę paczuszek 
z herbatą na wózku. Tym razem spadanie przebiegało nieco wolniej. Pan Suter 
celował ostrożnie, aby nie upadły obok. Jednak w pewnym momencie dał się 
słyszeć lekki odgłos tłuczonego szkła. Jedna z buteleczek uderzyła o brzeg wóz- 
ka, po czym rozbita wpadła do środka, rozpryskując swoją płynną zawartość na 
miękką górę herbaty. 

Świat dookoła nabrał zapachu ogrodu pełnego bzu, alei obsadzonych liliami, 
pola hiacyntów. Bo druga buteleczka, która leciała za pierwszą, miała to samo 
szczęście co jej poprzedniczka. Szolemowi aż zakręciło się w głowie od tej 
mieszaniny upajających zapachów. Wydawało się, że cudowna, rajska wiosna 
rozkwita wokół niego. 

– Donnerwetter5! – dobiegło z góry przekleństwo Sutera. 
Butelki przestały spadać. Zaraz też pan Suter osobiście pojawił się na podwó-

rzu, a za nim – Niemiec w tyrolskim kapeluszu. Obaj mieli kieszenie wypchane 
buteleczkami. Pan Suter zanurzył krótkie ręce w wózku, wyłowił rozbite szkło 
i pomacał paczuszki z herbatą, które się pomoczyły. Dwadzieścia wyrzucił na 
ziemię i z porozumiewawczym mrugnięciem zwrócił się do dwóch tragarzy śmieci 
w prostym, domowym jidysz: 

– To dla ciebie i dla ciebie! – Z uśmiechem na szerokich, żabich ustach wziął 
małą buteleczkę do ręki, obejrzał ją, zważył na dłoni i szczodrym gestem wręczył  
 

5   Psiakrew! (niem.).
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panu Wajsmanowi: – A to dla twojej żony i dla twojej żony. Niech się podzielą, 
wyrywając sobie przy tym włosy z głowy! – zaśmiał się gdacząco do swojego 
towarzysza w tyrolskim kapeluszu. 

Szolem i pan Wajsman podziękowali. Pan Suter machnął ręką i dwaj śmiecia- 
rze zaprzęgli się do wózka. Minęli dwóch policjantów, na których wykrzywionych  
twarzach malowało się dziecięce zdumienie, po czym procesja ruszyła ulicami 
getta w kierunku budynku Kripo.

 
 To był dopiero marsz i to dopiero byli tragarze śmieci! Z ich kieszeni dolatywał 
taki aromat, że przechodnie na ulicach zatrzymywali się i głęboko oddychając, 
nie mogli uwierzyć, że taki zapach roznosi się z wozu na śmieci, który przejeżdża 
obok. Zaraz też otoczyliby ten wózek, gdyby nie pan Suter i jego towarzysz, a także 
dwaj policjanci, którzy szli z tyłu. W ten sposób przechodnie tylko zatrzymywali 
się z daleka, wbijając wzrok w sreberka, które lśniły na wózku, i próbowali znaleźć 
wyjaśnienie, co cała rzecz oznacza. 

Wyładowawszy wózek w składach Kripo, pan Wajsman i Szolem poszli do 
domu. Szli obejmując się, a wyglądali przy tym jak pijani. Ludzie oglądali się za 
nimi, zaczepiali ich, dziwili się zapachowi, który od nich bił. Ale ci dwaj tragarze 
śmieci dobrze wiedzieli, na jakim żyją świecie. Całym ciałem odczuwali lekką 
nabrzmiałość herbacianych paczuszek w kieszeniach, a w głowach kręciło się 
im od zapachu perfum.

– Jesteśmy bogaci! – wykrztusił pan Wajsman.
– Jesteśmy bogaci! – wyjąkał Szolem.
W pobliżu domu pan Wajsman przyszedł już nieco do siebie. – A perfumy 

sprzedamy jakiejś szyszce, co, Szolemie? – zaproponował całkiem do rzeczy. – 
Komu z naszych potrzebne są perfumy, co?

Szolemowi wpadła do głowy wspaniała myśl. – Ja odkupię pańską część! – 
zaproponował.

Pan Wajsman ucieszył się: – Masz narzeczoną? 
– Nie, nie mam narzeczonej. 
Transakcja została zawarta. 
Gdy Szolem przybył do domu, naprzeciw wyszła mu zamyślona Szejna Pesia. 

Nie mogła dać sobie dzisiaj rady, bo historia z zasiłkiem wyprowadziła ją z rów-
nowagi. I właśnie w tym momencie wpadł na nią Szolem: – Mamo, będzie się 
nam lepiej powodziło! Popatrz, co mam!

Uradowany rzucił paczuszkę herbaty na stół, wraz z nią wydobył się z jego 
kieszeni wiosenny, odurzający zapach. Szejna Pesia była całkiem otumaniona. 
Dopiero po dłuższej chwili mogła wykrztusić słowo. Teraz już była zupełnie nie-
zdecydowana, co robić z zasiłkiem, czy Szolem powinien rzucić pracę, czy też nie. 
Bo właśnie okazało się, że przez to wywożenie śmieci można się nieoczekiwanie 
wzbogacić, i kto wie, czy nie znajdzie się takiego skarbu, który pozwoli spokojnie 
przeżyć całą wojnę.
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Szolem rzucił się na krzesło, szeroko rozstawił nogi i wykrzyknął: – Wiesz 
co, mamo? Przede wszystkim zaparz szklankę herbaty, chciałbym coś zjeść, 
a potem zobaczymy, co dalej. 

Szejna Pesia przyznała mu rację. Najpierw trzeba zjeść, później można 
rozmawiać. Zanim dała Szolemowi kolację, poszła do Iciego Meira, który le-
żał na łóżku, i przekazała mu dobrą nowinę. Ojciec przyszedł do kuchni, szu-
rając kapciami. Szejna Pesia zagotowała czajnik wody, drżącymi dłońmi ro-
zerwała srebrne opakowanie paczuszki. Od wybuchu wojny nie próbowano  
w jej domu prawdziwej herbaty. – Kilka szklanek mocnej herbaty dziennie może 
postawić na nogi, Icie Meirze – rzekła do męża, a później, zwracając twarz ku 
synowi, zapytała: – Ile paczuszek sprzedamy? Ile dzisiaj kosztuje taka paczuszka 
na czarnym rynku? A ile zostawimy sobie? Jak myślisz, Szolemie?

Szolem wykonał ręką szeroki gest: – Ile chcesz, mamo.
– A może nie spieszyć się tak bardzo ze sprzedażą, lecz zostawić jako lekar-

stwo dla taty? 
– To zostawmy dla taty. 
– Połowę sprzedamy, a połowę zostawimy – postanowiła. – Nie można też 

machnąć ręką na kawałek mięsa i dodatkowy chleb. A co tam schowałeś do 
szuflady? 

– Nic.
– Co to znaczy, nic? Przecież sama widziałam, że coś chowałeś. 
– Ja już wiem co. Buteleczkę perfum. Suter mi dał. 
– Ładne mi „ja już wiem co”! – uśmiechnęła się Szejna Pesia. – Bagatela! 

Czujesz, Icie Meirze, jak zapachniało w całym domu? To musiały być perfumy! 
A ile kosztują perfumy na czarnym rynku, Szolemie? Widzisz, mógłbyś je opylić 
tutaj, na podwórzu, tej madame, która mieszka w pałacyku właściciela, no – tej 
fanfaronce z wymalowanymi paznokciami. 

Szolem przerwał jej szybko: – Ta buteleczka jest moja. 
Szejna Pesia spojrzała na niego: – Dla kogo, mogę wiedzieć? 
– Dla nikogo. Sprzedam ją i dołożę się do kasy młodych. 
Szejna Pesia łyknęła tę wymówkę. Czyż własnej koszuli by nie sprzedał dla 

kasy młodych? – Niedługo ślub weźmiesz z tą swoją partią – z satysfakcją poczo- 
chrała jego czuprynę.

Jedli w pospiechu. Z powodu herbaty dzisiejszy posiłek trochę zyskał na ran-
dze. A gdy jedli, ich nozdrza coraz bardziej wchłaniały mocny, zapierający dech 
w piersiach aromat, który dobywał się z gorącego imbryka. Nie był to zapach 
herbaty – to był zapach perfum.

W końcu Szejna Pesia zaczęła rozlewać napar. Czyniła to powoli, niepewnie. 
Na widok koloru odzyskała animusz: – Pachnie… – nieco speszona spojrzała 
na Iciego Meira – weź łyżeczkę cukru.

– Kręci w nosie – jęknął Icie Meir, wpatrując się w szklankę pełną płynu 
o wspaniałej barwie. 
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Szolem zaczął pić jako pierwszy. Napił się nie herbaty – lecz bursztynowo-
czerwonych perfum. Za nim Icie Meir i Szejna Pesia pospieszyli skosztować. Nad 
gorącymi szklankami unosiła się lekka para. Jej cenny aromat, kwiatowy i słodki 
zarazem, unosił się w powietrzu z nieopisanym smutkiem. 

Icie Meir odsunął szklankę. – Szkoda łyżeczki cukru…
– Wypij jeszcze trochę, Icie Meirze – niepewnie westchnęła Szejna Pesia, po 

czym ze sztucznym zachwytem wmusiła w siebie jeszcze jeden łyk. 
Również Szolem odsunął szklankę. Unikał spojrzeń obojga rodziców. Z nisko 

spuszczoną głową podszedł do szuflady, wyjął buteleczkę perfum i wyszedł z domu. 
Z całej tej nadziei pozostała mu jeszcze jedna przyjemność – podarowanie 

Esterze prezentu. Szybko i niecierpliwie przemierzał podwórze. Rzecz w tym, że 
na „działce młodzieży”, to jest na kolonii, którą partia urządziła na przydzielonym 
jej kawałku marysińskiej ziemi, dzisiaj odbywał się wieczór ku czci Szolem-Alej-
chema6. Cały tydzień Szolem obiecywał sobie, że pobiegnie tam zaraz po pracy, 
aby pomóc towarzyszom w przygotowaniach. Ale przecież nie mógł przesunąć 
wręczenia prezentu Esterze. Przede wszystkim musiał zobaczyć wyraz jej twarzy. 
Wyobrażał sobie, co powie ona, co on powie. W wyobraźni widział, jak dziewczyna 
wyjmuje korek z maleńkiej buteleczki i wylewa perfumy na swoje rude, kręcone 
włosy. Widział ją otuloną aromatem, który właśnie wygonił go z domu. Ale sko-
jarzony z postacią Estery zapach ten ponownie stał się czymś drogocennym. 
Jedynie dzięki niej zapach ten pomoże Szolemowi wrócić do równowagi. 

Dziewczyna przyszła wieczorem. Szarość podwórza rozjaśniła się blaskiem 
jej płonącej głowy. Wyszedł jej naprzeciw, zastanawiając się, czy ma dać jej bu-
teleczkę do ręki właśnie tu i odejść, czy też powinien odprowadzić ją do pokoju 
i wręczyć jej prezent tam, na górze. Ponownie wyobraził sobie, jak wyjmuje korek 
i wylewa na włosy drogocenny płyn. Jego serce trzepotało. Patrzył na jej rozpięty 
płaszcz, na kolorową, lekką sukienkę, na szczupłe, zgrabne nogi w lekkich, letnich 
pantoflach. Przyszło mu do głowy, że o tej porze roku powinna być cieplej ubrana. 

Jej przymrużone oczy błysnęły ku niemu przyjaźnie. – Co słychać? – pospiesz- 
nie podała mu rękę, nie mając zamiaru się zatrzymywać.

– Można zajrzeć do pani na minutkę? – wyjąkał. 
Jej spojrzenie padło na ziemię, a opuszczone rzęsy rzuciły cień na policzki. 

– Jestem zajęta. 
– Tylko na chwilę…
– Dopiero wracam z pracy. – Jej głos stał się niecierpliwy, ale więcej nic nie 

powiedziała, pozwalając mu iść za sobą. 

6 Szolem-Alejchem – pseudonim pisarza (właściwie nazywał się Salomon Rabinowicz; 1859–1916), 
który był jednym z klasyków literatury jidysz, autorem kilkudziesięciu utworów: powieści, opowia-
dań, dramatów, humoresek, felietonów i książek  dla dzieci znanych na całym świecie. Jego naj-
słynniejsza opowieść to Dzieje Tewji Mleczarza. 
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Gdy tylko przekroczyli próg jej pokoju, wyjął z torby buteleczkę i wręczył 
jej: – Prezent ode mnie! – rzekł ze skrywaną satysfakcją, stęsknionymi oczyma 
przyglądając się jej twarzy. 

Uniosła cienkie brwi. Czarujący, nieruchomy uśmiech zaigrał na jej wargach: 
– Perfumy? 

– Prawdziwe perfumy! – patrzył, jak ogląda buteleczkę, przystawiając korek 
do nosa. – Poperfumuj się! – zachęcał ją. 

Jej nieruchomy uśmiech zamienił się w dźwięczny śmiech – cienki, ciepły, 
dziecięco-przebiegły. Oddała mu buteleczkę. 

– A po co mi to? – Popatrzył na nią zagubiony, bez słowa. – Pan jeszcze nie 
wie, że ja nie należę do kobiet, które używają takich rzeczy? Ja wiem, że nieładnie 
odmawiać przyjęcia prezentu, ale… – uwolniła się od płaszcza i stanęła przed 
nim w lekkiej sukience bez rękawów, zamyślając się na chwilę, jakby już go nie 
widziała. Potem podeszła do wiadra w kącie i pochyliła nad nim głowę. – Ani 
kropli wody – powiedziała do siebie i wzięła wiadro. 

W pierwszej chwili nie zrozumiał, co mówi, wciąż jeszcze zdumiony, zagu-
biony, stojąc w tym samym miejscu, gdzie znalazł się po przyjściu. Ale szybko 
przyszedł do siebie, wyjął wiadro z jej ręki i zanim zdołała coś powiedzieć, już 
biegł po ścieżce. Czuł, że coś się w nim buntuje, żądając, aby przyjęła od niego 
tę buteleczkę. Kręcił kołem pompy i słuchał, jak płynąca woda ciurka i pluska 
w wiadrze. Przed jego oczyma przelewały się rzeki perfum, całe strumienie… 
spływając na rudą głowę Estery. 

Za chwilę znowu był u niej na górze. Zauważył, że nie ma już na sobie sukienki, 
lecz lekki, cienki szlafrok, który sięgał jej aż do kostek, podkreślając kontur talii 
i uwidaczniając pełne, młode piersi. Jej głowa wyglądała z okrągłego, zielonego 
kołnierza szlafroka niczym rozkwitły, pełen loków kwiat o czerwonych, śmieją-
cych się ustach. Chciała wziąć wiadro z jego ręki, ale nie pozwolił, sam odniósł 
je i odstawił na miejsce. Ciężko oddychał, obejmując oczyma jej powabne ciało, 
którego uroda sprawiała mu ból: – Przyjmij buteleczkę – wykrztusił błagalnie. 

Zaśmiała się: – Co panu przyszło do głowy, Szolemie? – Zajęła się przygoto-
wywaniem miski, nalała wodę, wyjęła ręcznik i kawałek mydła. – To bez sensu… 
– dodała – bo dla mnie perfumy nie mają najmniejszej wartości, a pan może 
coś za nie dostać. 

Dopadło go uczucie paniki. Niewiele brakowało, a poznałaby jego wielką 
tajemnicę. Skierował się ku drzwiom. 

– Pięknie dziękuję za wodę! – usłyszał za sobą jej pogodny głos. 
Gdy tylko wyszedł na ulicę, tym samym ruchem ręki, który za dnia podpatrzył 

u pana Sutera, wrzucił buteleczkę do rynsztoka. Puścił się pędem w kierunku 
Marysina, na działkę, gdzie odbywały się uroczystości ku czci Szolem-Alejchema. 

*
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Działka bundowska była samotną wyspą w morzu działek syjonistycznych, 
które zajmowały dużą część Marysina7. Pan Zybert, który z zachwytem popierał 
myśl prezesa Rumkowskiego o stworzeniu tam dziecięcego raju, z natury był 
człowiekiem praktycznym i rozsądnym. Uważał mianowicie, że dawanie bun-
dowcom przyzwoitego kawałka ziemi przypomina wyrzucanie złota do morza. 
Bundowcy nie byli przychylni wyjazdom do Ziemi Izraela ani też nie myśleli o za-
łożeniu kibucu i uprawie ziemi – po co więc marnować dobry kawałek gruntu, 
który mógłby służyć syjonistycznej młodzieży do nauki rolnictwa, przyczyniając 
się do rozwoju syjonizmu? 

Ale Bund, ku niezadowoleniu pana Zyberta, cieszył się w getcie sporym 
poparciem, więc i sam Prezes, nie bacząc na swoją antypatię do bundowców, 
którzy nieustannie straszyli go wygłodzonym proletariatem gettowym, musiał 
od czasu do czasu rzucić im jakiś ochłap. 

A drzewa na bundowskiej działce tak samo kwitły i dawały owoce jak drzewa 
na działkach syjonistycznych. Ziemia była żyzna i dobra dla dziecięcych rąk, 
które dopiero tutaj odkrywały jej siłę i sekrety. Ten jej kawałek, na którym zie-
leniło się i mieniło różnymi kolorami, był nie tyko piękny, nie tylko zapierający 
dech w piersiach, ale niemal święty jak ołtarz, nad którym człowiek pochyla się 
z bojaźnią i niemym zachwytem. 

I chociaż bundowski kawałek ziemi był odgrodzony od pozostałych kawałków 
płotem, choć wieczorami śpiewano tu jidyszowe piosenki i pieśni o wyzwoleniu 
wszystkich ludzi, a tam śpiewano piosenki hebrajskie, tańczono horę, tęskniono 
i marzono o Erec Isroel – czuło się wszystkimi zmysłami, że ta ziemia jest matką 
dla wszystkich – i wszyscy służyli jej z czcią. Oni, dzieci Marysina, stawali się 
wielkimi specami od drzew, z ciekawością i zapałem studiowali nauki rolne, nie-
ustannie wynajdywali coraz to lepsze środki, aby przyspieszyć wzrost roślin czy 
uwolnić się od chwastów. A ponad płotami dzielili się doświadczeniem, dawali 
sobie rady i przechwalali tym, co im się udało.

Było ich wszystkich czterdziestu dorastających młodych ludzi na tej działce, 
którą nazywali „Dziewiątą Socjalistyczną Republiką Dzieci”, czyniąc tym samym 
aluzję do swoich dawnych kolonii letnich8. I zachowywali się tutaj jak w republice, 
która miała wybrany samorząd, dyskusje parlamentarne na temat tego, kiedy 
i jak siać, kogo mianować głównym mówcą na przyjęciu podczas święta czy aka-
demii. Mieli własne koło dramatyczne, gazetkę ścienną z ogłoszeniami lokalnymi 

7 Młodzieżowe kibuce powstały zaraz po zamknięciu getta w maju 1940 r. Było ich ponad 20, 
należały głównie do ugrupowań syjonistycznych i wszystkie – z wyjątkiem kibucu Bundu i Poalej 
Syjon Lewicy – były organizacyjnie zjednoczone.

8 W okresie międzywojennym działająca w ramach Bundu organizacja Cukunft (Przyszłość) zajmo-
wała się edukacją młodzieży w duchu socjalizmu, organizowała warsztaty teatralne, kursy wie- 
czorowe dla młodych robotników, a także obozy letnie. Działała także w getcie.
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i dotyczącymi getta, z artykułami przewodnimi, piosenkami i opowiadaniami. 
Mieli bibliotekę, studiowali ekonomię polityczną, socjologię i historię – a poza 
tym tych czterdziestu młodych ludzi wspólnie spożywało posiłki z przydziału dla 
dwudziestu dwóch z nich. 

Gdy Szolem wszedł do sadu, zobaczył cały zebrany tłum. Nie bacząc na to, 
że już było jesiennie i chłodno, wszyscy siedzieli na zewnątrz, jakby im było  
szkoda pożegnać się z ziemią. Wyglądali jak niezwykłe, nieruchome rośliny, które 
ostrożnie wyrastają z grządek. Chłodne, blade słońce odbijało się na twarzach 
zwróconych ku środkowi, gdzie stał aktor. Oczy wszystkich zawisły na jego ustach 
w oczekiwaniu na komiczne słowo, aktorski grymas. Usta widzów były otwarte, 
gotowe wybuchnąć śmiechem. I oto wybuchł chóralny śmiech, rozlegający się 
ze wszystkich stron. Jego ciepło ogarnęło całe ciało Szolema.

Zrobiono dla niego miejsce na brzegu skrzynki. Znajome oczy mrugały do nie-
go pozdrawiająco. Pomiędzy gośćmi siedział Isroel, jego brat, porozumiewawczo 
machając ku niemu ręką. 

Mucha, kierownik koła dramatycznego – czarny, młody chłopak o gorącym 
spojrzeniu, którego niezaspokojonym pragnieniem było zostać aktorem – zmo-
bilizował wszystkie swoje talenty, aby wcielić się przed publicznością w sierotę 
Motla9, który znajduje się w ogrodzie felczera Menaszego. Tutaj, w ich własnym 
ogrodzie, opowieść o sadzie felczera Menaszego przemawiała do młodzieży 
w zupełnie inny sposób. Tu łatwo było zrozumieć Motla, który leżał na dachu 
stęskniony, zapatrzony w owoce: wiśnie, śliwki i brzoskwinie. Tutaj, w ich własnym 
ogrodzie, bohater opowiadania wydawał się o wiele bardziej komiczny, o wiele 
bliższy. Tutaj też czuli się znacznie lepiej niż on, bo nie bali się ani felczera, ani 
jego psa. Sami byli gospodarzami sadu. 

Szolem słyszał swój własny śmiech w radosnym chórze. Śmiejąc się, wyobraził 
sobie mamę, Szejnę Pesię, oraz ojca, Iciego Meira, w końskowolskim sadzie. 
Wyobraził sobie własne drzewo wiśniowe… A przy tym znowu poczuł nieutulony 
ból. I zachciało mu się płakać, nie wiedział jednak, czy z powodu mamy, która 
tak bardzo chciała napić się szklanki dobrej, prawdziwej herbaty, czy z powodu 
ojca, który coraz bardziej zapada na zdrowiu, czy z powodu Estery, która nie od-
powiada na jego miłość, czy może z żalu nad samym sobą. Zerwał się z miejsca 
i wybiegł z ogrodu.

Szedł powoli piaszczystą ścieżką, gdy nagle poczuł na swoim ramieniu dłoń 
brata. 

– Dlaczego odchodzisz? – zapytał Isroel, chociaż jego mądre, szare oczy 
zdawały się mówić, że wszystko wiedzą. Dostrzegły bowiem smutek, który  
 

9 Motl jest bohaterem zbioru opowieści Szolem-Alejchema pt. Motl Pejsi dem Chazns (Motl syn kan-
tora, przeł. S. Wygodzki, Warszawa 1958).



malował się w twarzy Szolema. – Zostań – Isroel wziął go za ramię, jak się bierze 
młodszego brata. – Zostań, razem wrócimy do domu. 

Gdy szli do domu, było już ciemno. Maszerowali w ciasnych, nieuporządkowa- 
nych szeregach, spierając się podczas marszu o to, co jest największym dziełem 
Szolem-Alejchema i czy można powiedzieć, że na podstawie jego książek dałoby 
się zrekonstruować żydowskie życie w małym miasteczku. Żałowano, że nie 
ma takiego Szolem-Alejchema czy Mendelego10 w getcie. Zauważono, że gdyby 
wszyscy Żydzi zginęli z rąk Niemców, nie pozostałoby ani jedno dzieło, które 
uwieczniłoby i odmalowało tutejsze życie – na przykład działkę czy kierownika 
koła dramatycznego Muchę, który tak bardzo pragnie być aktorem. 

Szolem czuł pod jednym ramieniem silną rękę Isroela, a pod drugim – ciepłą 
dłoń Racheli, która szła objęta z drugiej strony przez Dawida, podtrzymywanego 
z kolei przez bliskiego przyjaciela Marka. Ból w sercu nie minął, ale nieco zła-
godniał. W tym momencie doskonale poczuł smak słowa „przyjaciel”. Jakże oni 
wszyscy byli mu bliscy! Wiedział, że jest gotów zrobić dla nich wiele – i jeszcze 
nigdy w życiu nie czuł tak bezgranicznej wierności Bundowi. 

10 Bohater ma na myśli Mendelego Mojcher-Sforima (właśc. Szolem Jakow Abramowicz; 1836–1917), 
klasyka nowoczesnej literatury jidysz, który nazywany był „dziadkiem” literatury żydowskiej.
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Do pana Adama Rozenberga szczęście uśmiechało się jedynie przez krótką chwilę 
niczym przerwa na złapanie tchu pomiędzy jednym nieszczęściem a drugim. Im 
głębiej sięgało nieszczęście, tym większa, donioślejsza była chwila szczęścia. 
Przed wojną najgorszym, co mogło mu się przytrafić, była przejściowa grypa, atak 
wątroby, przeziębienie Suni czy bessa na giełdzie. Dlatego też szczęścia prawie 
nie odczuwał. Było bladą, lekką radością, którą przyjmował jako coś naturalnego 
i prawie niedostrzegalnego.

Inaczej wyglądało to w getcie. Tu całym sobą czuł smak szczęścia, dziwiąc się, 
że takie właśnie jest: potężne, a jednak karmiące się okruchami, zadowalające się 
tym, co przed wojną przypominałoby tragedię. Jakże tych kilka biednych marek 
niemieckich, które zarabia na transakcjach z nawiedzającymi getto Polakami 
i Niemcami, mogło się równać profitom osiąganym w Łodzi każdego dnia? Jak 
potrawy, które jadał w kuchni Rejzli, mogły się równać posiłkom w restauracji 
Feldmana? Jak palone niegdyś cygara miały się do tej niemieckiej słomy, którą 
się teraz zaciągał, a którą z takim trudem zdobywał? A jednak nigdy dotąd nie 
cieszył się tak życiem. Nawet kobiety w getcie, kupowane za kawałek chleba, za 
kilka marek, potrafiły doprowadzić go do ekstazy. Nie mówiąc już o życiu rodzin-
nym. Kiedyś cały przestronny dom – kryształy i dywany, ogród i garaż z autem 
i szoferem – odpychał go zimnem i pustką. Teraz w dwóch pokojach, które do 
niego należały, było przyjemnie, ciepło. To był dom.

Jadwiga, która z zewnątrz zmieniła się w niewielkim stopniu i wciąż się infantylnie 
mizdrzyła, odkryła nagle przed Adamem ukryte pokłady duszy. Potrzebowała go. 
Wyglądała. Wieszała się na nim, jakby jej życie znajdowało się w jego rękach. Do- 
piero teraz była żoną. Dopiero teraz czuł, że należy do niego. W wielkim przypływie 
szczęścia nie odczuwał już niechęci wobec jej zapadniętych piersi, wystających 
bioder i nazbyt szczupłego, wysuszonego ciała. Fizyczna odraza i przesyt przestały 
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istnieć wobec nowego miłosierdzia. Spał z nią od czasu do czasu, a jej wdzięczność 
napełniała serce nieopisaną wzniosłością.

Do tego syn Mietek również stał się w getcie przystępniejszy. Rozrósł się 
jeszcze, zyskał na sile i muskułach, zmężniał. Nie był już synem, który odzywa 
się do ojca tylko wówczas, gdy potrzebuje kilku złotych. Stał się kamratem, 
człowiekiem, z którym można zamienić słowo, który zna się na rzeczy, zna życie 
i potrafi ojca nawet co nieco nauczyć. Mietek z taką oczywistością kładł na stole 
zarobek policjanta i radosny przynosił otrzymywane co tydzień talony, że czasem 
pan Adam czuł się wręcz zawstydzony i winny w obliczu synowskiego oddania. 
Zdawało mu się, że w gruncie rzeczy nie zasłużył na nie, więc przyjmował je jak 
podarunek, dar nieba.

Ale ponad wszystkim była Sunia – brunatna suka o długich, zwisających 
uszach, brązowych, okrągłych oczach i mądrym, uległym spojrzeniu. Tak, do niej 
Adam przywiązał się jeszcze w poprzednim życiu. Kiedyś wracał do niej z utęsknie- 
niem, przynosił smakołyki, wyprawiał się z nią na polowania. Nie było urlopu 
czy podróży, żeby jej ze sobą nie zabierał, niezależnie od tego, jak trudne byłoby 
urządzanie się z nią w obcych miejscach, hotelach czy domach gościnnych. Nigdy 
nie przyszło mu jednak do głowy, że ją naprawdę kocha. Dopiero tutaj, w getcie, 
dotarło to do niego jak objawienie. On, który nikogo na świecie nie pokochał, 
a jedynie żonglował słowem „miłość” zarówno w życiu rodzinnym, jak i poza 
nim, on, który naprawdę nienawidził tak wielu ludzi, nawet wobec najlepszych 
przyjaciół czuł mieszaninę pogardy i niechęci – kochał właśnie zwierzę, psa. 
I cieszył się tym uczuciem, oddawał się mu. Pomyślał, że przez całe życie był 
emocjonalnym impotentem, i że Sunia może go nauczyć kochać, pomóc odkryć 
w sobie skarb, który nada życiu nowy sens.

Fakt, że właśnie pies jest w stanie zrobić to, czego nie potrafił żaden człowiek, 
nie zaskoczył Adama. Od dawna już był przekonany, że ów pies należy do rasy 
wyższej, podobnie jak człowiek. Bo chociaż pies nie został stworzony do wielkich 
czynów i mądrości, jakie potrafi osiągnąć rodzaj ludzki, był wszakże wolny od 
fałszu, zbrodni, nieuczciwości, którymi człowiek się odznaczał. Ta wierność czyż 
nie była wysublimowanym wyrazem psiej natury, której obcy był egoizm po brzegi 
wypełniający ludzką duszę?

Adam spoglądał na Sunię. Ale chociaż patrzył na psa, było w tym patrzeniu 
coś z szacunku, podziwu i wdzięczności.

Każdego dnia po kolacji czesał ją i czyścił. Nigdy tego przed wojną nie robił, 
zostawiając zajęcie szoferowi czy innemu służącemu. W getcie zajmował się nią 
sam, rozmawiając przy okazji z suką nie za pomocą słów jak kiedyś, gdy przema-
wiał i żartobliwym tonem opowiadał głupstwa – zwykła rozmowa z psem. Teraz 
komunikował się z nią za pomocą wzroku. Nie dzielił się już banałem, którego 
dźwięk brzmiałby komicznie, żałośnie. Tu pasowało milczenie. Tym sposobem 
rozmowa angażowała obie strony, była bogatsza, pełniejsza, nie musiał się 
chować w pancerzu słów, mowy pełnej niedopowiedzeń.
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Przed wojną interesowało Adama, ile, kiedy i co je Sunia. Tu, w getcie, oso-
biście doglądał, aby nie podrzucano jej byle czego, żeby dostawała właściwy 
talerz mięsa, dobrą kość. Poza tym przysmaki przynosił jej sam i nieraz oddawał 
dobry kęs z własnego talerza.

Najlepszymi godzinami dnia były te, gdy wyruszał z nią na spacer na ulicę. 
Szli blisko siebie, Sunia na krótkiej smyczy owiniętej wokół ręki pana Adama. 
Czuł jej ciało przy nodze i szli tak pomału, spokojnie, związani smyczą niemej 
przyjaźni. Sam spacer, powietrze, niebo i ziemia, wszystko zdawało się rozrastać 
w obliczu tej bliskości.

Później, gdy otworzyła się otchłań nieszczęścia, a pan Adam poczuł, jak powoli 
się w nią stacza, zachodził z suką aż pod Marysin. Tam puszczał ją z uwięzi i po-
zwalał nacieszyć psią wolnością. Albo siadał z nią pod drzewem, czuł jej pysk na 
kolanie, patrzył w brązowe, poważne oczy i zapominał o wszelkich zmartwieniach 
i skrytych obawach, które znów zaczynały go prześladować.

Działo się to po zamknięciu getta. Żadni Polacy ani Niemcy nie przychodzili 
już załatwiać interesów, kupować kontrabandy czy biżuterii. Pan Adam utracił 
dotychczasowy niewielki zarobek. Od czasu do czasu pośredniczył jeszcze w inte-
resikach w obrębie samego getta, ale nie dawało się tego porównać. Codzienne 
rewizje Kripo i policji getta w domach wyczyściły większość kontrabandy. Kto 
zdołał cokolwiek uratować, ukrywał skarb na czarną godzinę. A jeśli już taka 
nadeszła, biegł do punktu skupu pana Rumkowskiego, gdzie dostawał sumę 
gettowych pieniędzy, pozwalającą na życie.

Kilka dni przed zamknięciem getta pan Adam w chwili paniki posłał Polaka, 
aby przyniósł część skarbu, jaki ukrył w mieście. Po oddaniu posłańcowi obie-
canej części, pojął, że kapitał, nawet w warunkach getta, nie jest wcale mały. 
A ponieważ przyzwyczaił się żyć z dnia na dzień, poczuł się nieco uspokojony. 
Żyli z tych pieniędzy i przydziałów Mietka, a pan Adam starał się być oszczędny, 
uważny i nie dostrzegać, że zawartość talerza z każdym dniem staje się rzadsza 
i bardziej wodnista. Ale pod zewnętrznym spokojem czaił się strach.

W chwilach, gdy panika chwytała go w swój uścisk, pocieszał się szybkim, 
niekontrolowanym słowotokiem skierowanym do kogokolwiek. Każdy mieszkaniec 
domu mógł zostać odbiorcą i pomocnikiem w tej ucieczce przed strachem. 
Jednak bardziej niż wszystkich Adam wypatrywał Samuela. Czekał na niego 
w oknie, podsłuchiwał pod drzwiami, a gdy Samuel stawał w progu, wychodził 
mu naprzeciw niby przypadkiem i z udawaną obojętnością pozdrawiał, pytał 
w przelocie, dlaczego czasem nie wpadnie na pogawędkę ze starym druhem. 
Zwykle potem miało miejsce długie wyczekiwanie, aż Samuel zje i się przebierze. 
Dopiero wtedy Adam pukał do drzwi Cukermanów i, po dobroci lub nie, za zgodą 
Samuela lub bez niej, zaciągał go do swojego pokoju.

Od dawna już nie żyli jak jedna wielka rodzina. Teraz byli raczej sąsiadami 
znającymi się jeszcze sprzed wojny. Drzwi pokojów były zamknięte, a gdy któraś 
z rodzin opuszczała dom, drzwi wejściowe zamykano za nią na klucz. Rano  
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spotykano się przy łazience, odczekując na swoją kolej według ustalonego 
porządku. Wymieniano przy okazji kilka mniej lub bardziej grzecznych słów 
i każdy szedł w swoją stronę.

W kuchni godziny były dzielone. (Kłótnie pomiędzy Matyldą a Rejzlą ustały 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.) Każda rodzina miała swoją część 
szafy kuchennej, własne talerze i zastawę. Prowiant trzymano we własnym 
pokoju. Jedynym miejscem, które na początku miało charakter wspólny, był 
balkon. Jednak wraz z nadejściem jesieni drzwi balkonowe zostały zamknięte i ta 
odrobina bliskości pomiędzy sąsiadami także znikła. Oczywiście spędzali oni ze 
sobą czasem chwilę przy szklance herbaty, kawałku babki, jednakże nie mogło 
się już obyć bez zaproszeń. Przypominało to przedwojenne „pójście w gości”.

Nawet kobiety, Jadwiga i Matylda, nie miały wspólnych spraw. Jadwiga znalazła 
sobie nowe środowisko bardziej pasujące do jej natury: żony dwóch wielkich 
szmuglerów, którzy nawet teraz, gdy getto zostało zamknięte, podróżowali wciąż 
pomiędzy Łodzią a Warszawą. Z nowymi przyjaciółkami i ich kumami Jadwiga 
mogła zagrać porządną partię pokera (w popularnej piosence śpiewało się 
o takich: „W ogrodzie sami, grają kartami”1), pożartować i pośmiać się do woli, 
pogadać, wysłuchać plotek o każdym, kto coś znaczył w getcie. Znalazł się tu też 
nieraz kieliszeczek prawdziwej wódki. Na cóż jej więc było szukać towarzystwa 
Matyldy, spiętej, otyłej, kopciuchowatej kury domowej o pokaleczonych rękach 
i zdartych paznokciach? Jadwidze przyszło nawet na myśl, że kiedyś sama może 
spaść do poziomu Matyldy. Nie miała pojęcia, co się dzieje z jej mężem. Jego 
nagłą rozmowność i przystępność postrzegała jako dowód rozbudzonej miłości 
do niej. W pozostałych kwestiach polegała na nim jak zwykle. Wydawało się jej 
niemożliwe, by Adam nie miał pieniędzy.

Jedyną osobą, która rozeznawała się w kolejach losu, była kucharka Rejzl. 
Dobrze widziała, że Adam przestał rozdawać karty i dostrzegała, że na znaczeniu 
zyskuje Samuel. Nie trzeba było jej niczego tłumaczyć. Adam wciąż jeszcze mógł 
żyć w dostatku, zwłaszcza że syn policjant nie wracał do domu z pustymi rękami. 
Ona jednak widziała wszystko w dalszej perspektywie. Chciała zachować pracę 
do końca wojny. Dlatego też jej kłótnie z Matyldą ustały, a kucharka zaczęła iść 
jej na rękę: oddawała jej niewielkie przysługi, a nawet od czasu do czasu, jakoby 
przez pomyłkę, zwracała się do niej – paniusiu.

W ogóle orientowała się dobrze, jaka jest jej aktualna sytuacja. Dumna ze 
swojej ważnej roli, podobnie jak jej panie nie utrzymywała kontaktów z kobietami 
z podwórka. Samą siebie zaliczała do „wyższych sfer”, jak i one mijała ludzi na 
dole z zadartym nosem.

Zawsze była czysta, dbała o siebie i o otoczenie. Jednak nigdy nie miała 
w zwyczaju się stroić. Przed wojną nieustannie zajmowała się w kuchni obfitymi 

1  Men zict in gortn, men szpilt in kortn (jid.). Nie udało się odnaleźć tekstu i autorów  tej piosenki.
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ucztami, obsługiwała gości w każdy poniedziałek i czwartek. Tak czy owak, nie 
miała dla kogo się stroić. Wszelako w getcie sytuacja uległa zmianie. Były przecież 
kobiety z podwórka, te z ulicy, i te z podwórza jej sióstr, dokąd chadzała w odru-
chu serca. Miała więc już dla kogo. Poza tym za jedną rację chleba można było 
w getcie zdobyć najpiękniejszą sukienkę, w dodatku z kapeluszem.

Zatem zaczęła się stroić. Kupowała sukienki u podupadłych bogaczy – najde-
likatniejsze tkaniny, krzykliwe kolory. A gdy „wskoczyła” w taką zdobycz, dodała 
kapelusz i torebkę, to przejrzawszy się w lustrze, dochodziła do wniosku, że za 
żadne pieniądze nie dałaby sobie pięćdziesięciu pięciu lat. Najwyżej czterdziest-
kę, może z lekkim okładem. Stojąc tak wystrojona nierzadko nabierała ochoty 
na coś, co sama poczytywała za szaleństwo, lecz co było silniejsze od niej. 
Mianowicie – planowała wziąć ślub. Nie wątpiła, że z jej pozycją i pracą, której 
pozazdrościłoby wiele dawnych arystokratek, znalazłaby porządnego męża. 
Inteligenta, mówiącego po polsku, oczytanego. Myślała, że mogłaby wówczas 
znowu pracować tylko dla Cukermanów (gdyż rozeznawała się w kolejach losu), 
a także uzyskać u Samuela wysokie stanowisko dla swojego wybranka – pracę 
biurową, a może nawet buchalterię. I tak dosłownie z dnia na dzień stałaby się 
„lepsza”, weszłaby do klasy wyższej. Tak, w naturze getta leżało rozdmuchiwanie 
ludzkich fantazji, karmienie marzeniami, o których niegdyś nawet nie mieliby 
śmiałości śnić.

Rejzl nie dawała się zwieść zachmurzonemu obliczu Matyldy, gorzkim słowom, 
wyrzutom i wiecznym utyskiwaniom na Samuela i córki. Kucharka widziała  
wyraźnie, że Samuel zyskuje na znaczeniu przerastającym nawet jego znaczenie 
sprzed wojny. Znaki tej wielkości dostrzegała nie tylko w workach ziemniaków 
i mąki, cukru i kaszy, które z największą ostrożnością przynoszono do jego sypial-
ni, ale i w wyglądzie Matyldy. Ponieważ Matylda, która zawsze miała skłonność 
do tycia, w ostatnim czasie rzeczywiście przybrała na wadze. Jej ciało rozrosło 
się, a ponieważ nie była zbyt wysoka, nie nosiła teraz gorsetów i chodziła zanie-
dbana, wyglądała jak chodząca beczułka. Jej twarz, szeroka i okrągła, uzyskała 
drugi podbródek, który zlewał się z tęgimi fałdami szyi. To zaś, co u mężczyzn 
było podbródkiem, u niej przypominało na poły zaokrągloną zmarszczkę, która 
oddzielała szyję od twarzy. Jej rysy utraciły delikatny, szlachetny wyraz i nawet 
oczy błyszczały inaczej. Biło z nich łzawe rozdrażnienie. Postarzała się o całe 
lata. Ale właśnie ten jej wygląd przekonywał Rejzlę, że człowiek w getcie nie może 
tak wyglądać z powodu zgryzot.

Także wygląd i zachowanie Samuela świadczyły w oczach Rejzli o szacowności. 
Pozostał szczupły i rosły jak dawniej, jego plecy pochyliły się jednak, a czarne 
jak smoła włosy przerzedziły. Wciąż nosił wysokie buty, z nimi zaś związany 
był specjalny krok, taki rodzaj chodzenia po domu, który rozdeptywał wszelką 
wątpliwość. Do tego zrobił się beztroski i wesoły jak kiedyś. Od czasu do czasu 
pojawiała się chwila zdenerwowania, gdy zaczynał krzyczeć i złościć się, tak że 
Rejzl, trzymając ucho przy zamkniętych drzwiach, dziwiła się, czy to rzeczywiście 
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on. Ten krzyk i złość okazywały się prawdziwym wyrazem jego potęgi, pewności, iż 
rzeczywiście jest panem domu. Ponieważ tylko prawdziwy gospodarz, który dzierży 
w dłoni chleb pozostałych, a więc i ich życie, potrafi i może wszczynać taki raban. 
Szacunek Rejzli wobec Samuela rósł w takich chwilach do stopnia przed wojną 
nieosiąganego. Wybuchy gniewu były krótkie i rzadkie, ale wystarczały, by natchnąć 
domowników ostrożną obawą i poważaniem. Gdy tylko na schodach dawały się 
słyszeć wysokie buty szychy, cały dom wpadał w stan pokornego oczekiwania.

Pan Adam również dostrzegł to mimowolnie, chociaż wciąż rozmawiał z Sa-
muelem jak równy z równym. Dobrze wiedział, że Samuel go przerósł, więcej: 
że na swój sposób dzierży w dłoni jego, Adama, los. Więc chociaż nie lubił go 
i darzył podobną wzgardą jak przed wojną, jednocześnie dużo bardziej niż kiedyś 
potrzebował człowieka, którego nazywał przyjacielem. Był świadom, że tylko 
dzięki Samuelowi przeżyje wojnę.

Samuel przychodził do niego niechętnie. Nie miał dawnej cierpliwości, obec-
ność Adama w domu była mu nie w smak. Samuel planował przenieść się z rodzi-
ną do innego mieszkania, żeby mu tak nie patrzono na ręce. Czuł się zmęczony 
niepewnością, czy Adam znów nie odkryje skrytki na radio w opuszczonej piw-
nicy domu. Tak, Samuel chciał swobodnie korzystać z życia, które właśnie się 
zaczęło, i wciąż wyrzucał sobie z goryczą, że odkłada ów krok z dnia na dzień, 
z miesiąca na miesiąc.

Gdy Adam słyszał za drzwiami kroki Samuela, szybko wyjmował paczuszkę 
cygar i trzymając je w dłoni, przyjmował gościa. Chwytał nerwowo Samuela za 
rękaw, przyciągał do jedynego fotela i sadzając przyjaciela na miękkim posłaniu, 
częstował go: 

– Proszę, i ty spróbuj smaku życia – poufale wciskał cygaro w usta Samuela. 
Jednak Samuel od dawna odwykł od palenia cygar i odpychał rękę Adama.
– Ile razy mam ci mówić? Nie palę cygar.
Adam nie dawał za wygraną: – Nie gadaj głupstw. Nie ma nic lepszego niż 

cygaro po dobrym posiłku.
Niechęć Samuela wypływała na powierzchnię: – Czego ode mnie chcesz?
Wówczas Adam wyjmował cygaro z ust Samuela i sam zapalał. Samuel ob-

serwował go poirytowany, roztargniony. Wiedział, co teraz nastąpi.
– Jak ci idzie? – Adam z udawaną troską spoglądał w oczy Samuela. – Ilu 

ludzi masz teraz pod sobą? – Jego głos brzmiał przymilnie, czułostkowo.
Samuel czym prędzej chciał dotrzeć do sedna: – Wciąż mogę wziąć cię na 

majstra.
Na pobladłe policzki Adama wstępował rumieniec: – Sądzisz, że powinieneś 

bez przerwy podkreślać swoją wyższość nade mną? – Jego zazdrość, tak skrzętnie 
ukrywana, wychodziła na jaw w zmienionym tonie głosu.

– Wiesz, że nie mam władzy ustanawiania kierowników – ciągnął Samuel. 
– To leży w gestii Starego. Nawet mistrza nie będzie mi łatwo z ciebie zrobić.

Rumieniec na twarzy Adama purpurowiał, ciemniał: – Na razie mogę żyć bez szefa.
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– To czego ode mnie chcesz?
– Niczego. Niczego od ciebie nie chcę. Nie potrafisz sobie tego wyobrazić? – 

mierzyli się wzrokiem, aż Adam czuł rodzaj dziwnej przewagi nad przyjacielem: 
– Co się z tobą stało, Cukerman? Zapomniałeś, że przyjaźń nie polega tylko na 
oddawaniu przysług? – pokręcił głową z niechęcią, lekceważąco. – Chcę z tobą 
trochę pogadać… Po prostu pogadać, jak człowiek z człowiekiem… Brat z bratem.

Samuel poddawał się: – O czym chcesz porozmawiać?
Tu Adama dopadało zmęczenie wywołane długim oczekiwaniem, daremnym 

staraniem, aby stworzyć atmosferę, nawiązać kontakt z byłym już chyba przyja-
cielem. Odstępował od Samuela, opierał się o łóżko i patrzył na gościa okrąg-
łymi, smutnymi oczyma, z głową pochyloną ku klatce piersiowej. Upodabniał 
się wówczas do swojej wiernej Suni: – Co się ze mną stanie? – jęk wyrywał się 
z jego ust. – Świat robi się dla mnie za ciasny. Takie bezsensowne to życie… Ta 
odrobina pieniędzy przecieknie przez palce… Nadejdzie mój kres. Oj, Samuelu! 
– ponownie wzdychał. – Gdybyś wiedział, przez co przechodzę. Tak, tak, obce ci 
jest takie uczucie. Napada nagle. Chwyta za gardło i wówczas wydaje ci się, że 
rzucasz się w rękach strasznego potwora. Taki strach, że aż serce staje… Czuję 
wówczas śmierć, słyszysz? Jakby Anioł Śmierci machał nade mną skrzydłami. 
Nie mogę znaleźć dla siebie miejsca, chcę uciec przed sobą samym. Czuję, jak 
opuszcza mnie rozum, jak przestaję jasno myśleć. Nie masz pojęcia…

Samuel patrzył na niego zimnym wzrokiem: – Weź się do jakiejś pracy.
Adam nie odpowiadał, jakby nie usłyszał: – Gdybyś wiedział, co znaczy wstawać 

rano i nie wiedzieć, po co. Gdybyś wiedział, jak wygląda długi dzień człowieka, 
gdy wskazówki zegara przesuwają się leniwie, gdy ciągną się ołowiane godziny, 
bez sensu, bez celu…

– Weź się do pracy! – Samuel nie potrafił już powstrzymać irytacji, więc wstał.
Adam przyglądał mu się wzrokiem Suni, kręcił głową wciąż pochłonięty uża- 

laniem się nad sobą. W końcu słowa Samuela docierały do niego i trzeźwiał: – 
Zostać majstrem u ciebie w fabryce? To nada sens mojemu życiu?

– Szukasz sensu w życiu w getcie? – Samuel otwarcie wpadł w gniew. – Je-
dynym jego sensem jest przetrwanie wojny! – W tym momencie stawał przed 
Adamem i patrzył w jego ciemne oczy, w których płonął nieznany, nowy ognik.  
– A jaki sens miało twoje życie przed wojną? I moje życie, może mi powiesz? 
Trzymaliśmy tysiące na kontach bankowych. Żarliśmy, chlaliśmy, wygłaszaliśmy 
piękne mowy, prowadziliśmy inteligentne konwersacje i obrzucaliśmy się fraze- 
sami, które ledwie dotykały powierzchni duszy. Jeśli chcesz wiedzieć, potrzebo- 
waliśmy tego getta. To dobra szkoła… Droga szkoła! – Samuel machał palcem 
przed twarzą Adama. – Weź się do pracy, Rozenberg. Bodajbyś zamiatał ulice. 
Śmieci wywoził. Ale pracuj! Nie mówiąc już o tym, co nam to da, może nam 
pomóc ustrzec się zgnilizny. Praca nie służy tylko zarabianiu pieniędzy i złota. 
Praca może nas zbawić nie tylko w sensie fizycznym… Słyszysz, co do ciebie  
mówię?
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Adam czuł się głęboko dotknięty, że w ten sposób przyjęto jego wyznanie. 
Znów ukrył zranione serce w pancerzu goryczy: – Ten stary przez ciebie przema-
wia – syknął.

– Bo stary ma rację. Bo wie co mówi!
– Tak, tak, Samuelu. Zostałeś jego posługaczem. Nie czujesz nawet, co 

z tobą zrobił.
– Mądrzej byś uczynił, gdybyś padł mu do stóp, prosząc, aby i z ciebie zrobił 

posługacza.
Adam uśmiechał się gorzko i dumnie: – Nie dożyje tego, żebrak.
Samuel opuszczał pokój. Po chwili Adam słyszał, jak żartuje i śmieje się 

z nowymi przyjaciółmi, którzy codziennie przychodzili wieczorami go odwiedzić. 
Ucisk w sercu Adama stawał się jeszcze bardziej dojmujący i nie było już dokąd 
z nim uciec, tylko do Suni – wiernej, rozumiejącej, najmądrzejszej ze wszystkich 
bożych stworzeń. Przywoływał ją do siebie, obejmował obiema rękami jej kark, 
wtulał twarz i zamykał oczy. Czuł, jak wilgotny język zlizuje niepokój, gładzi strach, 
usypia. Gdy ponownie otwierał oczy i napotykał jej wzrok, spoglądał pytająco 
w jej źrenice i szukał w nich odpowiedzi. Był pewien, że jest jedyną, która zna 
sens tego wszystkiego. Zawierzał jej mądrości jak ślepiec. Dopóki ją miał, był 
pewien, że nie upadnie. Gdyby nie ona, czekałoby go najgorsze.

*

Aż przyszedł rozkaz oddania psów i wszystkich zwierząt domowych2.
Pan Adam wpadł w stan, który porównać można jedynie z gorączkowym 

koszmarem. Przestał jeść, nie spał. Nie wydzielał już sobie dziennych racji 
cygar, ale palił jedno za drugim przez cały długi dzień. Jedynym ratunkiem był 
syn Mietek, policjant, przed którym pan Adam nie wstydził się płakać, całować 
i błagać – by uratował Sunię. Zdezorientowany Mietek, który na swój sposób 
kochał psa, usiłował wstawić się za nim. Nic to jednak nie dało. Panu Adamowi 
przyszło nawet do głowy, aby biec i prosić Rumkowskiego, wręcz iść na Bałucki 
Rynek i paść samemu Herr Biebowowi do stóp. Ale Mietek go powstrzymał. To 
byłby pewny koniec Suni.

Postanowili ukryć psa. Gdy nadszedł ostateczny termin, Adam zamknął sukę 
w swojej sypialni i wybiegł na ulicę zobaczyć, co się dzieje. Dzieci i dorośli szli 
z naprzeciwka ze zwierzętami na rękach. Widział podwójne pary oczu – ludzi 
i zwierząt, ból rozstania, który skłaniał do siebie głowy, splatał członki w ostat- 

2 Wszystkie nakazy i rozkazy władz niemieckich były ogłaszane mieszkańcom getta poprzez obwiesz-
czenia podpisane przez Rumkowskiego, najczęściej w języku polskim, jidysz i niemieckim.
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nich uściskach. Na ogrodzonym miejscu zbiórki wyjących, miauczących zwie- 
rząt, stały grupki przyglądających się ludzi, którzy nie czuli, że deszcz mo-
czy ich do cna (padało tego dnia, jakby jesień wypłakiwała smutek zwierząt 
skarżących się bez łez oraz ludzi, którzy wstydzili się użalać nad losem pu-
pili). Na widok tego wszystkiego pan Adam skierował się z powrotem do 
domu. Przypadł do Suni i począł mówić do niej to, czego nigdy nie wyraził na 
głos z obawy, że człowiek tak przemawiający do zwierzęcia byłby komicznie  
żałosny.

Tak zaczęło się piekło z psem. W pierwszych dniach cierpiała tylko Jadwiga. 
Pozostali domownicy, których to nieszczęście bezpośrednio nie dotykało, wie-
dzieli, że Sunia będzie musiała pójść, nikomu jednak nie przyszło do głowy, że 
minął już ostateczny termin.

Jadwiga zawsze żywiła wobec Suni dziwne uczucie, rodzaj zazdrości, jakby 
zwierzę ukradło jej coś, co należało do niej. Rywalizacja z suką nigdy nie po-
zwalała jej w pełni poczuć własnej wartości. Ale teraz Sunia nie wychodziła 
z sypialni i strach przed jej utratą sprawił, że Adam stał się wobec niej jeszcze 
czulszy i zapominał, że na świecie jest jeszcze Jadwiga. Poczuła więc do psa 
taką nienawiść, że nie mogła już na niego patrzeć. Irytowały ją słowa Adama, 
jego cackanie się z psem, karmienie i głaskanie. Wyśmiewała męża, jak miała 
w zwyczaju, słodkim, przymilnym głosem, kpiła i przedrzeźniała jego zacho- 
wanie. Jadwiga nie potrafiła przespać nocy. Nieszczęśliwy, zamknięty 
pies, który przestał wyć, jakby przeczuwał, że w ten sposób może sprow-
adzić na siebie nieszczęście, począł cicho, piskliwie płakać, co trwało całe 
noce i nie dawało spokoju. Przestawał wtedy, gdy Adam wstawał, żeby go 
pogłaskać. Zaspana Jadwiga wyganiała męża z łóżka, żeby uciszył kun-
dla. Adam rozpościerał kołdrę na podłodze i pół nocy spał przy boku  
suki.

Poza tym w pokoju czuło się zapach, którego Jadwiga nigdy nie była w stanie 
znieść. Duszny, przykry odór niepozwalający oddychać (Adam za żadne skarby 
nie pozwalał otworzyć okna, żeby nikt nie usłyszał płaczu psa). W końcu Jadwi-
ga przycisnęła męża i zmusiła, by przeniósł jej łóżko do pokoju Mietka. Pokora 
Adama i gotowość spełniania wszelkich jej życzeń sprawiły Jadwidze odrobinę 
przyjemności. Pierwszy raz w życiu dyrygowała nim. Ale tę odrobinę psuła gorzka 
myśl, że wszystko to robi dla suki.

Pierwszą, która zorientowała się, że coś się dzieje u Rozenbergów, była 
oczywiście kucharka Rejzl. Wkrótce wiedziała wszystko i natychmiast zapo- 
mniała o lojalności wobec nowych gospodarzy. Zwyczajnie, w przelocie, zatrzymała 
w kuchni Matyldę: – Co paniusia powie na tego kundla, którego pan Rozenberg 
nie oddał? – Matylda nie od razu zrozumiała, więc kobieta zadała sobie trud 
wyjaśnienia: – W getcie nie ma już żadnych psów. To nas może drogo kosztować. 
Co paniusia myśli, szwab będzie dociekał, do kogo należy pies? – Mówiąc to, 
Rejzl wiedziała, że mleko się rozlało. Więcej nie musiała nic mówić. Jej zażyłość 
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z Sunią też miała już najlepsze czasy za sobą. Kucharka nie umiała powstrzy-
mać się przed wyliczaniem, ile żydowskich dziatek mogłoby się najeść tym, co 
pies pożerał w ciągu jednego dnia. Wydawało jej się, że Sunia objada ją samą.

W pierwszej chwili Matylda miała ochotę napaść z miejsca na pana Adama 
i wyprowadzić psa. Jakby nie było, wciąż uważała, że dom należy do niej, a po-
zostałe rodziny mieszkają tu tylko dzięki dobroci jej i Samuela. Jednak zamiast 
skierować się do drzwi Rozenbergów, wpadła do pokoju dziewcząt i dysząc 
gniewnie, wykrzyknęła do Belli: – Ukrywają psa. Nie pozwolę na to! – Upadła na 
łóżko córki. – Wiesz, że ostateczny termin odprowadzenia psów dawno minął?

Oczy Belli natychmiast wypełniły się łzami. Zaczęła wycierać buzię chu-
steczką: – Biedna Sunia… – trzęsąc się, przycisnęła dłoń do ust i zaczęła szybko 
obgryzać paznokcie.

Płacz Belli jeszcze bardziej Matyldę zdenerwował: – Czego chlipiesz, głupia?! 
– zeskoczyła z łóżka. – Kiedy się wreszcie obudzisz? Żyjesz w szklanym zamku. 
Tylko paznokcie potrafisz obgryzać! – Bella zawisła już na jej miękkiej szyi i płakała. 
Matylda uwolniła się z jej ramion, wyszła na korytarz i otwarła drzwi do pokoju 
Adama: – Wynoś się z tym psem! – wykrzyknęła obcym głosem. Zaskoczony 
pan Adam w jednej chwili doskoczył do Suni. – Nie będę narażać naszego życia 
z powodu waszego psa! – zatrząsł się podbródek Matyldy. – Jesteśmy w getcie, 
panie Rozenberg. Pora się obudzić. Nie mieszkamy w szklanym zamku… Jeszcze 
dziś pies musi sobie pójść!

Pan Adam puścił psa i z szeroko rozpostartymi ramionami, powoli, ostrożnie, 
zbliżył się do Matyldy. Jak cyrkowiec, który sposobi się pochwycić rozjuszoną 
lwicę: – Sza, sza… Madziu – niezgrabnie podniósł ku niej ręce, jakby broniąc się. 
– To przecież nie jest zwykły pies – szeptał błagalnie. – To przecież nasza Sunia. 
– Wskazał otwartą dłonią w kierunku fotela, na którym leżała zmęczona suka.

Madzia kręciła głową i nie ustępowała. Zaczęła wywijać pięścią: – Musi stąd 
pójść! Już dziś! Jeśli nie, wszyscy pójdziecie. To mój dom. Nie narażę niczyjego 
życia dla psa!

Na jej krzyk uchyliły się drzwi Hagerów. W szparze ukazała się siwa głowa 
Hagerowej. Staruszka nie odezwała się słowem. Jednak przy każdym okrzyku 
Matyldy mrużyła oczy, marszczyła czoło i unosiła barki, jakby ktoś ją bił.

Płacząca Bella przybiegła i uwiesiła się na matczynej szyi: – Nie krzycz, 
mamusiu… – prosiła. – Nie krzycz tak.

– Bello, moje dziecko. – Adam chwycił się Belli i lamentował. – Chce wygonić 
naszą Sunię. Na pewną śmierć zesłać moją Sunię. Nie pozwól… Nie pozwól!

To jeszcze bardziej rozdrażniło Matyldę. Stała wobec nich, krzykaczka, okrut-
nica, wiedźma – ona, cierpiąca Matylda, o sercu, które tak potrafiło kochać. 
Oszaleli? Czy sama oszalała? Wychodziła z siebie: – Idę po policję!

Jadwiga wyszła z pokoju Mietka. Niewinna, uśmiechając się przymilnie, trąciła 
Matyldę wypielęgnowanym palcem: – Po co masz iść. Mietek jest policjantem. 
Poczekaj, aż wróci. – Machnęła głową beztrosko i spojrzała z ukosa na Adama. 



225

W chwili tej należało okazać wierność mężowi i wstawić się za rodziną. Los psa 
i tak był przesądzony. – Mój Mietek ma zgodę na trzymanie Suni – splotła ręce 
na piersi, jakby miała przysięgać. Naprawdę jednak miała ochotę zanieść się 
śmiechem z powodu tej komicznej sceny, komicznego męża i komicznej, grubej, 
rozkrzyczanej Matyldy. Skinęła głową grzecznie, jakby ktoś ją właśnie poprosił 
do tańca.

Pozostało więc czekać na Mietka i Samuela. Matylda weszła do kuchni. 
Kucharka Rejzl, która cały czas przyciskała ucho do drzwi, wróciła do szorowa-
nia. Zamiatając podłogę, od niechcenia wyszeptała: – Proszę jej na słowo nie 
wierzyć, paniusiu. Jakie pozwolenie? Wiecie co, niszt gesztojgn, niszt geflojgn3.

Wrócili w tym samym momencie: Samuel, Mietek, a także Dziunia, która 
mieszkała w hachszarze na Marysinie, a wieczorami wpadała do domu, aby 
zobaczyć się ze wszystkimi. W mieszkaniu zaczął się ruch. Zza zamkniętych 
drzwi dawało się słyszeć nerwowe kłótnie, wymianę zdań – złośliwą i gorzką, 
przemyślaną i ostrożną, przerywaną okrzykami i nagłym milczeniem. Ponad 
rozmowami unosiło się stukanie wysokich butów. Rytmiczne, miarowe kroki – 
tam i z powrotem, tam i z powrotem. To Samuel spacerował po sypialni, gdzie 
zgromadzili się jego domownicy.

– Musisz to zrobić zaraz po obiedzie – Matylda, jak ostatnio miała w zwy-
czaju, nie patrzyła mężowi w twarz. – Nie spędzę z tym kundlem kolejnej nocy 
pod jednym dachem.

Dziunia siedziała na łóżku. Zarzuciwszy ramiona na barki Belli, przyciskała 
siostrę do siebie. Jej nogi huśtały się w rytm kroków Samuela. Drobna buzia, 
otoczona krótkimi, czarnymi włosami, była nadzwyczaj poważna. Spojrzenie 
czarnych oczu, zawsze tak żywiołowe, w zagubieniu skakało po twarzy Matyldy, 
ruchomej sylwetce Samuela, ścianach i meblach. Starała się znaleźć wyjście 
i po raz pierwszy w życiu niczego nie mogła wymyślić. – Nie bądź tak surowa, 
mamo! – zwróciła się do matki. – Mówisz, jakbyś serca nie miała.

Nie powinna była tego mówić. Matylda podskoczyła, jak w napadzie nagłego 
bólu: – Oczywiście, że nie mam serca! – głos jej zapiszczał ze zdenerwowania. 
– Z lodu jestem! Bo chcę was chronić! Bo wszyscy jesteście lekkomyślni jak 
małe dzieci, nie macie pojęcia, co to może na nas sprowadzić! Sunia to tylko 
pies… kundel. Czego ode mnie chcecie? Mamy ryzykować dla niej życie? Jeśli 
tego chcecie, jeśli chcecie…

Dziunia patrzyła smutno na matkę i zastanawiała się, czy to ta sama osoba, 
która kiedyś ją obejmowała i całowała. Nie odezwała się więcej. Także Samuel 
milczał. Chodził po pokoju i myślał o radiu ukrytym w piwnicy. Wydawało mu się, 
że musi podjąć decyzję o sobie samym. Tak, wiedział dobrze, ile Sunia znaczy dla 
Adama, jednak mierzył i ważył wartość ukrytego psa i porównywał ją z wartością 

3  Dosł. „Nie powstał, nie poleciał” (jid.) – w znaczeniu: zupełna nieprawda.
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ukrytego radia. Decyzja nie była łatwa. Czuł, że powietrze w pokoju jest gęste 
i duszne. Ciężej się oddychało, dopadło go pragnienie uwolnienia się od tego 
ciężaru chociaż na chwilę. Stanął, popatrzył na trzy kobiety, które wydawały mu 
się tak obce, tak bliskie, a jednocześnie tak odmienione. W ich oczach, skie-
rowanych teraz na niego, wyczytał taki smutek, takie przygnębienie, że aż się 
roześmiał: – Spójrzcie, co za dramat! – zawołał i zaraz poczuł, jakby coś pękło 
i zrobiło mu się lżej. – Najpierw chodźmy jeść.

Dzień, jakby nie było, minął bez zmian. Podobnie kilka kolejnych, wypełnionych 
tym samym niepokojem i nerwami. Matylda przestała odzywać się do Rozen-
bergów, gdy zaś spotkała ich na korytarzu, odwracała głowę. Do tego nocą nie 
mogła spać. Zdawało jej się, że na schodach słyszy kroki, że przychodzą po psa, 
że przyszedł kres wszystkiego. Ale nie potrafiła nic zrobić. Samuel zabronił jej 
rozmawiać o sprawie z psem zarówno z Rozenbergami, jak i z nim.

On sam, Samuel, odkładał rozmowę z Adamem z dnia na dzień, z wieczoru 
na wieczór. Wszczynanie konfliktu z powodu psa w takich warunkach wyglądało 
dziwnie, nawet komicznie. Jednak zamiast porozmawiać z Adamem i raz dwa 
załatwić sprawę, codziennie zaraz po kolacji wychodził z Dziunią na ulicę. Odpro-
wadzał ją na Marysin, po drodze rozmawiając z córką o wszystkim poza psem.

W końcu pewnego wieczora Mietek wywołał Samuela na podwórko. Wysoki, 
rosły młodzieniec w mundurze policyjnym spacerował z obiema rękami w kiesze- 
niach i głową pochyloną ku ziemi. Kopał kamienie, zwitki papieru, wyglądając, 
jakby stracił pewność siebie: – Panie Cukerman, niech pan pomówi z ojcem – po-
prosił. – Nie wiem, jak mu to powiedzieć… Sunia jest moim psem od dzieciństwa…

Gdy tego wieczoru Samuel zaszedł do Adama, znalazł go zmienionego nie 
do poznania. Miał zgięte barki, opuszczoną nisko głowę, twarz pomarszczoną 
niczym zwiędłe jabłko. Samuelowi wydawało się, że z jego oczu bije psi smutek, 
tak podobni byli do siebie pies i właściciel. Samuel starał się unikać ich wzroku, 
wzroku człowieka i zwierzęcia, więc gapił się przez okno. Jesienna rosa zaległa 
na szybach, zamglonych, matowych, bez śladu przezroczystości właściwej dla 
szkła. Pokój był odcięty od świata, a panosząca się w nim groza dławiła, była nie 
do zniesienia. – Robi się chłodno – wybąkał Samuel. – Zbliża się zima. – W sercu 
kpił z własnego niezdecydowania, które nie pozwalało mu szybko zakończyć tej 
sprawy.

Pan Adam szurał kapciami: – Jeśli nie masz nad nią litości – wskazał głową 
w kierunku Suczki – to mniej nade mną…

Samuel z jeszcze większym uporem wlepił oczy w szybę: – To twoja rzecz. 
Twoja odpowiedzialność. – Znów do głowy przyszła mu myśl o radiu. – Biorąc 
pod uwagę sytuację w mieszkaniu, narażasz nie tylko własną głowę, Adamie.

Zapadło długie milczenie. Po chwili Adam wyprostował się: – Dobrze – po-
wiedział spokojnie i cicho. – Opuszczę z nią mieszkanie.

Samuelowi zdawało się, że widzi uśmiech na twarzy Adama. Odkrył w sobie 
nagłe współczucie: – Tak wielu ludzi umiera na frontach… Tak wiele żydowskich 
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trosk. Kto wie, jaki los nas czeka? Wobec tego wszystkiego, jakie znaczenie… 
To znaczy pies…

Nie umiał znaleźć słów pocieszenia. Wzgarda, która wykrzywiła twarz Adama 
uśmiechem, sprawiła, że szybko opuścił pokój.

*

Jesienne deszcze spadały na getto wraz z bezlitosną monotonią. Obmywały 
chodniki i siekły ostrymi miotłami jednostajną szarość. Szyby okienne zalewały 
się wciąż łzawym smutkiem. Wyglądało to tak, jakby getto dusiło się pod niskimi 
chmurami, niczym przygniecione nieopisaną beznadzieją. Ludzie na ulicy, dzieci, 
młodzież – wszyscy poruszali się pod ciężkim niebem, ochlapywani deszczem, 
obojętni, bierni, upodabniający się do kamieni bruku, do murów, do wszystkiego, 
co jest, a nie posiada woli, nie ma nawet apatii.

Pan Adam każdego poranka znikał z mieszkania i wracał tylko na posiłki 
i karmienie zamkniętej Suni. Był przemoczony do suchej nitki. Przebierał się 
w suche ubranie, a potem znów zakładał kapiący płaszcz i wyruszał na poszuki-
wanie kryjówki dla psa.

Aż pewnego razu wrócił, stanął na samym środku korytarza i zawołał: – Jaśnie 
wielmożna gospodyni, jutro się mnie pozbędziesz! – Roześmiał się nieprzyjemnie i od-
czekał, aż Matylda wyjdzie do niego. Ale zamiast niej pojawiła się zmieszana Jadwiga.

– Co ty, kochanie, mówisz? – uśmiechała się zagubiona.
– Jutro rano, Jadwisiu – odpowiedział jej tym samym, przymilnym tonem, po 

czym ją zostawił i zamknął się z Sunią w sypialni.
Planował najpierw przeprowadzić psa do nowej kryjówki, a dopiero potem 

przenieść kilka swoich rzeczy. Nie chciał brać zbyt wiele. W końcu miał przy-
chodzić na posiłki, z nikim się więc nie żegnał. Nie szedł daleko, tylko w dół 
Lutomierskiej, na drugi koniec ulicy, nieopodal fabryk, gdzie zorganizowano 
gettową pralnię. Znalazł tam pokoik na parterze, niezamieszkany, należący do 
przedwojennego szmaciarza. Pokój był ciemny i smrodliwy. Ale pan Adam nie 
szukał wygód i nie wybrzydzał.

Przedświt drzemał niczym ślepa żebraczka, otulony zimnymi, spływającymi 
strugami deszczu. Adam zbliżył się do Suni, położył rękę na jej łbie i pozwolił 
palcom osunąć się po psich uszach: – Chodź – szepnął, czując w sercu ucisk 
na widok ciężko podnoszącej się suki, zmęczonej, bezradnie wyciągającej łapy. 
Wzrokiem pełnym przygnębienia objął jej wychudzone ciało. Ostatnimi czasy nie 
ruszała jedzenia, które jej podawał. Przestała też wznosić swój piskliwy, smutny 
płacz. Adam pocieszał się w sercu, że tam, w pokoiku, przy bocznej, zapadłej, 
ślepej uliczce, będzie ją nocą wyprowadzać na powietrze, że ponownie postawi 
ją na nogi.
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Założył jej obrożę na szyję i nie oglądając się, otworzył przed nią drzwi. Na 
dole, przy wyjściu, zatrzymał się chwilę, by opanować wzburzenie. Jak ktoś, kto 
szykuje się do skoku z wielkiej trampoliny, odetchnął głęboko zimnym powie-
trzem i wyszedł na zewnątrz. Planował przejść tyłem podwórzami. Ciemność 
poprzedzająca świt i deszcz dawały ochronę. Getto spało wciąż i był pewien, że 
nikt go nie zobaczy.

Lecz nagle, gdy przebiegł kilka metrów podwórza, coś zamigotało w oddali. 
Naprzeciwko, na podwórku, gdzie znajdowała się siedziba oddziału straży po-
żarnej, pojawiło się coś czerwonego, różowego, jakby plama twarzy. Policyjna 
czapka. Przez chwilę pomyślał o Mietku. Ale Mietek spał na górze w mieszkaniu. 
Adam pociągnął za smycz i ruszył z impetem do przodu.

– Stać! – usłyszał za sobą krzyk.
– Biegnij, Suniu! – popędzał psa i nie zatrzymywał się.
Poczuł rękę na barku: – Zatrzymaj się!
Sunia rwała się wciąż do biegu. Świeże powietrze upoiło ją, najwyraźniej 

wzbudziło w niej pragnienie poruszania łapami. Ale smycz usztywniła się. 
Adam ujrzał czapkę policjanta migoczącą mokrym daszkiem, po którym stru-

mienie deszczu spływały na młodą, bladą twarz. Policjant kręcił krótką, gumową 
pałką: – Dokąd biegniesz?

– N… nigdzie – wyjąkał Adam i ujrzał, jak czerwony pasek na czapce zaczyna 
wirować mu przed oczami w barwnym, pokręconym tańcu.

Policjant szybciej pomachał pałką: – Nie zawracaj głowy, stary. Do rzeczy! – 
Pałka zatrzymała się. Oczy młodzieńca zrobiły się wielkie, wybałuszone, a całe 
ciało znieruchomiałe, zastygłe w zaskoczeniu: – Pies?! – wyszeptał i dopiero 
teraz zdał sobie sprawię, co widzi. – Skąd… Skąd jeszcze masz psa? – Wbił oczy 
w Sunię, jakby chciał się przekonać, że się nie pomylił.

– Tak, pies… Mój… – pan Adam zaczął mamrotać, nie słysząc własnych 
słów. – Mój syn też jest policjantem, panie kochany. Mam go od lat… To znaczy 
ją… Sunię, dobermana. Była maleńka, gdy ją przyniosłem. Nazywam się Adam 
Rozenberg. Wie pan, kim byłem, co? Miałem największą fabrykę… Tak, zna pan 
oczywiście mojego syna. Mietka Rozenberga. Pana kolegę… – zrobił z Sunią krok 
do przodu, ale dłoń wciąż ściskała jego rękaw. – Niech pan spojrzy, jak ona drży 
– bezradny wskazał na sukę. – Przeziębi się, taki deszcz… – Błagał o litość tę 
młodą twarz, ona zaś złagodniała, stała się przyjaźniejsza. Lecz wciąż malował 
się na niej ten sam wyraz zdecydowania.

– Niech mi pan da smycz, panie Rozenberg – powiedział policjant, tym ra-
zem spokojnie. – Odprowadzę go. Nikt się nie dowie. Obiecuję panu. – Chłopiec 
uśmiechnął się nawet: – Powiem, że znalazłem go na ulicy. Włos panu z głowy 
nie spadnie. Daję słowo.

Pan Adam odetchnął: – Jest pan sympatycznym młodym człowiekiem. Niech 
mi pan pozwoli przebiec przez kilka podwórek, Mietek to panu zapamięta… Mam 
dobre cygara… Ile pan chce? Może coś innego? Niech pan powie tylko, ile.
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Policjant grzecznie, lecz z uporem pokręcił głową: – Może pan biec. 
Ale bez psa. Jestem na służbie, panie Rozenberg. Nie mogę puścić takiej  
rzeczy.

– Nikt nie widzi – prosił Adam. – Zupełnie tak, jakby mnie pan nie zauważył. 
– Zrobił z Sunią kolejny krok.

Chłopiec pokręcił pałką i ruszył za nim: – Ostrzegam pana, panie Rozenberg! 
Nie chcę na pana sprowadzać kłopotów. Grozi panu nie lada niebezpieczeństwo. 
Pies musi iść ze mną.

Przez chwilę pan Adam ważył coś w głowie. W jednej chwili puścił smycz 
i krzyknął do suki: – Ratuj się, Suniu! – Pies nie ruszył się z miejsca. Odwrócił 
głowę do Adama i popatrzył na niego, jakby pytał: Czy warto? – Uciekaj! – Adam 
wykrzyknął ponownie, rozpiął obrożę i sam ruszył dzikim galopem.

Zaskoczony policjant schylił się, by pochwycić smycz upuszczoną przez 
Adama. Po chwili stał z obrożą w ręku. Pies i Adam wyrwali do przodu. Sunia 
podskakiwała żwawo przy boku swojego pana. Policjant wahał się chwilę, czy 
ma ruszyć za Adamem, czy za psem.

– Uciekaj! Uciekaj! – zasapany Adam wychodził z siebie, krzyczał na sukę 
i machał ręką przed siebie. W końcu posłuchała go i z myśliwskim impetem 
pobiegła naprzód.

Policjant doszedł do wniosku, że Adama i tak zdoła schwytać, ruszył więc 
za psem. Była ich trójka biegnących: pies z przodu, policjant za nim, z tyłu zaś 
rozjuszony, prawie oszalały pan Adam.

Nagle pojawiły się rozciągnięte druty. Pies, który przyspieszył, czując za 
sobą zbliżającego się policjanta, zaczął wyć. Wycie napełniło ciało pana Adama 
nowymi siłami. Jak dawno nie słyszał jej wycia! Brzmiało ono w jego uszach jak 
najwznioślejszy hymn do wolności. Tak, on też poczuł się wolny, jakby zdjęto mu 
z szyi obrożę. Odstawał już od nich na dużą odległość, ale nie przestawał biec. 
Pies co chwilę odwracał głowę, a pan Adam machał do niego ręką, wszystkimi 
palcami wskazując na drugą stronę drutów. 

– Uciekaj stąd! – wrzeszczał jak opętany. – Na zewnątrz, na zewnątrz Suniu! 
– W tym momencie ujrzał oślepionymi oczami, jak pies zatrzymuje się, zgina 
zgrabne ciało i przeciska przez druty. – Wolna! Wolna! – pan Adam klaskał w ręce 
i nie czuł, że deszcz na jego twarzy robi się gorący i słony.

Zabrzmiał wystrzał. Suczka przekoziołkowała i upadła na środku drogi z unie-
sionymi, roztrzęsionymi łapami. Deszcz padał wprost w jej otwarte, mądre  
oczy.

Strażnik z drugiej strony zawołał do nadchodzącego policjanta. Spacerowali 
chwilę wzdłuż ulicy i rozdzielających ich drutów kolczastych. Potem policjant 
poderwał się z miejsca i ruszył galopem w odwrotnym kierunku – ku Adamowi, 
który stał jak wmurowany w miejscu, gdzie zatrzymał go strzał. Policjant chwycił 
go obiema rękami i zaciągnął do najbliższej bramy. Przycisnął go do ściany. Jego 
blada, mokra twarz zbliżyła się do pana Adama. Całe ciało chłopaka trzęsło się, 



Rozdział jedenasty

przeżyta groza biła wciąż z dziecięcych oczu: – Uratowałem ci życie, skurwysynu! 
– miał głos okrutny, a jednak bliski płaczu.

Pan Adam skierował ku niemu fałszywy, ozłocony zębami uśmiech. 

*

Dopiero po dwóch dniach dano Mietkowi znać, gdzie znajduje się ojciec. 
Poszedł do szefa i dostał zgodę na uwolnienie pana Adama z więzienia przy 
Czarnieckiego4.

Mężczyzna, którego Mietek sprowadził do domu, jedynie przypominał jego 
ojca. Naprawdę był jednak innym człowiekiem.

W domu wszyscy odetchnęli z ulgą. Sunia należała do przeszłości. Po tygodniu 
nikt jej nie pamiętał i nie wspominał. Ale w panu Adamie zaczęła żyć nowym 
życiem. Już jej nie kochał. Wszelka iskra miłości zgasła w nim wraz z owym wy-
strzałem. Żyła w nim ostatnim wyciem, wyła nienawiścią i pogardą wobec ludzi 
po obu stronach drutów.

4 Centralne Więzienie getta mieściło się w kompleksie budynków przy ul. Czarnieckiego 12–18, byli 
tam osadzani mieszkańcy getta skazani przez żydowskie sądy oraz na polecenie władz niemiec-
kich.
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Getto i jesień – jakaż to była zgrana para! Jakże harmonijny był ich uścisk, jakże 
doskonale się uzupełniały – wzajemnie ujawniając swoją istotę. I jak pięknie 
w ich objęciach igrał ponury owoc zjednoczenia – niejasne przeczucie i bolesne 
przewidywania. 

Któż potrafi opisać tamtą pierwszą jesień w getcie z nieustannymi deszczami, 
wiatrami i mgłami, pajęczyną i szarością snującą się wokół domów i płotów, ponad 
chodnikami i kamieniami, wokół ludzi i wózków, pętającą wszystko niewidzialnymi 
nićmi losu, strachu, grozy i rozpaczy? Kto ma dość słów cienkich niczym igły, 
słów ciężkich niczym chropowate kamienie, słów tajemniczo splątanych niczym 
sieć pajęczyny – aby opisać duszę Żyda w getcie tamtej jesieni? Któż ma takie 
skrzypce, by oddać wszystkie niuanse i miary smutku? Kto dysponuje paletą 
tylu tonów cienia – aby odmalować getto podczas tamtej jesieni?

Już nie było nieba, tylko sama ziemia. I nawet na jej powierzchni wszystko 
znikło, wyblakło. Wydawało się, że kłębiaste pyski chmur chcą połknąć czubki 
kościelnych wież. Kłębiasty jęzor niczym gąbka lizał tarczę zegara o martwych 
wskazówkach, przesłaniając go i ponownie odsłaniając, jakby cyferblat był twardym 
orzechem, który nie może przejść przez gardło chmurzastego potwora. Każdy 
kontur, każda forma traciła wyrazistość, rozpływając się w powietrzu, pozosta-
wiając po sobie jedynie ślad linii albo raczej tylko jej wyobrażenie. Wszystkie 
barwy ulicy i podwórza, każdy najmniejszy znak koloru spłynął, jakby jakieś 
ostrze zdarło z nich światło. Pozostała tylko ona jedna, królowa barw – szarość 
nad szarościami. Nawet druty okalające getto nie były czymś osobnym. Nie 
przypominały już o zamknięciu, o granicy, lecz jak pajęczyna były ledwo widoczne 
z daleka. Jednak ich roztopienie się w szarości nie dawało iluzji wolności. Wręcz 
przeciwnie – czuło się, że jest się oddzielonym czymś więcej niż tylko drutami. 
Że jest się zawieszonym w przestrzeni nie tyle świata, gdyż świat zdawał się 
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nie istnieć, lecz w przestrzeni pustki. I dlatego mieszkańcy getta czuli się tak 
nieludzko samotni tamtej jesieni. 

Być może dlatego mieszkańcy getta lubili w tamtym czasie przechodzić przez 
nowo wybudowany most. Wznosił się on nad ulicą Zgierską, która należała do miasta, 
a jego przeznaczeniem było służyć pieszym oraz łączyć jedną cześć getta z drugą. 

Drewniany most wyglądał jak fantastyczna konstrukcja. On również był szary. 
Jednak z bliska ta jego bezkształtna szarość przybierała formę schodów, sugeru-
jąc możliwość wznoszenia się. Most wiódł w górę, jakby jedynie jego fundament 
stał w mglistej otchłani bezruchu, ale on sam posiadał moc wyrwania się z niej 
i wznoszenia. Każdy stopień w górę był coraz wyższym klawiszem gamy, każde 
uderzenie weń butem – dźwiękiem nadziei, krzykiem tęsknoty do wolności. I tak 
od rana do zmierzchu, rytmicznie, miarowo, stukano butami po drewnie scho-
dów – co brzmiało jak tykanie żywych zegarów, bicie obudzonych serc – coraz 
wyższe, coraz głośniejsze. Podczas gdy stopy wznosiły się w górę, kościół po 
drugiej stronie zaczynał się poruszać. Jego połknięty czubek wyłaniał się z chmur 
i zstępował coraz niżej. A wraz z nim dachy okolicznych domów również obniżały 
się coraz bardziej. Zdawało się, że za chwilę człowiek wzniesie się ponad getto 
i opuści je, jakby cudownym sposobem miał się oderwać od tego kawałka ziemi, 
na którym dopiero co tonął tak niemiłosiernie głęboko. 

A gdy stopa zawisała w powietrzu, nie znajdując stopnia, żeby wejść wyżej, 
wchodzący z rozczarowaniem opuszczał ją na równe deski, łapiąc oddech. Człowiek 
wdychał powietrze, po czym powoli ruszał wzdłuż platformy, aż docierał do jej 
środka. Wówczas na moment wpatrywał się w mglistą dal wolnej ulicy Zgierskiej 
w dole, spotykając się oko w oko z odpływającym, odległym miastem i ledwo 
widocznymi, bezbarwnymi konturami dachów, a jego ucho łowiło wesoły dźwięk 
dalekich tramwajów. A jeśli jakiś miejski tramwaj pojawił się właśnie na torach 
ulicy Zgierskiej, przechodzień czekał, aż wjedzie pod most. Wówczas zaczynał 
drżeć wraz z deskami, na których stał, czując całym ciałem puls życia, o którego 
istnieniu tam, na dole, na ziemi, niemal już nie pamiętał. 

Ale długo nie można było stać na moście. Radość krótkiego przebywania na 
wysokości była wykradziona, wyłudzona. W dole, po obu stronach konstrukcji, 
stały zielone mundury z hełmami i karabinami o czarnych lufach skierowanych 
w górę. Więc przechodnie z oporem przesuwali się wzdłuż drugiej połowy poręczy 
w kierunku schodów, które prowadziły w dół. Dopiero teraz czuło się zmęczenie nóg. 
Każdy stopień przybliżał do zatonięcia, a wszystkie schody razem wzięte były niczym 
czarne klawisze opadającej gamy. Każde uderzenie buta o nie – to twardy ton, 
jęk, odgłos spadania w otchłań, w bezruch, w bagniste błoto – coraz niżej, coraz 
głębiej, jakby ziemia na dole przyciągała do siebie niczym magnes. Czuło się 
wszystkimi członkami, całym ciałem i całą istotą, że jest się na nią skazanym na 
zawsze. Zostawiając za sobą ostatnie stopnie, chwiejąc się, krokiem niepewnym 
ze zmęczenia, ludzie zanurzali się w odmęt ulic i uliczek po drugiej stronie getta 
w pogoni za codziennym, pozbawionym znaczenia celem. 
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Również panna Diamant lubiła przechodzić przez most. Zwłaszcza rano, 
gdy wraz z robotnikami z nowo utworzonych resortów pracy, z pracownikami 
biur i uczniami udawała się w kierunku drewnianego monstrum, które stało na 
początku Lutomierskiej. Każdego poranka przechodzenie po moście oznaczało 
dla starej nauczycielki spotkanie z przyjaciółką Wandą, która mieszkała po 
drugiej stronie, w mieście. 

Czarne, wysokie trzewiki panny Diamant zawiązane sztukowanymi sznuro-
wadłami nie różniły się ani o włos od innych butów, które rytmicznie stukały po 
drewnie. Wspinała się do góry, jakby nic nie ważyła. Jakby most sam ją unosił. 
A gdy weszła na górę i zatrzymała się, czekając, aż serce uspokoi się w piersiach, 
jej załzawione, przymglone oczy już przeskakiwały ku środkowi poręczy, gdzie 
za chwilę „spotka się” ze swoją przyjaciółką. Zbliżała się do tego miejsca trwoż-
nie, w skupieniu, jakby każdy krok był wielkim wydarzeniem. Zatrzymywała się 
naprzeciw ulicy Zgierskiej, po czym jej rozjaśnione spojrzenie, ostre, promienne 
i napięte niczym łuk, przedzierało się przez mgłę przesłaniającą oczy. Wyrażała 
się w nim jej tęsknota – pochodnia rzucona poprzez niskie, zachmurzone niebo 
w to miejsce, gdzie jest Wanda. Tak daleko. Tak blisko. Tam, gdzie szła do pracy 
z paczką książek pod pachą, zupełnie jak panna Diamant. Starsza pani czuła 
w powietrzu oddech przyjaciółki, widziała jej twarz tak wyraźnie, że niemal mogła 
jej dotknąć ręką. Słyszała jej głos tuż przy swoim uchu. W końcu panna Diamant 
musiała zdjąć okulary z załzawionych oczu. Widziała coraz gorzej, mętniej. Zmę-
czony wzrok zawodził, próżno rwał się do tego bliskiego, co ponownie stawało 
się dalekie i nieosiągalne.

Schodziła powoli, zmęczona. To, co właśnie przeżyła, zostawało na górze, 
i Wanda też zostawała na górze. Zupełnie jak głodny, który najada się do syta, 
po czym od razu zapomina o jedzeniu – tak panna Diamant, idąc po schodach 
w dół, zapominała o przyjaciółce. Zamiast tego myślała przede wszystkim o swoich 
butach. Czuła zelówki palcami, więc zaczęła się o nie martwić. 

Jej trzewiki błyszczały jeszcze całkiem nieźle. Czyściła je codziennie, a sznu-
rowadła były jedynie w kilku miejscach porwane i powiązane. Ale zelówki były już 
cienkie jak papier i przez ich przetarte środki wyczuwała niemal drewno schodów. 
Nieustanne deszcze i błoto na Marysinie nie były dobre dla jej butów. Były już 
zupełnie zużyte. Panna Diamant wiedziała, że to tylko kwestia dni, więc niepokój 
wdarł się do jej serca. Wilgoć w skarpetkach mroziła jej stopy lodowato zimnym 
przerażeniem – jak będzie chodziła do pracy bez butów? Z przysługujących 
jej racji kupowała zaledwie kawałek chleba i ziemniaki, gdyż zbierała grosz do 
grosza, dobrze jednak wiedząc, że zanim zdoła zebrać sumę na parę zelówek, 
nawet gumowych, cienka skóra pęknie i odkryje dziurę, przez którą błoto i woda 
bez przeszkód dostaną się do butów. 

Przybywszy na Marysin przemoczona, zabłocona, w brudnych i powykrzywia-
nych butach, panna Diamant zapominała o swoim problemie. Tutaj były dzieci, 
a z nimi – jej odświętne życie, z którego ani jednej chwili nie chciałaby zamienić 
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na życie powszednie. Przez resztę dnia nie myślała o Wandzie. Było inaczej 
niż sobie wyobrażała w drodze do getta, kiedy sądziła, że stojąc przed dziećmi 
w klasie, będzie czuła bliskość przyjaciółki i w myślach będzie jej przesyłać po-
zdrowienia. Prawdę powiedziawszy to stanie przed klasą pełną dzieci było tak 
niezwykłe, tak nieoczekiwanie inne, że nic nie mogło sprowadzić jej myśli na ślad  
Wandy.

Dzieci getta, ci dorastający ludzie, których widziała idących przez błotniste 
pola z najmniejszych uliczek i dróżek, każdy z dzwoniącą menażką w jednej ręce 
i paczką książek w drugiej, wyglądały inaczej niż wszystkie szkolne dzieci na 
całym świecie. Gdy siedziały w ławkach, zwróciwszy w jej kierunku wychudzone, 
blade twarze, gdy oczami połykały jej słowa, gdy pożądliwymi palcami kartkowały 
stronice książek, czuła, jak połykają wiedzę niczym chleb. W tym ich wchłanianiu 
w siebie wszystkiego, co im przynosiła, wyczuwała pełen głodu, niemal fizyczny 
entuzjazm. A gdy w czasie przerwy widziała ich stojących w rządku przed kotłem 
zupy i potem rozchodzących się w kierunku schodów i progów, gdzie nie sięgał 
deszcz, stukających łyżkami o blachę menażek i mlaszczących ustami – wyda-
wało się jej, że połykają Torę, wchłaniają mądrość, życie – że mieszając łyżką 
w zupie w pogoni za kawałkiem ziemniaka, mieszają chaos świata w poszukiwaniu 
ziarna prawdy, owocu ich losu, sensu samego bytu. Jeśli dzień panny Diamant 
miał jeszcze jakiś blask, to pochodził on od dzieci. Jeśli getto miało w sobie 
jeszcze jakąś nadzieję, to była ona w nich. Podziwiała je. Ubóstwiała. Służyła im 
jak kapłanka i modliła się za nie każdym uderzeniem serca, każdym oddechem 
starej, zapadniętej, zwiędłej piersi, każdym poruszeniem wiecznie stęsknionej 
duszy. Jej życie było w rękach gimnazjalistów i gimnazjalistek z getta. I jakże 
wdzięczna była temu siwemu mężczyźnie o pięknej głowie proroka, prezesowi 
Rumkowskiemu, za stworzenie tego świata na Marysinie, gdzie jej życie nabrało  
wartości. 

Drogę powrotną z Marysina do domu pokonywała w stanie absolutnej ślepoty 
na to, co działo się dookoła. Połykała mijaną drogę. Myślała o każdym dziecku 
z osobna, mierzyła ich postępy, notowała w myślach spostrzeżenia, planowała 
lekcje do przygotowania, zliczała książki do przejrzenia, zeszyty, które były do 
poprawienia. Nie zauważała, że przechodzi przez most, nie myślała o Wandzie, 
wspinając się na kładkę, nie zastanawiała się nad stanem butów, idąc w dół. 
Mijała grupki sąsiadów na podwórzu, mechanicznie ich pozdrawiając nieobec-
nym uśmiechem, który należał jeszcze do dzieci w szkole. Nie rejestrowała cie-
kawych, nieco drwiących spojrzeń, które jej towarzyszyły. W ciemnym płaszczu 
z liliowym szalem, z wysoko podniesioną siwą głową, z nieobecnym spojrzeniem, 
zapatrzonym gdzieś daleko, przemierzała podwórko niczym kometa, o której nie 
wiadomo, skąd przybywa i dokąd zmierza. 

I tylko Szejndl, ulicznica, żywiła prawdziwą sympatię do „pani psorki”, któ-
ra przechodząc również i ją pozdrawiała bladym, dalekim uśmiechem. I to 
właśnie Szejndl brała dla „pani psorki” wszystkie racje, informowała ją, co 
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dają na kartki żywnościowe, co jest w nowym przydziale – o ile więcej czy 
też o ile mniej cukru, krup i marmolady, ile węgla mają dać na głowę, ja-
kie dania można przygotować z erzac-kawy i brązowego cukru. Informowa-
ła ją też o tym, co Prezes obiecał i jak według plotek ma wyglądać kolejna  
racja. 

Szejndl nie przekraczała progu pokoju panny Diamant. Zbyt wiele respektu 
miała dla staruszki i zbyt mocno odczuwała swoją pospolitość wynikającą z jej 
kalekiej polszczyzny, niegodnego zajęcia, prostackiego, zachrypniętego głosu. 
Zatrzymywała się więc w progu i stamtąd prosiła nauczycielkę o kartki żywno-
ściowe, a także wyśpiewywała przyniesione nowiny. Gdy wracała z porcjami 
żywności, panna Diamant przyjmowała ją z tym samym nieobecnym uśmiechem 
i zamiast jej podziękować, głaskała Szejndlę po głowie, jakby ta ulicznica była jej 
młodą uczennicą, która dobrze odrobiła lekcje. Wówczas to Szejndl, oczarowana 
tym dotknięciem, czuła się czysta i niewinna, więc zbiegała, aby posmarować 
usta nową czerwienią, położyć nową warstwę pudru i różu na policzki, ponownie 
rozpiąć dekolt sukni, odkryć łydki w cerowanych skarpetach, zasiąść na taborecie 
w korytarzyku i w nowym nastroju wyglądać swoich „gości”. 

Pewnego dnia tamtej właśnie jesieni, gdy ostatnie ślady lata już dawno znikły, 
gdy pod drzewkiem wiśniowym przestały się poniewierać opadłe liście, a ono 
samo – szary pień o nagich gałęziach – drżało już, smagane deszczem i wiatrem, 
panna Diamant po raz pierwszy zaprosiła Szejndlę do swojego pokoju. Było to 
wówczas, gdy buty nauczycielki w końcu zostały przeżarte przez błoto.

Jej stopy zaczęły się ślizgać w zimnej, kłującej wilgoci, która przeniknęła jej 
skarpetki wysoko aż po kostki. Na początku panna Diamant wypychała buty 
pergaminem i szmatami tak ciasno, że każdy krok sprawiał jej ból. Jednak roz-
wiązanie takie było dobre najwyżej do połowy drogi, bo już na Marysinie grząskie 
błoto przenikało przez wszystkie warstwy szmat, ręczników, papieru i sięgało jej 
pięt. Aż pewnego dnia wraz z wilgocią mroźny dreszcz objął ciało panny Diamant. 
Zagorączkowała i rankiem nie miała sił, aby założyć trzewiki, które przez noc 
nie zdołały nawet odrobinę przeschnąć, choć postawiła je przy piecyku. Leżąc 
w łóżku, mogła tylko na nie patrzeć z bezradnym gniewem, z niemą pretensją 
– że się poddały i pozwoliły się pokonać błotu. A wykrzywione, przemoczone 
noski butów zdawały się jej odpowiadać – że zawsze jej wiernie służyły, że tam, 
w mieście, za każdym razem ręka szewca troskliwie je naprawiała, ponownie 
przybijając zelówki, że tu jest getto, które wysysa życie nawet z butów, że są, 
niebogi, ciężko chore i kto wie, czy jakikolwiek szewc byłby w stanie im pomóc. 

Owego dnia, gdy Szejndl zapukała do drzwi, panna Diamant, leżąc w gorącz-
ce, przywołała ją do siebie. Szejndl wybałuszyła oczy, nie ważąc się przekroczyć 
progu: – Co pani jest, pani psorko?

Panna Diamant ponownie wezwała ją ruchem palca: – Podaj mi… buty.
W końcu Szejndl zdecydowała się wejść i gdy tylko przekroczyła próg, już 

była przy łóżku. – Pani, a może pozwolisz mi dotknąć czoła? Znam się dobrze 
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na gorączce – i nie czekając na pozwolenie, przycisnęła dłoń do czoła staruszki. 
– Pani, gewalt1, przecież pani płonie!

Panna Diamant łagodnie, po macierzyńsku zdjęła rękę Szejndli ze swojej 
głowy. – Buty… idź, dziecko, przynieś mi tutaj buty. Popatrzmy na nie. 

Szejndl rzuciła okiem w kierunku piecyka i ujrzała dwa wykrzywione, zabło-
cone trzewiki z powiązanymi, wytartymi sznurowadłami niedbale leżącymi po 
bokach. Na ich widok całkiem wyzbyła się nieśmiałości. Podeszła do piecyka 
i podniosła buty dwoma palcami. Przekręciła je zelówkami ku górze, spotykając 
się oko w oko z dwiema wytartymi dziurami. – Słabo mi! – zacisnęła wargi. – 
Czyste nieszczęście!

Panna Diamant rozłożyła ręce na pościeli, jakby całkiem oddała się Szejdnli 
pod opiekę. – Co robić?

Szejndl odstawiła buty pod piec. Dla niej było jasne, że wysłużyły swoje. Po 
pierwsze, nowe zelówki nie będą się na nich trzymać, a po drugie, jeśli nawet 
tak, to taka para zelówek kosztowałaby niemal tyle co para nowych butów, 
i wreszcie po trzecie, para nowych butów nie jest na kieszeń psorki, bo nowe 
buty, które Szejndl zamówiła sobie na święto Sukot2, kosztowały majątek, choć 
Walentino dostarczył skórę na cholewki wykradzioną dla niego przez kogoś ze 
składów Rumkowskiego. 

Zakłopotana Szejndl stała tyłem do staruszki, zapatrzona w zimne fajerki 
piecyka. Wówczas przyszło jej do głowy, że jest niemądra. Tutaj chory człowiek 
leży w łóżku, a w piecu nawet nie napalone, i kto wie, czy psorka dzisiaj w ogóle 
coś miała w ustach. I jak tylko o tym pomyślała, zaraz zaczęła szukać kilku kostek 
lofiksu3, kulek torfowych, aby rozpalić ogień: – Pani, ugotuję zupę – zameldowała, 
nie patrząc na nauczycielkę. 

Panna Diamant zrobiła taką minę jak w klasie, gdy jedna z jej uczennic nie 
zachowuje się całkiem poważnie: – Buty… – westchnęła niecierpliwie.

Ale Szejndl wiedziała, że choremu nie mówi się złych wieści. – Pani, ugotuję tro-
chę flokn4… Znaczy się rojgnflokn – poprawiła się. Wydawało się jej, że niemiecka 
nazwa Roggenflocken5, jaką określano płatki prasowanych ziaren, będzie brzmiała 

1 Gewalt – odpowiednik polskiego „gwałtu, rety!” 

2 Sukot, po polsku Święto Szałasów, Namiotów, zwane też Kuczkami, obchodzone jesienią, zaraz 
po Jom Kipur.

3 Sprasowany papier z trocinami nasączony środkiem łatwopalnym, używany zamiast drewna na 
podpałkę.

4 Płatki (jid.).

5 Płatki żytnie (jid.).
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bardziej inteligentnie. – O, masz pani też trochę farbrokechc!6 – ucieszyła się, 
dostrzegając marchewkę i pietruszkę. Żydowskie słowo farbrokechc wystawało 
jak straszydło z tego i tak już niezdarnego zdania. Ale ona nic nie mogła na to 
poradzić. No bo skąd niby miała wiedzieć, jak mówi się farbrokechc po polsku?

W uszach panny Diamant słowo to zazgrzytało z nieprzyjemną obcością. Cała 
pogarda do tego prostego ludu z jego dziwnym językiem obudziła się w niej wraz 
z jego brzmieniem. Krzątanina obcej kobiety w intymnej przestrzeni jej pokoju 
stała się dla niej nieznośna. Nie mogła sobie darować, że poddała się słabości 
i wpuściła obcą za próg: – Nie chcę jeść – zdenerwowana wymamrotała bez-
radnie – chciałam jedynie zasięgnąć rady na temat butów.

Ale Szejndl już rozpaliła ogień. Pokroiła na drobne kawałki marchew i wrzuciła 
do garnka, uśmiechając się do chorej ciepłymi, młodymi oczyma. 

– Człowiek przede wszystkim musi być zdrowy, pani psorko. Zdrowy człowiek 
potrzebuje butów… – Od tego ciepłego spojrzenia pannie Diamant zrobiło się 
jeszcze dziwniej na sercu. Nie miała odwagi kazać Szejndli wyjść. – W getcie, 
pani psorko, człowiek powinien uważać na siebie. Tutaj najdrobniejsza rzecz 
może, na psa urok, zaprowadzić na cmentarz. – Jednak Szejndli zaraz przyszło 
do głowy, że starzy ludzie nie lubią tego słowa nawet po polsku, więc poprawiła 
się. – Znaczy się, myślę se, że, nie daj Boże, można złapać TBC – kontynuowała, 
zadowolona, że może się popisać nowoczesnym określeniem suchot. 

Pannie Diamant, która bacznie obserwowała walkę Szejdnli z polszczyzną, 
ani przez chwilę nie przyszło do głowy śmiać się z niezdarności, jaką słyszała. 
Czuła jedynie ból uszu, odrazę w całym ciele. Wcześniej, gdy Szejndl pukała do 
drzwi, wypowiadając słowo czy dwa, nie miała czasu, aby to zauważyć. Jednak 
teraz, gdy ta obca osoba rozgadała się tak swobodnie, panna Diamant zauwa-
żyła, że dziewczyna straszliwie kaleczy piękny język polski, w efekcie czego ona, 
nauczycielka, poczuła się naprawdę chora. 

Szejndl stała przy niej i mieszała „zupkę” na talerzu: – Tam majdanim!7 – już 
całkiem się zapominając, powiedziała po żydowsku. Nie zauważyła bolesnej 
miny nauczycielki, wyrazu bezradności i zdenerwowania na jej starych ustach, 
oczu przesłoniętych łzami wywołanymi bólem serca. – Pani, poprawię poduszkę 
– zaczęła podnosić chorą, która sztywno napięła się w jej rękach. – O tak! – 
uśmiechnęła się, pokazując pannie Diamant dziury po brakujących przednich 
zębach. Panna Diamant wzięła od niej talerz i patrzyła w oczekiwaniu, że ta 
wyjdzie. Ale Szejndl wcale nie miała jeszcze zamiaru tego robić: – Pani, dmuchaj. 
Parzy, pani psorko! – zachęcała staruszkę. – Ugotowane na ogniu – zażartowała.

6  Włoszczyzna dodawana do zupy (jid.).

7  Przysmaki (hebr.).



240

Czuła się tu, w tym pokoju, tak dobrze, jak kiedyś czuła się w pokoiku Frie-
dego. Po tej niewielkiej krzątaninie zaczęło się jej wydawać, że ma również coś 
wspólnego z książkami na szafie, stosami zeszytów na stoliku, kałamarzem 
i czerwonymi ołówkami. Pomyślała, że to nieprawda, że nigdy nie chodziła do 
szkoły i nie potrafi napisać ani jednego słowa. Zdawało się jej, że w tym pokoju 
jest jakiś szczególny rodzaj powietrza – uczony. I wystarczy je wdychać, aby 
poczuć się mądrym i wykształconym. Więc wdychała je, rozglądając się w tym 
czasie po pokoju.

I tak rozglądając się, poczuła powiew na plecach, po czym zauważyła, że 
od okna ciągnie. Skoczyła, aby przyjrzeć się dokładnie, po czym usłyszała, jak 
wilgotne szyby drżą i dzwonią. Nad lufcikiem było kilka szpar, a w samym kącie 
brakowało kawałka szyby. Zanotowała w pamięci, że powinna przynieść trochę 
szmat do zatkania dziury. Zauważyła, że chora nie je. – Nakarmię panią – za-
proponowała, siadając na brzegu lóżka. – Gdy człowiek jest chory, to ciężko 
mu nawet podnieść łyżkę. – Panna Diamant pozwoliła wyjąć sobie łyżkę z ręki, 
patrząc na Szejndlę mrugającymi, zdumionymi oczyma. – Umiem opiekować się 
chorymi. Jestem do tego stworzona – pochwaliła się Szejndl. Panna Diamant 
poświęciła się, posłusznie otwierając usta przy każdej łyżce. – Pani psorko, ty 
musisz szybko wyzdrowieć – Szejndl mówiła dalej, bo chora przypominała jej 
dziecko, które trzeba jakoś zagadywać, aby nie zauważyło, że je. – Wszyscy 
uczniowie czekają na panią…

Gdy to powiedziała, jej wzrok napotkał spojrzenie staruszki, a wtedy obie 
ujrzały w swoich oczach obraz zabłoconych, dziurawych butów. W tym momencie 
coś zaświtało w umyśle Szejndli, po czym dostrzegła w oczach nauczycielki, jak 
trzewiki zamieniają się w parę drewnianych trepów w rodzaju tych, jakie ostatnio 
stały się modne po tym, gdy otwarto „Holzshuheresort”8. Szejndl nie była jeszcze 
pewna swego. Czy bowiem uchodzi, aby psorka założyła drewniane trepy? Nawet 
nie miała odwagi, aby ją o to zapytać. I poza tym, jakby to wyglądało, że ona, 
Szejndl, nosi skórzane buty, a psorka chodzi w drewniakach? Jednak myśl ta już 
w niej zakiełkowała. Szejndl mogłaby zdobyć trepy przy pomocy Walentina albo 
dzięki własnym znajomościom. Również pieniądze na nie jakoś by się znalazły.

Nagle podniosła się, zostawiając nauczycielkę z talerzem, po czym zamyślona 
wyszła z pokoju. 

Wróciła wieczorem, nie zatrzymując się na progu w oczekiwaniu na zaproszenie. 
W jednej chwili znalazła się przy łóżku panny Diamant, a w jej dłoniach pojawiła 
się para drewnianych, białych trepów, które wyjęła z kwiecistej torby. – Pani 
psorko, jak ci się podobają?! – zagrzmiała swoim zachrypniętym, męskim głosem, 
a w tym samym czasie ciemna purpura rozlała się na jej twarzy, sięgając uszu. 

8 Autorce może chodzić o Hausschuhressort (Abteilung) – resort (wydział) obuwia domowego, gdzie 
wyrabiane były trepy i buty z filcu. 
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Wyrwana tak nagle z rekonwalescencyjnej drzemki, przestraszona panna 
Diamant podniosła dłoń do ust, usiadła i zmarszczyła brwi. Jej zamglone oczy 
patrzyły na parę drewnianych butów, nie rozumiejąc, co widzą. 

– Drewniaki! – grzmiała Szejndl. – I tak wszyscy będą nosić drewniaki. Jeden 
wcześniej, drugi później… – Panna Diamant jeszcze ostrzej ściągnęła brwi. Tylko 
głęboka zmarszczka oddzielała jedną brew od drugiej. Niebieskie, przymglone 
oczy zaczęły szybko mrugać. Zaczynała rozumieć. – Będziesz, psorko, mogła 
iść do uczniów, na Marysin… – Szejndl w wielkim napięciu obserwowała to, co 
rozgrywa się w niebieskich, mrugających oczach.

Chuda, koścista dłoń o wygiętych palcach wyciągnęła się ku niej, ku Szejndli, 
ku trepom na jej dłoni. Szejndl trwożliwie przysunęła się bliżej łóżka i wstrzymu-
jąc oddech patrzyła, jak staruszka bierze oba buty naraz z jej ręki i jak stare 
palce zaczynają biegać po ich drewnianej zelówce, po grubym, białym płótnie, 
po czarnych pasmach materiału dookoła brzegów, jak palce ciągną i okręcają 
wokół siebie luźne, nowiusieńkie sznurowadła. Zobaczyła, jak stara twarz zaczyna 
się wygładzać, robi się bardziej miękka, rozjaśnia się i promienieje dziecięcym 
zachwytem. Białe brwi oddaliły się od siebie i ułożyły nad oczyma w cienkie linie. 
Jaśniały radością, która niczym ożywczy strumień spływała z nich, rozlewając się 
po wszystkich zmarszczkach na twarzy staruszki. – Podaj mi okulary, dziecko… 
– nauczycielka wskazała stolik. 

Jednym susem Szejndl znalazła się przy stoliku, ostrożnie wzięła okulary 
w obie ręce, nabożnie je otworzyła i zaniosła pannie Diamant. Staruszka włożyła 
okulary na nos, skierowała je na trepy, a zaraz po tym błysnęła nimi w kierunku 
Szejndli. Oczy za szkłami zrobiły się ciemniejsze, a wieczna wilgoć w nich – jesz-
cze bardziej mokra. – Nie wiem, jak ci dziękować… – staruszka otarła policzki 
brzegiem kołdry. – Naprawdę nie wiem… – zaczęła się kiwać nad trepami, 
a jej ramiona trzęsły się, – Gdybyś wiedziała, w jakie popadłam zwątpienie… – 
podniosła głowę w kierunku Szejndli, która stała jak zamurowana, sztywna ze 
zdumienia. – Nie śmiej się ze mnie… że płaczę. Starzy ludzie łatwo płaczą, jak 
dzieci. Podejdź bliżej…

Szejndl – sama jak z drewna – przysunęła się do łóżka, ale tu, patrząc na 
staruszkę, poczuła w sobie takie zadowolenie, taką dobrą, błogosławioną peł-
nię, że pochyliła się do ręki chorej, podniosła ją do pomalowanych ust i okryła 
pocałunkami. Przyszedłszy do siebie wyciągnęła z kwiecistej torby stary sweter 
i już po chwili stała na okiennym parapecie, zatykając dziurę w rozbitej szybie. 

Panna Diamant leżała na poduszkach z trepami przy boku. Krzątanina Szejndli 
po pokoju już jej nie przeszkadzała. Wręcz przeciwnie, przyniosła spokój ducha, 
gdyż to już nie był obcy człowiek, który wdarł się do jej intymnej przestrzeni. 
To było dziecko – jej dziecko, które krząta się wokół chorej matki. I nie mogła 
zrozumieć, w jaki sposób drewniane trepy zdołały spowodować takie uczucie, 
jak zdołały przemienić cały jej nastrój. Pełna wdzięczności patrzyła na nie zmę-
czonymi oczyma.
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– Dopiero teraz posmakuje pani życia, pani psorko – zapracowana Szejndl 
rozgadała się. – Mówią, że to najlepsza rzecz na śnieg i mróz. A one są duże. 
Będzie se pani mogła owinąć stopy szmatami. No i co z tego, że stukają trochę 
zbyt głośno? Pani zmartwienie? Jak stukają, to niech se stukają na zdrowie. 
A przez to, że nie są zbyt piękne, to też nie będzie dziury w niebie. Dokąd to się 
chadza w getcie? Na paradę? Aby tylko człowiek nie bał się mrozów. – Mówiła 
szybko, jakby chciała przez to gadanie uwolnić się z nadmiernej radości. Nawet 
nie zauważyła, że już nie mówi po polsku. 

Lecz zauważyła to panna Diamant, dziwiąc się, że te chropowate, trzeszczące 
słowa wypowiadane przez Szejndl zachrypniętym, męskim głosem, brzmią tak 
miękko i serdecznie. Panna Diamant nie mogła pojąć, co się z nią dzieje. – Jo, 
jo – przytakiwała, starając się naśladować dźwięk bałuckiego dialektu Szejndli. 
Wsparła się na łokciu i zwróciła się w kierunku piecyka: – Jak się nazywasz, 
dziecko?

Szejndl poprawiła ogień, po czym energicznie potrząsnęła głową: – Szejndl. 
Ale jeśli pani psorka woli, to możesz do mnie mówić Szejna.

– Wiesz, Szejno, nie wyrzucimy tych starych trzewików. Są mi drogie, oczy-
ści się je i zatrzyma na lato, jeśli jeszcze będzie getto. A jutro pójdę do pracy 
w nowych butach.

Szejndl już nad nią stała. – Pani nie będzie niemądra, pani psorko. Bardzo 
przepraszam, ale jesteś rozpalona jak piec. 

– Kilka szklanek kawy pomoże – uśmiechnęła się staruszka – zrobisz kawę? 
– Najpierw pobiegnę po doktora. To zrobię. – Panna Diamant chwyciła dłoń 

Szejndli, nie pozwalając jej odejść. Dopiero teraz starsza pani, ku swojemu wiel-
kiemu zdumieniu, ujrzała przed sobą twarz, która nie miała w sobie żadnego 
podobieństwa do twarzy jej uczennic. Wisiała nad nią wymięta maska, świadec-
two wielu życiowych przeżyć. Ale oczy otoczone siecią zmarszczek miały młody 
i ciepły wyraz. Panna Diamant w jednej chwili zapomniała o twarzy, wpatrując 
się w te oczy: – Jesteś kochana.

Szejndl poczuła wzruszenie: – Pani psorka tak nie mówi.
– Masz spojrzenie dobrego anioła.
– Jestem z tych najniższych, pani psorko. Z tych upadłych. 
– Jesteś perłą.
Szejndl zamyślona i uszczęśliwiona wykrzyknęła: – A teraz idę zawołać lekarza. 

Im prędzej go wezwę, tym szybciej przyjdzie. – Skierowała się ku drzwiom. Ale 
coś ją jeszcze powstrzymało, coś ważnego, co pasowało jedynie do tej chwili: – 
Czy pani psorka chciałaby mnie uczyć? Trochę polskiego. Dawałabyś mi lekcje? 
Jasne, że nie za darmo… 

Panna Diamant objęła spojrzeniem postać Szejndli. Nie, Szejndl nie miała 
w sobie niczego z jej uczennic. Była dorosła, była nawet starsza od niej, starej 
panny Diamant. – Ty… lepiej naucz mnie jidysz… – wyszeptała.
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*

Tak się zdarzyło, że właśnie przez Szejndlę panna Diamant zaczęła odkry-
wać to, co zwykła nazywać „żydowską duszą”. Sama nie wiedziała, czym jest to 
pojęcie, które w żaden sposób nie pozwala się zdefiniować, ale które wyraźnie 
i jasno wskazuje na to, co specyficzne, jedyne w swoim rodzaju, co wyraża się 
nawet w kalekiej mieszaninie jidysz i polskiego, jaką posługiwała się Szejndl, 
w dziwnym używaniu przez nią powiedzonek, których znaczenie panna Diamant 
bardziej przeczuwała niż rozumiała. Szejndl ściągnęła ją na ziemię i zbliżyła do 
ludu. I właśnie ta ziemia getta, chociaż wciąż była odrzucająca, stała się jej bliż-
sza, bardziej domowa i w pewnym sensie – również bardziej święta i „biblijna”. 

Nawet na stosunek panny Diamant do uczniów w klasie miała Szejndl pewien 
wpływ. Kiedyś, chociaż wiedziała o ich problemach, starsza pani nie lubiła o nich 
słuchać. Zawsze starała się wydobyć młodzież z gettowego nastroju, uciec wraz 
z nimi od trosk i kłopotów. Dzisiaj już jej nie przeszkadzało, gdy codzienność 
stawała się tematem rozmowy w klasie – poświęcała jej całą uwagę. Dzięki 
temu nawiązała nie tylko nowy kontakt z uczniami, ale samo uczenie stało się 
konkretniejsze, przyjemniejsze. 

Teraz panna Diamant, wracając do domu ze szkoły i myśląc o minionych 
dniach swojego życia, miała również oczy otwarte na życie, które pulsowało 
dookoła niej. Na moście słyszała nie tylko stukanie swoich trepów. Docierały do 
niej również inne dźwięki, które coraz intensywniej wybrzmiewały na schodach 
wraz z uderzeniami drewna o drewno. Ze wszystkich stron słyszała mieszaninę 
słów w brzydkim, nieznanym języku, który niepostrzeżenie przestał ranić uszy 
i zaczął dźwięczeć wokół niej jak ciepła melodia. Nie zauważyła, gdy sama zaczęła 
się nim niewprawnie posługiwać, ciesząc się, że ludzie rozumieją, czego chce. 

Odkąd wyzdrowiała, widywała Szejndlę raczej rzadko. Dziewczyna lubiła przy-
chodzić, kiedy jej potrzebowano. Rzecz jasna, od czasu do czasu miała ochotę 
nasycić się „uczonym” powietrzem w pokoju nauczycielki, lecz mogła to czynić 
z progu i faktycznie w tym miejscu ich rozmowy stawały się coraz pełniejsze 
treści i tajemnego porozumienia. Panna Diamant nie patrzyła już roztargniona 
ponad ramieniem Szejndli, kiwając przy tym mechanicznie głową, gdy dziewczyna 
coś mówiła. Teraz słuchała i zadawała pytania. Było tak, jakby zdobywała od 
niej nową wiedzę, w której dziewczyna była ekspertem nie do zastąpienia przez 
żadne książki. 

Wdarcie się Szejndli w intymną przestrzeń jej pokoju pozostawiło ślad. Panna 
Diamant już nie mogła się całkiem zamknąć – jakby drzwi zostały uchylone, uka-
zując wnętrze jej królestwa. Bella Cukerman i Rachela Ejbuszyc, jej uczennice, 
które mieszkały na tym samym podwórzu, również wcześniej mogły składać 
jej wizyty. Wtedy też przyjmowała je przyjaźnie. Ale czuła się z nimi niewygod-
nie. Dobrze wiedziała, że ich pytania dotyczące szkolnych lekcji były jedynie  
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pretekstem, podobnie jak pretekstem było proponowanie pomocy. Nigdy nie 
przyjęła ich propozycji i konsekwentnie trzymała się swojej nauczycielskiej roli. 

W czasie tych właśnie dni chętniej widywała dziewczynki u siebie, a one 
jakby zaraz to poczuły i zaczęły częściej wpadać, zdając się czekać na jej znak, 
kiedy będą mogły – jąkając się, rzucając urywane wyznania, splątane, gorące 
słowa – uwolnić się od ciężaru, który je przygniatał. 

Dziewczętom wydawało się, że panna Diamant jest najodpowiedniejszą osobą, 
której bez skrępowania, bez zawstydzenia i powstrzymywania łez będą mogły 
wyjawić dręczący je niepokój i ból. Bo panna Diamant była bliska, a jednocześnie 
znajdowała się zupełnie poza obszarem ich splątanych dni. Mogły wprowadzić 
ją w krąg swoich rozważań, a ona i tak pozostawała na zewnątrz. Było tak, jak-
by zwierzały się pamiętnikowi, czyli samym sobie. Ale ulga i ukojenie, których 
później doświadczały, były tego rodzaju, jakiego pamiętnik nie mógł zapewnić. 
Panna Diamant, przy swojej odrębności i bezosobowości, jakie w ich pojęciu ją 
charakteryzowały, jednocześnie miała uszy, w których rezonował ich głos, a także 
dwoje niebieskich, współczujących oczu, w których odbijały się ich spojrzenia 
pełne bólu. A bardziej niż czegokolwiek innego szukały wrażliwości, skupionej, 
współczującej uwagi, wczucia się innej duszy w ich dusze, dzięki czemu będą 
mogły się w niej przejrzeć. Dziewczyny czuły się tak, jakby rozbierały się przed 
lustrem, które przenika ich ciała, wchłania je w siebie – a jednak pozostawia je 
na zewnątrz, poza sobą. Rozkłada je, aby scalić, kruszy, aby wyrównać, przenika, 
aby rozjaśnić ich wewnętrzny blask.

Takim właśnie rodzajem lustra stała się panna Diamant dla swoich uczennic 
tamtej jesieni, która ją samą tak zmieniła. Prawda, zmiana w niej samej nie była 
radykalna i raczej nie dotyczyła sedna jej charakteru. Wszak jej nowe zainte-
resowanie życiem, dostrzeganie codzienności było w końcu tylko przełożeniem 
jednej rzeczywistości na drugą – równie uduchowioną. Ponieważ ta odrobina 
prawdziwej gettowości, którą zaczęła pojmować, była jedynie błogosławioną 
miarą, która pozwoliła jej nawiązać z innymi kontakt, jakiego wcześniej nawiązać 
nie potrafiła. Ledwo wyczuwalna nić zawiązała się pomiędzy sednem konkretnej 
rzeczywistości a jej uduchowioną istotą. I dzięki temu zakończyła jej poczucie 
samotności. „Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Ja jestem ty – ty jesteś ja!…”9 – 
spojrzeniem dodawała otuchy swoim uczennicom, aby cieszyły się jej bliskością. 

Bella Cukerman zazwyczaj wpadała do pokoju nauczycielki z impetem. Tu, 
u panny Diamant, było jedyne miejsce, w którym porzucała swoją wstydliwość. 
Nie pytała, czy nauczycielka ma teraz czas i ochotę, aby się z nią spotkać. Za-
sapana od biegu przez podwórze i po schodach, opadała na krzesełko, wsuwała 
palec do ust i zaczynała obgryzać paznokcie, brała wszystko, co znalazło się 

9 „Nic, co ludzkie, nie jest mi obce” – to słowa Terencjusza z komedii Sam siebie karzący (Heauton 
timorumenos), które stały się głównym przesłaniem renesansu. 
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w zasięgu ręki: ołówek, książkę, kawałek papieru, zaczynała to obracać i skubać, 
po czym, nie czekając, aż nauczycielka usiądzie obok niej, wyrzucała z siebie 
urywane słowa – chaotyczne, niepowiązane – jak wyrzuca się szpilki, które spinają 
zawiniętą paczkę. Zanim panna Diamant zdołała się przygotować, nastawiając 
uszy oraz zwierciadła swoich oczu – nad stołem już lały się łzy i padały coraz 
gorętsze, pełne impetu słowa. 

– To dziwne… – skarżyła się dziewczyna – nie cierpię głodu. Prowadzę naj-
normalniejsze, przedwojenne życie. Moje ciało ma wszystkie wygody. Moje zęby 
pogryzają nawet czekoladę. A jednak czuję wokół siebie druty. Jak to możliwe? 
Gdy szłam do getta, wydawało mi się, że nie sprawi mi to większej różnicy… Że 
będę tu miała swój własny świat, niezależny od świata zewnętrznego. Ale tak 
nie jest… I nie z powodu cierpień ludzi, których widzę dookoła siebie. Owszem, 
wówczas rodzi się pragnienie pomagania. Ale to porusza mnie tylko powierzchow-
nie. Kawałek chleba, który ofiaruję, zupa w szkole, którą rozdzielam, koją mój 
smutek. Ale ten inny pozostaje. Ciasnota mnie dusi. Na początku zagrzebałam 
się w książkach, uczyłam się języków. Robię to do dzisiaj. Ale już się w tym nie 
zatracam. Nie potrafię za pomocą tego pokonać płotów…

Panna Diamant siadła obok niej i objęła spojrzeniem brzydką, wykrzywio-
ną twarz dziewczyny, jej niespokojne ręce z obgryzionymi paznokciami, które 
z gniewem wbijały się w przedmioty ściskane w palcach. Słuchała i zapomniała 
o sobie – jeszcze bardziej niż wówczas, gdy ojciec tej samej dziewczyny siedział 
przed nią pijany i opowiadał o swoim życiu. O ile łatwiej przyszło jej to wówczas, 
kiedy tylko słuchała. Teraz to nie wystarczało. Bella prosiła o wyjaśnienie swojego 
strachu, niepokoju i smutku. 

– To getto, hmm… a także jesień – panna Diamant z wysiłkiem szukała słów, 
a wraz z nimi prawdy. – Sprzymierzyły się przeciw… przeciw twojej młodości. 

Dziewczyna, do której kierowała słowa, nie należała do posłusznych, taktow-
nych uczennic ze szkoły: – To poetycka frazeologia – skrzywiła się. 

– To istota młodości – głos nauczycielki płynął do ucha dziewczyny równo-
miernie, powoli. – Jesteś wrażliwsza niż inni, więc twoje męki i dążenia są inten-
sywniejsze. Gdybyś nie była w getcie, czułabyś coś podobnego, oczywiście nie 
w takiej samej skali jak tu, ale w istocie nie inaczej. W getcie odczuwasz swoją 
młodość boleśniej, ponieważ widzisz druty, które przecinają nie tylko przestrzeń… 
ale i czas. To podcina ci skrzydła. Lot ku przyszłości zostaje przerwany… A kto 
inny tak żyje przyszłością jak młody człowiek? A przy tym widzisz i czujesz życie, 
które się tu toczy, nawet wówczas, gdy nie dotyka cię bezpośrednio. A ono jest 
zbyt prozaiczne… zbyt twarde, abyś mogła karmić nim swoją teraźniejszość.

– Nie, to nie tak! – Bella zaprotestowała. Ale jej głos nie brzmiał już tak wyzy-
wająco. Wydawało się, że złagodniał pod wpływem miękkiego głosu nauczycielki. 
– Może… To raczej dom. Raczej to. Moja mama, panno Diamant… Moja mama 
bardzo się zmieniła. Myśli pani, że jest wyjątkowa? Wręcz przeciwnie. Jest wyjąt-
kowo gruba, jeszcze grubsza niż była. Jest okrągła i rozlana. Ale wydaje mi się, 
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że jej serce zamarzło. Rozumie pani? Ach, gdyby pani wiedziała, jaka kochana 
kiedyś była, ile dobra niósł już sam dźwięk jej głosu. Dzisiaj skrzeczy. Madame 
Cukerman skrzeczy, panno Diamant. A kiedy skrzeczy, wszystko we mnie tężeje. 
Czasami przypadam do niej, zaczynam ją całować i głaskać, jakbym chciała 
czułością roztopić w niej tę zamarzniętą mamę. Ale tak wisząc na jej szyi, sama 
czuję się jak sopel lodu. No, czy kiedyś wyobraziłaby sobie pani, że będę tak 
mówić o swojej mamie?... A i z ojcem też coś się dzieje… Nosi sztywne, podkute 
oficerki, stukając nimi, maszeruje po mieszkaniu w tę i z powrotem. Wzdrygam 
się, słysząc ten dźwięk. A to, o czym mówi z wielką powagą, ogranicza się do 
kwestii resortu i talonów, do tego, jaki to specjalny przydział otrzyma w tym 
tygodniu, a jaki w kolejnym, ile razy wezwał go do siebie Prezes i kiedy będzie 
jadł z nim kolację, a kiedy obiad. Tak, a gdy nie jest poważny, to się śmieje. Kie-
dyś lubiłam jego dobry nastrój. Jego śmiech był zaraźliwy. Przeganiał wszystkie 
chmury na moim niebie. Dzisiaj wywołuje chmury. Bo jego śmiech, panno Dia-
mant, brzmi w moich uszach jak śmiech kogoś obcego, nie jak śmiech mojego 
taty. A pomiędzy moimi rodzicami nic nie ma. Absolutnie nic nie ma. Nie mogę 
tego znieść… – Bella otarła oczy. Łzy spływały przez jej palce. – Nie mogę na 
nich patrzeć, gdy są razem. Taki chłód. Mróz! Myślę, że… fundamenty mojego 
życia legły w gruzach. A ja leżę pod ruinami mojego domu i duszę się! Tak, 
panno Diamant… Nie mam również siostry. Zamieszkała w hachszarze, została 
zagorzałą syjonistką. Niemal jej nie poznaję… Jak ona mówi, jak się zachowuje! 
Gdy przychodzi do domu, obejmuje mnie i namawia, abym i ja tam poszła. A ja 
nie mogę. To wszystko jest mi obce. I… on też. Mietek. Byłam zakochana w nim 
przez dłuższy czas, może jeszcze go kocham. Zdarza się, że gdy jest pijany, 
puka do moich drzwi i opowiada mi o swoich rozrywkach… Chce mnie całować. 
Czasami przymknęłabym oczy na wszystko… Czuję do siebie odrazę i boję się, 
że mu ulegnę, uciekając w ten sposób od więzienia. Wówczas… kim wówczas 
będę, panno Diamant? I… i co się ze mną stało? Jak to jest, że oni wszyscy są 
tak daleko ode mnie? – Jej twarz wykrzywiła się zmoczona łzami, a nos stał się 
czerwony i ostry. Pasma spoconych włosów uwolniły się z mocno zaplecionych 
warkoczy, opadając na jej twarz i szyję. 

Panna Diamant położyła dłonie na niespokojnych rękach dziewczyny. – Nie 
oddalili się od ciebie bardziej niż kiedyś, Bello. Getto nie zmienia w nas tego, co 
zasadnicze. Ono tylko wyraźniej to uwidacznia. Niebawem wszyscy się ujawnimy, 
jeden przed drugim, z… naszymi nagimi duszami10. Niczym nie będzie można się 
zamaskować, jak można to było zrobić przed wojną, dawno temu. Oczywiście są 
prawdy, które ranią, gdy się je ujawnia. Ale tak jest lepiej… niż być zaślepionym. 

10 Być może jest to aluzja do koncepcji „nagiej duszy” Stanisława Przybyszewskiego. Nauczycielka 
mogła znać jego twórczość. Według bohaterki getto odkryje prawdziwe oblicze ludzi. 
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– Chce pani powiedzieć, że mój tata… oni wszyscy… zawsze byli tym, czym 
są dzisiaj? – oczy Belli zapłonęły przerażeniem.

– Nie, dzisiaj wszyscy przechodzimy przemianę. W kotle, do którego zostali-
śmy wrzuceni, wszystko w nas ulega przetworzeniu. Ale z czasem wyłonimy się 
z ognia z naszymi prawdziwymi twarzami i damy się poznać. 

– Mówi pani tak, jakby getto miało trwać wiecznie, panno Diamant!
– Broń Boże, dziecko… Życzyłabym sobie tylko, abyśmy po getcie nie wracali 

do zaślepienia, które nas dotykało względem innych…
– Ależ panno Diamant – dziewczyna niecierpliwie potrząsnęła głową – pani 

mówi tak abstrakcyjnie, tak… Sama nie wiem, jak. Ja przecież pani mówiłam 
tysiąc razy, że cała ta sytuacja nie ma związku z moim życiem. Na razie niczego 
nam nie brakuje. Żyjemy niemal po królewsku. 

– Przecież mówisz, że ci brakuje – nauczycielka uśmiechnęła się łagodnie. – 
Może im też czegoś brakuje? Dzisiaj bardziej niż kiedyś twój ojciec musi się czuć 
dumny ze swoich osiągnięć, że z tej drapieżnej walki wyszedł jako zwycięzca. 
Dlatego się śmieje… A może śmieje się zamiast płakać… ze wstydu. Być zwycięzcą 
w getcie, Bello, może też oznaczać być winnym. A mama… musi być nieszczęśliwa. 
Chyba, nie bacząc na waszą sytość, jest bardzo czegoś spragniona. Co wiesz 
o swoich rodzicach, dziecko? Co wiesz o swojej siostrze?

Bella mrugała zapłakanymi oczyma: – To prawda. Za wiele myślę o sobie. 
– Westchnęła. – Gdybym chociaż miała moje pianino… – zamilkła na dłuższą 
chwilę, po czym ledwo słyszalnie szepnęła: – Mamie też musi brakować pianina. 
Życie bez muzyki jest nie do zniesienia.

*

Inaczej rzecz się miała z wizytami Racheli Ejbuszyc u panny Diamant. Dziew-
czyna nie przyznawała się nawet przed samą sobą, że szuka u nauczycielki cze-
goś więcej niż pomocy w lekcjach. Chociaż również i ona przybiegała do pokoju 
nauczycielki jakby powodowana impulsem, którego nie potrafiła kontrolować, 
jednak nie poddawała się tak łatwo, starając się wzbudzać w sobie niechęć do 
nauczycielki i pamiętając o tym, że należy ona do wrogiego obozu, z którym 
walka wciąż trwa. Uparcie trzymała się przy tym wymówek, pod pretekstem 
których przybywała: raz było coś trudnego w twórczości Norwida, innym razem 
chciała przedyskutować z nauczycielką swój nowy komentarz do Peer Gynta11, 
a jeszcze kiedy indziej chciała, aby nauczycielka przejrzała tezy jej referatu 

11  Peer Gynt – dramat Henryka Ibsena i nazwisko tytułowego bohatera.
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o Narodzinach greckiej tragedii Nietzschego12. Najczęściej brała nauczycielkę 
na przesłuchanie, aby zobaczyć, jak panna Diamant zareaguje na jej interpre-
tację problemów literackich widzianych przez pryzmat życia w getcie. Zdumiona 
zainteresowaniem nauczycielki, zrozumieniem, jakie wyczytała w jej spojrzeniu, 
podniecona wyrzucała z siebie słowa z intencją zniszczenia więzi pomiędzy nią 
a staruszką, która nigdy nie wydawała się głodna. 

– Mój ojciec, panno Diamant, zrobił dzisiaj wagę ze sznurków połączonych 
z dwiema pokrywkami od pudełek. Po obu stronach kładzie się porcje chleba. 
Tata waży, odkrawa kromkę z kawałka po jednej stronie i kładzie ją po drugiej. 
Zdejmuje z drugiej i dokłada z powrotem na pierwszą. A my stoimy dookoła 
i patrzymy… jak jego ręce się trzęsą, jak wypatruje oczy, jak ślina napływa mu 
do ust. To takie chwile sprawiedliwości… – panna Diamant zazwyczaj nie odzy-
wała się po takiej uwadze ze strony Racheli. Co miała powiedzieć? Ale już samo 
jej milczenie było powodem triumfu Racheli. Jej gniew był słuszny. Należały do 
różnych światów. Unikając wzroku panny Diamant, wędrowała oczyma po po-
koju, widziała szerokie deski, duże odległości pomiędzy meblami. W jej oczach 
wszystko wyglądało tu jak ogród rajski – jeden człowiek w takiej przestrzeni. 
Myśl o rodzinie, która mieszka w kącie kuchni, jeszcze bardziej nastawiała ją 
przeciw nauczycielce. Więc wypowiadała takie słowa, jakby chciała się z nią 
drażnić. – A gdy chleb jest odważony, sądzi pani, że tak już zostaje? Dopiero 
po tym, gdy sprawiedliwości stało się zadość, rodzice dokładają nam, mnie 
i mojemu bratu, kromeczki ze swoich porcji. Oczywiście robią to tak, abyśmy nie 
widzieli. Jednak czy my tego nie widzimy? Trzydzieści deko chleba nie wygląda 
tak samo jak trzydzieści pięć. Wielokrotnie spostrzegam się dopiero na drugi, 
trzeci dzień. Widzę, że moja piętka nie maleje. Wie pani, co oni jeszcze robią? 
Zamieniają swój chleb z naszym. I robi to ojciec, który pożera ten chleb oczy-
ma. Za każdym razem, kiedy go rozważa. Ja zaś udaję… – spojrzenie Racheli 
mimowolnie zatrzymało się na twarzy nauczycielki i pobiegło ku zmętniałemu 
błękitowi jej oczu, które roztapiały w niej gniew, obejmowały ją i czyniły bezbron-
ną: – Kiedy się to skończy, panno Diamant? – pytała już dziecinnym głosem,  
zagubiona. 

Rozległ się głos nauczycielki: – Doczekasz się, dziecko. Znowu będzie jak 
dawniej.

Jednak w dziewczynie rodził się nowy bunt: – Nie chcę, aby było jak dawniej!
– Było lepiej niż dzisiaj… jeśli chodzi o jedzenie… o wolność…
– Jeśli mam wyjść z getta, to chcę wyjść na inną wolność. Co pani sądzi, że 

przed wojną nie było ludzi, którzy głodowali? A mojemu ojcu, wydaje się pani, 
życie przychodziło tak lekko? Jeśli mam wyjść z getta, to chcę, aby urzeczywistnił 

12 F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm (1872), przeł. L. Staff, Mortkowicz, 
Warszawa (1907).
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się najwyższy ideał. Jeśli zaś nie, to jaki sens mają nasze cierpienia i cierpienia 
innych narodów? 

– Co jest twoim najwyższym ideałem, Rachelo?
– Pani wie bardzo dobrze, panno Diamant. Jestem socjalistką.
– Wyjaśnij mi, co to znaczy.
– Wyjaśnić? – Rachela zamyśliła się. To był dobry temat. Pomagał uciec od 

innego, osobistego, który cisnął się na usta: – Najwyższy ideał… socjalizm nie 
jest najwyższym celem. Jest celem minimalnym, ale póki on nie będzie urzeczy-
wistniony, nie ma wyższego. Gdy byłam dzieckiem, powtarzałam bezmyślnie, że 
wszyscy ludzie są równi, że gdy tylko nastanie socjalizm, wszyscy będą szczęśliwi. 
To było głupie. Nie wszyscy ludzie są równi i nie wszystkie problemy zostaną 
rozwiązane przez socjalizm. Ale fizyczne, materialne potrzeby ludzi powinny być 
zaspokajane w tej samej mierze. Ludzie rodzą się jeden ze zdolnościami do 
badań naukowych, inny – działań artystycznych, trzeci – aby zostać krawcem 
czy szewcem. Ale nikt nie został stworzony do życia w bogactwie czy w biedzie. 
Idea socjalizmu… to brzmi prozaicznie, niezbyt intelektualnie. Ale tu, w getcie, 
najlepiej można zobaczyć, na ile duch ludzki jest zależny od warunków, w jakich  
żyje.

Długo mówiła o socjalizmie i wolności. Uczepiła się tego tematu tak samo 
uparcie, jak wcześniej czepiała się książek i notatek. Aż usłyszała głos nauczy-
cielki, który wślizgiwał się w strumień jej mowy: – Jesteś smutna, Rachelo… – 
Dziewczyna siedziała z obiema rękami znieruchomiałymi na kolanach, pokonana, 
zwyciężona. – Jesteś smutna nie z powodu głodu. Z tego powodu jest się złym 
i rozgoryczonym, tak jak ty wcześniej. Smutek to luksus, na który może sobie 
pozwolić tylko człowiek syty. – Rachela popatrzyła w bok. – Rozumiesz, dziecko, 
twoje ciało jest głodne… ale ty jesteś przesycona… Mam na myśli uczucia…

– Tak, jestem przesycona nienawiścią.
– Naprawdę?
– Tak. Im bardziej kocham tych, których kocham, tym bardziej nienawidzę 

tych, których nie lubię.
– A mnie się wydaje, że wiesz, jak bardzo to jest niszczące, ponieważ zabiera 

energię duszy… Wiesz również, że wrogowie nie są warci tego, aby poświęcać 
im tyle siebie. To… to bogactwo w tobie… ta sytość pochodzi z tego, że bardziej 
kochasz tych, których kochasz, niż nienawidzisz tych, których nienawidzisz… – 
Panna Diamant uśmiechnęła się łagodnie: – Co porabia twój przyjaciel? Dlaczego 
nie widuję go w gimnazjum? 

Twarz Racheli zaczęła płonąć. Wyglądała tak, jakby nauczycielka przyłapała 
ją na jakimś poważnym występku: – Mieszka tu, na tym podwórku… – wymam-
rotała. – Musi utrzymywać dom… Przez pierwsze dwa dni zjada chleb, a potem 
przez resztę czasu głoduje… – Ugryzła się w język. Nie ujawni tego, co najbardziej 
intymne, bolesne. Nie szkodzi, ma dość siły, aby samej sobie z tym poradzić. 
Teraz było tylko jedno wyjście, aby zmienić temat. Czy to było wyjście? Jej ręka, 
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jakby nie pytając o zdanie, samowolnie wsunęła się do kieszeni i wyjęła złożoną 
kartkę papieru: – Od jakiegoś czasu trochę piszę. 

Panna Diamant wyciągnęła kościstą, suchą dłoń, a Rachela położyła na niej 
karteczkę. Nauczycielka poprawiła okulary i zaczęła czytać: 

Otwórz się, sekrecie mojej duszy, 
I powiedz mi, losie, kim jestem? 
Czy jestem dobra, pobożna?
Szatan czy anioł – czym jestem?

Czy wojnę toczę z Bogiem, czy z sobą?
Czy jestem samotnym szermierzem?
Czy jedynie na wąskich, krętych drogach
Znajdę chleb, który nasyci mój głód?

Czym stworzona do smutku, czy do radości?
Po co tu jestem, jaki życia mego sens?
Jeśli gdzieś czeka mnie jasna przystań,
Dlaczego płynę w burzy?

Jeśli gdzieś czeka mnie z ludźmi przymierze,
Dlaczego jestem im taka obca?
Dlaczego, pragnąc wielbić i tęsknić,
Znajduję jedynie przekleństwo i nienawiść?

Otwórz się, sekrecie mojej duszy, 
I wyjaw – więdnę czy zakwitam?
Jeślim jest struną cytry lub skrzypiec,
Wytłumacz melodię, którą gram.

*

W taki właśnie sposób panna Diamant w sześćdziesiątej jesieni swojego 
życia i w pierwszej jesieni getta odkryła w sobie nowe powołanie. Traktowała je 
jako uzupełnienie, kontynuację swojej pracy w szkole. Jednocześnie wiedziała, 
że dzięki tej nowej misji, która jej przypadła, po raz pierwszy poczuła, że przecież 
istnieje coś ważniejszego do zrobienia w getcie niż tylko dawanie lekcji z litera-
tury polskiej i światowej. Świadomość misji dawała jej satysfakcję i wewnętrzny 
spokój, który był inny niż spokój i zadowolenie, jakich doświadczała w szkole. 
Było to przeżycie, które miało bezpośredni związek z jej prywatnym życiem. Te 
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wszystkie spowiedzi, w które tak się angażowała, zapominając o sobie, jej samej 
przynosiły ulgę. Nawet miała na to specjalną nazwę. Była to jej „zapośredniczona 
katharsis osobista”. 

Dlatego ta jesień, która na wszystkich oddziaływała tak przygnębiająco, 
była dla niej niemal nową wiosną, błogosławionym początkiem. Nawet fizycznie 
się wzmocniła. Zaczęła poświęcać więcej uwagi temu, co je, przysłuchiwać się 
z większym zainteresowaniem nowinom z kooperatyw przynoszonym przez 
Szejndlę, na wpół poważnie, na wpół żartobliwie zapisywać przepisy na nowe 
potrawy, które wymyślano, po czym z przyjemnością zabawiała się prowiantem, 
kombinując „dania” i „przysmaki”. Ku swojemu wielkiemu zdumieniu zauważyła, 
że im więcej jadła, tym bardziej rósł jej apetyt. 

Zaczęło się od Belli i Racheli. Ale nim panna Diamant się obejrzała, również 
inni uczniowie zaczęli ją odwiedzać. A poza dziećmi przychodzili też koledzy na-
uczyciele, ci sami dumni i obcy, którzy dawniej tak rzadko ją zauważali. Możliwe, 
że działo się tak z powodu jesieni, która przepełniała ludzkie serca niepokojem 
i bólem, więc próbowano się uwolnić od ciężaru w każdy możliwy sposób. Ale 
być może działo się to z powodu samej panny Diamant, która utraciła tak wiele 
ze swojej „przezroczystości” i stała się ziemska. Nie, nie musiała szukać swoich 
„gości”, bo ich nie brakowało. Czasami żartobliwie uważała się za kogoś w rodzaju 
psychoanalityka-amatora. W gruncie rzeczy uważała jednak swoją funkcję za 
o wiele ważniejszą. Wraz ze swoją nową „widocznością” pojęła, że należy do tych 
nielicznych osób w getcie, które otwarcie interesują się losem innych. To dawało 
jej poczucie, że bardziej niż jako nauczycielka i bardziej niż jako znawczyni dusz 
jest potrzebna jako człowiek, a jako taka – jest nie do zastąpienia. 

Jedyną osobą, której wyglądała, a która jej unikała, był Samuel Cukerman. 
Często myślała o nim, wspominając tamtą nocną z nim rozmowę – wtedy po raz 
pierwszy prawdziwie otworzyła swoje serce na innego człowieka. Ponieważ do 
tamtej chwili istniała jedynie ona i przyjaciółka Wanda, co według jej dzisiejszego 
postrzegania nie było niczym innym niż podwójnym egoizmem. Była wdzięczna 
Samuelowi za tamten wieczór, więc żałowała jego dzisiejszej obcości. 

Jedyne wyraźne, nieskomplikowane uczucie wdzięczności żywiła, prawdę 
powiedziawszy, tylko do Szejndli – kobiety o zniszczonej twarzy, mówiącej pro-
stym językiem, pełnej analfabetce. Wyglądało to na czysty paradoks. Absurd. Ale 
tylko i wyłącznie Szejndl była prawdziwą przyczyną przemiany panny Diamant. 
To prawda, w tak nieoczekiwanie dziwny sposób los kierował tutaj życiem ludzi. 
Jakże cudowne by to było, myślała staruszka, gdyby nie było takie tragiczne. 

Również na Szejndlę przyszedł czas, choć nie od razu zaczęła opowiadać 
pannie Diamant o sobie. Była pewna, że jak tylko „pani psorka” dowie się o jej 
profesji, ich znajomość się zakończy. A i sama panna Diamant nie ciągnęła Szejndli 
za język. W jej nowej misji nie było ani śladu zaciekawienia cudzym życiem. Była 
dostatecznie wiekowa, a dzięki nowym doświadczeniom wiedziała, że ludzkie 
życie redukuje się mniej więcej do tych samych zasadniczych rysów, którym 
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towarzyszą mniejsze lub większe odstępstwa. A tych wcale nie była ciekawa. 
Chciała pomagać tym, którzy szukali sposobu, by wyzwolić się z wewnętrznego 
splątania – i nic więcej. 

Jednego z tych deszczowych wieczorów Szejndl stanęła na progu pokoju 
panny Diamant i opowiadała, jak żydowscy policjanci zachowali się w jatce. Że 
gdy tylko otworzono drzwi, wbiegli do środka i zaopatrzyli się w całe kilogramy 
tego, co najlepsze, tak że jak zaczęto wpuszczać ludzi, mięsa starczyło tylko dla 
pierwszych dwudziestu z kolejki, a reszta odeszła z niczym. Szejndl gotowała się, 
wymachując pięścią przed nosem panny Diamant: – Niech ich cholera weźmie, 
pani psorka wybaczy mi te słowa. – Już dawno zarzuciła dbałość o dobór słów 
w rozmowie z panną Diamant. Ale zawsze pamiętała, żeby przeprosić za swój 
ostry język. – Banda łajdaków! Krwiopijcy! Pani psorka myśli, że mi zależy na 
mięsie, które dają? A to dopiero byłabym człowiekiem! Już dawno wyciągnęłabym 
kopyta. Ale nie mogę patrzeć na nieuczciwość. Wszystko się we mnie gotuje… 
Pani wybaczy moje słowa… – W tym miejscu Szejndl urwała, po czym zaraz 
dorzuciła: – Pani da dodatkowe kartki. Będą dawać herbatę owocową. Mówią, 
że smakuje zupełnie jak prawdziwa. – Chwyciła kartki, po czym przesadnie 
dużymi krokami przeszła przez drzwi, aby nie zderzyć się z Rachelą Ejbuszyc, 
która przyszła odwiedzić nauczycielkę – po czym z impetem zbiegła ze schodów. 

Rachela patrzyła na nauczycielkę zdumiona: – Panno Diamant – wyszeptała, 
gdy tylko za Szejndl zamknęły się drzwi – pani dała jej swoje kartki żywnościowe? 
Przecież ona panią okradnie!

Na wąskich ustach nauczycielki pojawił się uśmiech. – To mój dobry anioł…
Rachela zmarszczyła czoło. Musiała ostrzec naiwną, bezbronną starusz-

kę. – Ona… jej mąż jest człowiekiem z półświatka. Tej parze potrzeba właśnie 
takiej osoby jak pani, panno Diamant. Kto wie, ilu produktów brakuje w tym, co 
ona pani przynosi. On to potem sprzedaje. Ma sklepik na podwórzu, w którym 
sprzedaje kradzione towary, jedzenie. Gdy pytam panią czasami, czy pani cze-
goś nie potrzebuje, nieustannie mi pani odpowiada, że nie. A do niej ma pani 
zaufanie? – Dziewczyna, już wyraźnie zdenerwowana, dodała: – A ona sama… 
ona jest z tych… tak, to prawdziwa prostytutka. 

Panna Diamant opadła na krzesło i ukryła twarz w dłoniach. – Jakie to dziw-
ne… – wyszeptała. 

Gdy Szejndl pojawiła się następnego wieczoru, obie popatrzyły na siebie, jakby 
widziały się po raz pierwszy. Szejndl podeszła do okna i odwrócona plecami do 
nauczycielki oparła się o parapet. – Już pani wie, ha? O moim fachu, co? – Nie 
otrzymawszy odpowiedzi na pytanie, wzruszyła ramionami: – Pani, jeśli myślisz, 
że robię to z biedy… – jej ochrypły, męski głos brzmiał niżej, bardziej chrapliwie 
niż zwykle, ale pobrzmiewał w nim ton dumy. Nie miała się czego wstydzić. – 
Kochasz pani swoje zajęcie, co nie? – Ponownie czekała na odpowiedź. A gdy ta 
nie nadchodziła, wyrzuciła z siebie z wyrzutem i goryczą: – Ja lubię swoją pracę! 
Pani się urodziłaś, aby być „ristokratką”, a ja kurwą, nu? – Nie przeprosiła za 
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grube słowo. – Dlatego należy się mną brzydzić, co? Pani mi wierzy, są gorsze 
rzeczy… A jeśli pani myślisz, że chciałam uniknąć napotkania kogoś przy pani 
drzwiach z mojego powodu, to się pani bardzo myli. Zrobiłam to ze względu na 
panią. Obym tak żyła i zdrowa była, jedynie ze względu na panią. 

Panna Diamant siedziała przy stoliku jak skamieniała. W jej głowie pojawił się 
kłąb chaotycznych myśli, z którego nie mogła się wyplątać. Zawód Szejndli był 
tak odrażająco odległy od całej jej natury, tak obrzydliwie obcy, tak niepojęcie 
okropny, że ledwo mogła uwierzyć i pojąć, że ta dziewczyna, która teraz do niej 
mówi, należy do tego okropnie obcego świata. Tak, nawet w literaturze trudno jej 
było czytać o prostytucji, pojąć psychikę kobiet i mężczyzn, którzy mieli do czy-
nienia z tym procederem. Nawet w literaturze każdy opis półświatka wydawał się 
jej tani, pornograficzny. Oczywiście wiedziała, że taki świat istnieje, ale nigdy nie 
chciała mieć z nim nic wspólnego – nawet za pośrednictwem wielkich mistrzów. 
Więc jak mogła sobie teraz wyobrazić Szejndlę przy „pracy”, kiedy w ogóle ledwo 
potrafiła sobie wyobrazić przebieg jakiegokolwiek aktu cielesnego. Jej ciało, od 
tylu lat uwiędłe, nawet nie mogło dopomóc wyobraźni. Wszystko, co pamiętała, 
smak, który jej pozostał – to egzaltacja ciała i duszy w obecności gorąco kocha-
nego człowieka. Ale to miało związek ze wzniosłym, idealnym pięknem człowieka. 
A tu jeszcze doszła Szejndl ze swoimi słowami, które zamknęły wszystkie drzwi 
zrozumienia, odbierając pannie Diamant nawet możliwość wybaczenia. Co ta 
dziewczyna powiedziała? „Pani psorka lubi swój zawód, ha? Ja lubię swój!” Co za 
porównanie! O, jak bardzo panna Diamant pragnęła, aby Szejndl już poszła, aby 
zniknęła jej z oczu. Ale Szejndl, ten dobry anioł, który skrywał się w grzesznym 
ciele, nie dawał się tak łatwo przepędzić. Wraz z nią musiałaby przecież zapo-
mnieć o tamtym dniu, kiedy dziewczyna przyniosła jej drewniaki, zaopiekowała 
się nią i nakarmiła. Jak bardzo życie w getcie potrafiło się poplątać!

– A jeśli chcesz wiedzieć, pani psorko – Szejndl nagle wspięła się na parapet 
i usiadła na nim, spuszczając nogi i zwracając twarz bezpośrednio w kierunku 
skurczonej nauczycielki – jeśli chcesz pani wiedzieć, to powiem – dzięki tej 
robocie poczułam się jak człowiek. Tak jest! Pani myśli, że przeszkadza mi to, 
że inne baby wytykają mnie palcami, boją się stanąć obok mnie, jakbym miała 
je czymś zarazić, jakbym była trędowata? Pani uwierzy, one same nieraz sprze-
dają się swoim mężom. A to już jest niby w porządku, ha? Dlatego nie mogą na 
mnie patrzeć. Bo robię im konkurencję. I nie bój się, pani psorko, naoglądałam 
się świata, oj, naoglądałam! Naoglądałam i nasłuchałam. Tak, tak, doszłam do 
ściany, oj tak! Oj, pani, zawsze traktowano mnie jak szmatę, jakbym była czymś 
złym, kawałkiem gówna. Od tego przeklętego dnia, kiedy moja mamuśka, ta 
cholera, urodziła mnie… nie widziałam jej na oczy. Czy ja wiem, jak mamusia 
ma na imię? Czy ja wiem?… Podrzuciła mnie, ta cholera, niech ją diabeł po-
rwie! Znajdą jestem, pani psorko, wychowywałam się na Fajferówce, trochę 
u tego, trochę u tamtego, i to nie za darmo, broń Boże. Wysługiwano się mną, 
a gdy już nie byłam potrzebna, wyrzucano precz, na poniewierkę, nawet zimą,  
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w trzaskające mrozy, w samej koszuli, nagą i bosą. Kogo to obchodziło? Jeszcze 
jak byłam dzieckiem, zanim doszłam do swojego rozumu, już wykorzystywali mnie 
faceci. Tak, tak, pani psorko. To mi nie przeszkadzało, słyszy pani? Przychodził 
moment, że mnie potrzebowali, i dzięki tej jednej chwili utrzymywałam się przy 
życiu. Mniejsza o czekoladę i pieniądze. Chodziło tylko o tę jedną chwilę. Byłam 
niczym… gównem. Ale takim gównem, którego potrzebowano. Pani rozumie, pani 
psorko? Tak, dopiero późnej, dużo później, pojawił się mój Walentino i zakochał 
się we mnie. To gówno, którym byłam, miało ciało jak marmur. Byłam jak obrazek. 
Wyglądałam jak królewna. Jak to mówią: zepsute jabłko jest piękne na zewnątrz. 
I dopiero wtedy, w czasie miodowych miesięcy z Walentinem, mój fach mi obrzydł. 
Ale on, ten drań, już dawno przestał się mną interesować. Potrzebna mu jestem 
tylko jako gospodyni, do niczego więcej! Wtedy zobaczyłam, że w moim życiu już 
nic więcej nie ma, tylko oni. Rozumiesz, pani psorko? Nikt mnie nie potrzebuje 
poza nimi. A później… pojawił się jeden, Friede… ważny człowiek… Oddałam mu 
całe swoje ciało i duszę. I dlatego przeze mnie zszedł z tego świata. Tak, takie 
to moje pieskie szczęście. I już. Więc wróciłam do mojego fachu, i to już na 
fest, pani psorko. Bo tutaj to nie jest ten sam fach co przed wojną. Tutaj, gdy 
przychodzi do mnie facet, to ja wiem, że on nosi stryczek na szyi i że poza mną 
nikt na świecie nie może go poluzować. Tylko ja jestem dla niego ratunkiem. 
Pani słyszy?... Tak, tak, dopiero dzięki facetom w getcie czuję się jak człowiek. 
Całują mi ręce. Płaczą i wyżalają się przede mną. Psze pani, pani uwierzy albo 
nie, ale ja nie jestem odpadkiem, szmatą. Jestem na tym świecie po coś. Tak, ja, 
Szejndl… – urwała, siedząc z otwartymi ustami, jakby jeszcze czekała na słowa, 
których nie wypowiedziała.

Oczy panny Diamant zamrugały łzawo. Była zszokowana – podobieństwem, 
pokrewieństwem, które wbrew wszelkiemu rozsądkowi istniało pomiędzy nią 
a tą dziewczyną. Tak, wiedziała, o czym mówi Szejndl, porównując się do niej, 
profesorki. Jak mogła się bronić przed tym odrażającym związkiem? Czy w ogóle 
musiała się bronić? To uczucie, że inni cię potrzebują, że nie jesteś zbędna na 
tym świecie – czyż nie ono nadawało życiu sens? I czyż nie było ono jej własnym 
wielkim triumfem nad samotnością? Nagle starsza pani poczuła, jak jej serce 
napełnia się łagodną wyrozumiałością – dla siebie, dla Szejndli, dla każdego 
człowieka, który chce przynależeć, być częścią całości, odnaleźć swoją godność 
w szacunku, jaki się ma dla drugiego, a tym samym wyzwolić się z poczucia 
bezsensu, które towarzyszy człowiekowi na jego drodze. W perspektywie takiego 
właśnie współczucia fach Szejndli przestał być odrażający. Niechęć zanurzyła 
się w łagodnym uczuciu wyrozumiałości niczym w miękkiej poduszce. Tutaj był 
przy niej dobry anioł o imieniu Szejndl – anioł o ciele i twarzy doświadczonej, 
wykorzystanej kobiety. 

Panna Diamant, podpierając plecy, powoli przydreptała do okna i położyła 
dłoń na kolanie Szejndli. – Zróbmy sobie owocową herbatę i zobaczmy, jak 
smakuje – zaproponowała. 



*

Rozstanie panny Diamant z Szejndl przebiegło w inny sposób. W czasie, 
kiedy zaczęły prószyć pierwsze śniegi a lekki mrozik utwardził błoto, co kilka 
dni w pokoju nauczycielki pojawiali się pracownicy urzędu mieszkaniowego. 
Mierzyli jego długość i szerokość, z powagą zapisywali wszystko w książce, 
po czym znikali, aby za kilka dni przyjść znowu i robić to samo. Nie zważając 
na przerażoną staruszkę, szeptali między sobą, coś przeliczali, przy czym nie 
odpowiadali na żadne z jej pytań. Aż pewnego szarego poranka nadszedł nakaz 
przesiedlenia. Jej pokój został przeznaczony dla pięcioosobowej rodziny, a ona 
sama przydzielona do mieszkania po drugiej stronie getta, w którym mieszkała 
rodzina zupełnie obcych jej ludzi.

Szejndl kipiała z gniewu, gdy panna Diamant pokazała jej ów dokument. 
Pobiegła do urzędu mieszkaniowego, waliła w biurka, groziła pięściami, ale nic 
to nie pomogło. Nawet Walentino, któremu nie dawała spokoju, nie mógł niczego 
wskórać. Nie miał poparcia w „bezdusznym urzędzie”.

W wyznaczonym dniu Szejndl pomogła nauczycielce spakować rzeczy, po 
czym przy pomocy tego samego wózka ręcznego, na którym kiedyś przywiozła 
do getta Friedego, przewiozła dobytek nauczycielki, jednak nie pod wskazany 
adres, do obcych ludzi, ale do mieszkania kolegów nauczycielki – profesorostwa 
Lustikmanów. 

Całą drogę, w czasie której obie pchały wózeczek, Szejndl nie przestawała 
pomstować na urzędników i wszystkie szychy, które rządzą światem. Nie mogła 
wybaczyć pannie Diamant, że ta nie wykorzystała protekcji wysoko postawione-
go człowieka, jakim był jej sąsiad Samuel Cukerman, rodzony ojciec jej własnej 
uczennicy – i nie przestawała pouczać starszej pani, jak to człowiek powinien 
zachowywać się w getcie. W końcu, gdy przybyły na nowe miejsce i wyładowały 
rzeczy, Szejndl i panna Diamant objęły się. Szejndl przysięgła, że będzie przy-
chodzić i odwiedzać panią psorkę, że „nie spuści jej z oka” – przy czym obie 
płakały, wiedząc, że tak jak getto może w dziwny sposób połączyć ludzkie losy, 
tak też może w dziwny sposób je rozdzielić.



Rozdział dwunasty



Rozdział dwunasty
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Mordechaj Chaim Rumkowski siedział w wannie. Woda była ciepła, miękka, 
obejmowała ciało jak płynna, lekka kołdra. Pod nią energicznie tarł i dręczył 
skórę, jakby włosiem szczotki chciał wedrzeć się w jej głąb. Im czerwieńsza się 
robiła, tym lepiej się czuł, z tym większą przyjemnością pojękiwał. Cóż to za 
przyjemność trzymać w ręku perfumowany kawałek mydła! Było okrągłe jak 
jajko i śliskie jak pierś młodej kobiety – a do tego takie czyste, wolne od wszel-
kiego brudu. Zapraszało wręcz, by wgryźć się w nie zębami, połknąć i poczuć, 
jak wędruje kiszkami, krwiobiegiem, oczyszczając człowieka od środka. Tak, tu 
w getcie mycie ciała stało się dla Mordechaja Chaima czymś w rodzaju bożej 
posługi, zastępstwem modlitwy. Namydlanie się i szorowanie przypominało 
czyszczenie duszy. Po każdej kąpieli czuł się lekki i czysty.

Szorując klatkę piersiową, przyglądał się sobie. Napiął mokre ramię i spraw-
dził, czy widać mięśnie. Zdawało mu się, że widać, powtórzył więc to samo 
z drugim ramieniem. Skóra jego ciała, błyszcząca mydlaną wodą, w ogóle nie 
wyglądała na osłabioną. Tylko drugi podbródek falował luźno. Pomacał brzuch 
kołyszący się pośrodku wody i sterczący jak goła wyspa z fałdami wzniesień. 
Lekko chwycił jedną z fałd jak kupiec koneser macający materiał, aby poznać 
jego jakość. Rzeczywiście czuł w sobie siły młodzieniaszka. Od pewnego czasu 
przyjmował zastrzyki, hormony i witaminy, ich działanie dawało już o sobie znać. 
Miał pewność, że z biegiem czasu będzie młodniał. Widział już pierwsze oznaki. 
Czyż nie pamiętał, jak na kilka lat przed wojną czuł się wyczerpany? Niczym stu-
procentowy starzec. Już nawet jak inni starcy przywykł do drzemki w środku dnia, 
w tramwaju, przy stole, w czasie pracy. Uśmiechnął się do siebie. Przypomniał 
sobie siarczysty policzek, który wymierzył olbrzymiemu policjantowi w ubiegłym 
tygodniu, gdy ów nie zauważył go i nie zasalutował. Oczyma wyobraźni widział 
wszystkie pięć palców na twardym policzku osoby, która była może ze trzy razy 
młodsza od niego. A ręka nawet go nie zabolała.
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Poważnie myślał nad urządzaniem każdego poranka chociaż półgodzinnej 
gimnastyki, wzięciem dobrego instruktora. To pomogłoby mu się wzmocnić. 
Tak, zazdrościł Niemcom na Bałuckim Rynku. Poruszali się jak na sprężynach, 
a ich piersi były wypięte, twarde i mocne niczym pancerz. A jak wspaniale trzy-
mali krzepkie barki, nie podupadłe, ale proste, ostre, w jednej linii z prostymi, 
sprężystymi plecami! Chciałby chodzić podobnie do nich. Tylko taki krok jak ich 
potrafi wzbudzić trwogę.

Zastanawiał się, jak niedbały był kiedyś jego stosunek do ciała, do siebie 
samego. Jakby nie był wart złamanego grosza. To błąd. Jego wielka wada. Nie 
darzył siebie szacunkiem, zatem nie mógł oczekiwać szacunku od innych. Jakże 
późno poszedł po rozum do głowy, jak dobrą szkołą okazało się dla niego getto! 
Czyż nie postawiło go na nogi? Nie tylko postawiło, ale też wyprostowało. Wy-
prostowało i wyniosło. Tak, getto założyło mu koronę na głowę. Faktem jest, że 
Żydzi mówią o nim „Król Chaim Pierwszy” jedynie z goryczą i kpiną. Jednak to 
nie szkodzi, gdyż wystarczająco dobrze czuł w sobie królewski majestat, nawet 
sami Żydzi go czuli. Był tego pewien. Nawet Niemcy, chociaż patrzyli na niego 
z góry, zdradzali wobec niego sekretny szacunek i respekt. Wyczytywał to z ich 
oczu. Wiedzieli, że ich przerasta. Ponieważ posiadał nie tylko ich czystość i punk-
tualność, dyscyplinę i hardość, ale również przewyższał ich istotą żydowskości, 
jaka w nim tkwiła, rozumem, duchem prorockim. To stawiało Mordechaja Chaima 
wyżej nawet od samego Hitlera, który miał świat u stóp, lecz był w końcu zaledwie 
szwabskim głąbem. Mogły istnieć wątpliwości co do tego, czy Hitler wygra wojnę, 
ale nie co do tego, że on, Mordechaj Chaim, wypełni posłannictwo, o którym 
i tak myśli tylko od czasu do czasu, bowiem nie chce osłabiać umysłu czczymi 
marzeniami. Wie przecież, że każdy dzień to kolejny stopień, że spoglądać w dół 
jest niezdrowo. Może się od tego tylko zakręcić w głowie, a wówczas wspinaczka 
stałaby się mniej pewna, chwiejna.

Rzucił spojrzenie na białą, skutą lodem szybę lufcika łazienki. Mróz na niej 
przypominał mydlaną pianę. Getto spoglądało przez nią do środka, przyprawiając 
Mordechaja Chaima o uśmiech. Uwielbiał getto zimą. Wyglądało czysto. Śnieg 
zakrywał wszystkie dziury i ruiny, śmietniki, klozety, wszystko czyniąc odświęt-
nym. Nawet ludzie wyglądali porządniej. Nie chodzili tak rozmemłani i niedbali. 
Po dziurach pochowali się żebracy, którzy wypełniali getto rozwianymi połami 
odzienia, rozczochranymi włosami, wykrzywionymi twarzami, głodnymi oczami 
i wrzaskami dziurawiącymi uszy. Aż wstyd było przed ludźmi, którzy przejeżdżali 
tramwajami przez ulicę Zgierską. Dziś nadszedł kres tego wszystkiego. Dzisiaj 
ludzie biegali po ulicach, nie oglądając się, nie zatrzymując, nie tracąc na próżno 
czasu. A sprawiła to właśnie zima – wraz z nim, Chaimem Rumkowskim. Getto 
chodziło jak w zegarku.

Przyszło mu do głowy, że musiało już minąć pół godziny kąpieli, więc poma-
łu, leniwie gotował się do wyjścia z wanny. Było mu szkoda. Pozwoliłby wodzie 
jeszcze kilka minut głaskać członki, myślom zaś układać się łatwo w głowie. 
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Jednak dyscyplina to dyscyplina. Trzeba było się strzec, folgowanie kaprysom 
nie prowadziło do niczego dobrego. Zastanawiał się, czy nie byłoby mu wygod-
niej chwycić pantofel i uderzyć nim kilka razy, a wówczas z drugiej strony drzwi 
przyszedłby adiutant i pomógł mu wyleźć ze śliskiej wanny. Nigdy jednak tego 
nie robił i teraz też nie zamierzał. Mężczyzna taki jak on nie powinien pokazywać 
się przed innym nago. To godziło w jego powagę.

Oparł się drżącymi, osłabionymi rękami o krawędzie wanny i ostrożnie podniósł 
ciało z pełnej mydła wody. Wszedł na niebieski, puchowy dywanik z dwoma wy-
szytymi łabędziami i trzęsąc się z zimna założył okulary oraz przywdział szlafrok. 
Szlafrok zrobiony był z czerwonego, ciepłego materiału, który przyjemnie otulał 
ciało. Wybrał go sobie, podobnie jak dywanik, w Verwertungstelle1. Służyły mu 
jako dekoracja rytuału mycia. Obwiązał się paskiem i stanął naprzeciw lustra 
wiszącego na drzwiach łazienki.

Wyglądał majestatycznie w czerwonym szlafroku na niebieskim dywanie 
z dwoma białymi łabędziami po bokach, białą głową, jasną jak łabędzi puch, 
jedwabiście białymi brwiami, złoconymi okularami. Wielkie czoło, pokreślone 
głębokimi zmarszczkami, przydawało jego postaci powagi, majestatu i patriar-
chalnej mądrości.

Wsunął stopy w pantofle, otworzył drzwi. Natychmiast pojawił się przed nim 
wysoki, barczysty adiutant, jego cerber, czuwający przy nim dzień i noc. Masywna 
twarz młodzieńca nie miała wyrazu. Była napięta, podobnie jak jego umunduro-
wane ciało. Zasalutował: – Kolacja gotowa, panie Prezesie. Pański brat już jest, 
panie Prezesie! – Adiutant szedł za Rumkowskim i zatrzymał się przy sypialni. Gdy 
tylko Prezes zniknął, młodzieniec utracił swoją sztywność i jak pantera skoczył 
do kuchni. Otworzył szybko drzwi i zawołał: – Już się ubiera!

W kuchni zaczęła się bieganina. Wstawiano garnki do podgrzania. Dzwoniono 
szklankami i zastawą. Sprzątaczka z wielką szczotką wybiegła doprowadzić do po-
rządku łazienkę. Druga pobiegła do jadalni przygotować stół. Tymczasem adiutant 
spacerował pomiędzy kredensami i stołem, nachylając szerokie plecy nad rozsta-
wionymi półmiskami, próbując tego czy owego, podbierając tu i ówdzie i chowając 
zdobycz do kieszeni. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Tu, w kuchni, jasne było, 
że kto ma dostęp do półmiska, musi z niego jeść. Adiutant wytarł usta i poszedł 
zająć miejsce przy drzwiach sypialni Prezesa. Teraz, gdy pokrzepił nieco serce, 
mógł sobie poczekać na kolację, którą dostawał po tym, gdy podano już Prezesowi.

Przyszedł dokładnie na czas. Prezes, który uporał się już z krawatem, spie-
szył się. Komu jak komu, ale bratu nie lubił kazać na siebie czekać. Prawda, 

1 Sortierungs und Verwertungstelle für Abfälle (Sortownia i Przerabianie Odpadków) – punkt sorto-
wania i likwidacji, w którym przeglądana była odzież i przedmioty odbierane Żydom. Rzeczy będące 
w dobrym stanie zabierali Niemcy, większość wysyłano do Rzeszy, reszta pozostawała w getcie 
do dyspozycji Przełożonego Starszeństwa Żydów.
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utrzymywał odrobinę dystansu, ale pan Rumkowski nie zamierzał dopuścić, 
by ów dystans okazał się zbyt duży. Dlatego też awansował brata na właściwe 
stanowisko – uczynił go szefem Wydziału Zdrowia2, przełożonym jajogłowych, 
superinteligentów, których tak nienawidził. Tak, uśmiechało mu się to, że jego 
własny brat zarządzał nimi w szpitalach i w ważnych sprawach medycznych. 
W końcu Józef był krwią z jego krwi, też Rumkowskim, więc i od niego powinien 
bić blask majestatu. Faktycznie, tu, w getcie, zbliżył się do Józefa. Wspólne 
jedzenie z nim kolacji tworzyło rodzinną atmosferę, trochę zepsutą, gdy obecna 
była też żona Józefa, „księżna Helena”3. Była trochę zbyt „dobrze urodzona” 
i to wymuskanie, które nie przeszkadzało mu już w bracie, u niej wciąż wadziło. 
Dobrze było się z nią pokazywać na bankietach, na zabawach, pozwolić jej 
uświetnić stół prezydialny. Była piękną matroną, zawsze wystrojoną, z taktem, 
w pięknym kapeluszu, w rękawiczkach, z torebką – dobrze prezentowała się 
publicznie. Ale kolację lubił jeść tylko z Józefem. Atmosfera była luźniejsza, nie 
trzeba było liczyć się ze słowami.

*

Józef przyglądał się przyniesionemu właśnie portretowi – gdzie go powiesić, 
Prezes jeszcze nie zdecydował.

Portret przedstawiał Prezesa w rozwianym, niebieskofioletowym płaszczu 
z postawionym kołnierzem. Jego postać zdawała się wyrastać spod mostu getta. 
Pod nią widać było liczne głowy i ręce uniesione ku jego głowie wznoszącej się 
ponad mostem na tle nieba. Cały ten obraz utrzymany był w ciemnej, dusznej 
tonacji, w rodzaju jesiennego, zimnego zamglenia, które podkreślało jasną 
twarz, białe włosy i niebiański błękit oczu o stalowym spojrzeniu. O wzroku tyleż 
rozpalonym, co zimnym, ostrym, profetycznym. Był to portret króla, w którego 
ręce można było powierzyć życie, który był w stanie przeprowadzić naród przez 
szarość i chłód – właśnie tak, w niebieskofioletowym płaszczu z rozwianymi 
połami – ku zwycięstwu4.

2 Józef Rumkowski (1884–1944) – brat Przełożonego Starszeństwa Żydów, był kierownikiem szpi-
tala nr 1 w getcie, a potem także dyrektorem administracyjnym Wydziału Zdrowia i kierownikiem 
Najwyższej Izby Kontroli. 

3 Helena Rumkowska (1893–1944) – żona Józefa, szwagierka Prezesa, w getcie zajmowała się m.in. 
organizacją Kuchni dla Inteligencji, potem także innych przedsięwzięć charytatywnych, kierowała 
m.in. domami starców, domami wypoczynkowymi, domami dziecka. 

4  Autorka mogła widzieć obrazy Lejzerowicza w getcie, w jego pracowni przy ul. Rybnej, gdzie bywała. 
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Nad obrazem, który stał oparty o ścianę, Józef ujrzał drugi, też autorstwa 
malarza Wladimira Wintera5. Był on bardzo podobny do tego na podłodze. Tu 
głowa Prezesa unosiła się ponad całym gettem – różnica pomiędzy obrazami 
tkwiła w ujęciu. W obrazie wiszącym kolory były wesołe, ciepłe. Getto zdawało 
się radosnym, spokojnym światem, ponad którym promieniała twarz Prezesa, 
ojcowsko dobra, łagodna i subtelna. Świeciła jak słońce i oświetlała dachy, uliczki, 
wszystkie podwórka i zaułki.

Józef Rumkowski wyglądał na tak pochłoniętego oglądaniem obu obrazów, 
porównywaniem ich, że w oczywisty sposób nie mógł usłyszeć wejścia Prezesa.

Mordechaj Chaim objął wzrokiem postać brata. Jednej rzeczy nie potrafił w nim 
znieść – nieżydowskiego wyglądu. Józef był szczupły, wyprostowany, plecy i barki 
trzymał prawie tak jak Niemcy na Bałuckim Rynku. Jego twarz, smukła i harda, 
przywodziła na myśl najprawdziwszego gojskiego inteligenta, prędzej Niemca 
niż Polaka. Miał też szaroniebieskie oczy jak Mordechaj Chaim, ale mniejsze, 
bardziej wodniste. Nie zdradzały żydowskości. Do tego był o głowę wyższy od 
Prezesa. Trzeba było podnosić wzrok. Mordechaj Chaim czasem dochodził do 
wniosku, że gdyby miał postać brata, jego figurę i chód, z dodatkiem własnej 
wspaniałej głowy, byłby doskonały.

Gdy zajął miejsce u szczytu stołu, Józef odwrócił się do niego i też zajął swoje 
miejsce. – Dobre obrazy – zauważył Józef.

Mordechaj Chaim rzucił krótkie spojrzenie na portrety, które oceniał jako 
laik. – Który jest lepszy? Ty się znasz.

– Ten na ścianie podoba mi się bardziej. Jest weselszy. – Józef wąską, szla-
chetną dłonią wskazał na wiszący obraz. – W większym stopniu przypominasz 
na nim siebie.

Mordechaj Chaim poczuł się doceniony. Na tym obrazie miał dobrotliwą twarz. 
Jednak w sercu miał nadzieję, że brat wskaże drugi obraz, który tak dokładnie 
oddawał jego posłannictwo. Rozumiał jednak. Prawdą było, że nikt nie może być 
prorokiem we własnej rodzinie. Józef widział w nim brata, dostrzegał więc tylko 
dobroć. Był zbyt bliski, nieobiektywny. Mordechaj Chaim mu to wybaczał. – Nie 
będę się o to kłócił – życzliwie wymamrotał i wskazał bratu, by nalał sobie wódki. 
– Tak jak ty mam oko do dobrych rzeczy, jednak to ty jesteś podobno znawcą. 
Niech będzie, jak mówisz. Lechaim! – Stuknęli się kieliszkami. Mordechaj Chaim 
pociągnął spory łyk i zamknął oczy. Więcej nie potrzebował. Jeden wystarczył. 
Wszystko się w nim rozgrzało, było przygotowane do jedzenia. – Nie powiem, 
Josefie, pijesz jak goj – uśmiechnął się i popatrzył z zazdrością, jak brat wlewa 
w siebie za jednym zamachem cały kieliszek wódki. Zwracał się do niego Josefie 

5 Izrael Lejzerowicz namalował wiele portretów Rumkowskiego, część przetrwała i znajduje się m.in. 
w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie, część zacho-
wała się na zdjęciach Mendla Grossmana, niektóre trafiły do innych kolekcji, m.in. w Izraelu.
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nie Józefie, jak mówili wszyscy inni. – A co tam słychać? – Mordechaj Chaim 
założył białą serwetkę pod szyję.

Józef zabrał się do jedzenia: – Wszystko w porządku.
– Chodzi jak w zegarku, co?
Józef uśmiechnął się pełnymi ustami. Nie był szczególnie rozmowny, Mordechaj 

Chaim cenił to w nim. Nie przepadał za rozgadanymi ludźmi. Jednak podczas 
spotkań z bratem, pomiędzy jedną chwilą milczenia a drugą, jednym posiłkiem 
a drugim, lubił sobie trochę pogadać.

Przemilczeli siekaną wątróbkę i barszcz z ziemniakami. Barszcz był ulubioną 
potrawą Mordechaja Chaima jeszcze sprzed wojny, nie potrzebował przy nim 
rozmawiać. Jednak gdy podano befsztyk, a sztuczne zęby pana Rumkowskiego 
zdążyły się zmęczyć przeżuwaniem i prosiły o chwilę przerwy, poweselały, zwrócił 
się do brata: – Popatrz tylko, mam iście prorocki rozum – podsunął rękę z nożem 
do czoła. – Podpowiada mi rzeczy, o których nie wie nikt w świecie, że się zdarzą.

Józef rozwarł lekko pełne usta: – Na przykład?
– Na przykład, że szwaby sami nie wiedzieli, czy getto się sprawdzi. Słyszysz? 

Dopiero w październiku spostrzegli się, że nie dają rady. A ja? Ja wiedziałem. Oni, 
szwaby, dopiero wówczas zaczęli ustanawiać resorty i placówki. Ale ja powiedzia-
łem: Getto będzie pracować i z pracy będzie żyć. I tak jest, braciszku. Gdybyż 
mnie tylko nasi potrafili zrozumieć. Ale nie bój się. Kiedyś podziękują mi za getto. 
Nie jest to może raj, ale schronią się tu przed bombami i innymi przekleństwami.

– Tak to jest. – Józef zgodził się i pokiwał głową.
– Wszyscy krzyczeli, że getto nie będzie miało bazy finansowej – ciągnął Cha-

im. – No i co, nie ma? Ha? Kto wpadł na pomysł wprowadzenia waluty getta, jak 
myślisz? Burmistrz? Prezydent rejencji? Bank Rzeszy? Z tej oto główki to wyszło! 
– Rumkowski znowu podniósł dłoń z nożem do czoła. – Zatwierdzili tylko to, co 
sam wymyśliłem. Udało się zarobić pięć milionów marek, wyciągnąć wszystkie 
pieniądze z żydowskich skarpet. Nieszczęście? Przecież mają papierki. Na co im 
pieniądze? Potrzebują jeść. A jeśli mnie zapytasz, odpowiem, że to też ma swoją 
wartość. Ratuje honor. Nasze własne, żydowskie pieniądze. Jak w prawdziwym 
państwie, z państwową kasą. I będzie jak w prawdziwym państwie. Gdy tylko 
ruszy robota, jakoś pójdzie. U mnie w getcie nikt z głodu nie umrze.

– Oprócz tych, którzy już pomarli – mrugnął wstawiony Józef.
– Nu, czy to moja wina? – skrzywił się Mordechaj Chaim. – Czy muszę tłu-

maczyć i tobie, że dałem, ile mogłem? Za moimi plecami odbywa się kradzież. 
Otaczają mnie szumowiny. To jest dopiero nieszczęście. Ale i to się skończy. 
Wyplenię ich, oddam Kripo, ześlę precz. U mnie będą panować prawo i spra-
wiedliwość. Jeszcze zobaczysz!

Józef wypił kolejny kieliszek i leniwie podsunął sobie talerzyk z cymesem 
marchwiowym. – Wiem, że masz dobre intencje.

– Oczywiście, że mam! – Mordechaj Chaim zmierzył wzrokiem własny talerzyk 
cymesu, lśniący barwnie i apetycznie. Odsunął go od siebie. Był zbyt syty. – Her-
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baty! – zawołał w kierunku kuchni, a gospodyni pojawiła się wraz z posrebrzaną 
tacą, jakby czekała z nią za drzwiami. Mordechaj Chaim odetchnął głęboko 
aromatem herbaty. Chwycił wykałaczkę, zamyślił się, czyszcząc zęby, po czym 
wskazał nią na obraz stojący pod ścianą. Skierował wykałaczkę ku głowom 
znajdującym się w tle malunku: – Oni nie doceniają. Zawracanie głowy. Dzień 
i noc słyszysz tylko wrzaski i utyskiwania.

Józef też skierował wzrok na obraz. – A jednak obdarzają cię prezentami… 
Portretami.

– Wielkie mi podarunki. Ten tu obraz kosztował mnie dwa chleby.
– Niedrogo. Po wojnie będzie kosztował tysiące. Będziesz wisiał w muzeach.
– Ech, wiesz co, prawda jest taka, że nie mogą na mnie patrzeć. Sądzisz, 

że tego nie czuję? Każdego z nich zżera nienawiść do mnie, od prominen-
tów po żebraków. Jakbym to ja ich sprowadził do getta albo wywołał wojnę. 
Josefie, posłuchaj. Wyznam ci sekret. Czasami zbiera mi się na wymioty od 
tego całego narodu, pożal się Boże. Od ich pretensji, myślenia, nieokrzesania, 
kłamstw i fałszu, od tego jarmarku, który tu się odbywa. Obym tak zdrów był, 
jak czasem się wstydzę, że jestem Żydem, jak brzydzę się sobą. Słyszysz? – 
Grymas obrzydzenia malował się na jego twarzy. Przysunął filiżankę herbaty. 
Po pierwszym łyku jęknął. Twarz znowu się wygładziła. Kolejny jęk świadczył 
już o satysfakcji: – Ale z drugiej strony, mówiąc między nami, kim byłbym bez 
nich i jaki sens miałoby moje życie? Że zostało się skazanym na bycie Żydem, 
nie trzeba mówić… Godne to też politowania. A jednak się męczą. Trzeba im 
pomóc. Trzeba pokierować nimi jak zagubionym stadem. – Jego oczy, ukryte 
za parą z herbaty, melancholijnie wlepiły się w zamglone, zasnute parą oczy 
brata. – Mamy wszak więcej rozumu w jednym paznokciu niż szwab od głowy do  
stóp.

Józef zgodził się chętnie i wesoło pokiwał głową. Kolacja dobiegła końca, 
uwolnił się z wiszącej pod szyją serwetki. Pomału, spokojnie podszedł do sofy 
pod oknem, a Mordechaj Chaim miał czas przyjrzeć się długim nogom brata 
przybranym w wysokie buty, tak silnie, męsko podkreślające jego muskularne 
łydki. Mordechaj Chaim próbował sobie wyobrazić, jakby sam wyglądał w takich 
buciorach. Dzięki nim byłby wyższy. Ale nie, nie zajmował się takimi sprawami. 
To do niego nie pasowało. Wyglądałby śmiesznie. To zaś zarówno drażniło 
go, jak i napawało dumą. Postanowił jednak zamówić sobie parę wysokich  
butów.

– Teraz naprawdę Anglia jest sama – odezwał się Józef. Przyszedł 
czas na rozmowy o polityce. – Francja sprzymierzyła się z Hitlerem. Bel-
gia skapitulowała. Ale Niemcy stracili około trzech tysięcy samolotów, 
a to znaczy, że Hitler nie ma czym gwizdać. Anglia wciąż jest mocna jak  
ze stali.

– Zdaj się na Hitlera – przerwał mu Chaim.
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Józef zapalił cygaro: – Generał Wavell6 przycisnął Mussoliniego do El-Agheila7. 
Popatrz na mapę Afryki, to będziesz wiedział. Dwadzieścia cztery tysiące jeńców. 
Twierdza Bardia8, której według Mussoliniego nikt na świecie miał nie zdobyć, 
została otoczona i lada dzień, sam zobaczysz, Anglicy wmaszerują do środka.

Wydawało się, że dobre wieści poirytowały Prezesa. Jego twarz zachmurzyła 
się. – Skąd ty to wszystko bierzesz? Tak chcą Żydzi? – Józef uśmiechnął się 
tajemniczo. Prezes nachylił się w jego stronę: – Mam gdzieś te wszystkie wiado-
mości. Słyszysz? Wszyscy poszaleliście. Polityka to choroba getta. Wierz mi, im 
mniej się politykuje, tym jest się zdrowszym. Po co tak gmerać, pytam cię? Hitler 
zajmie świat, możesz mi wierzyć. A wszystko, co mnie interesuje, to mój naród. 
Reszta może bić głową o ścianę. – Jego twarz ożywiła się. – Powiedziałeś Afryka? 
– uśmiechnął się. – Wiesz, co Biebow powiedział mi ostatnio? Mówi tak: „Panie 
Prezesie, musimy pracować wspólnie dla utrzymania getta”. Kiwam głową. On mi 
się zwierza: „Mogą pojawić się problemy. Generał-gubernator Frank9 oświadczył, 
że Polska będzie judenrein. Gdy tylko możliwa stanie się komunikacja morska, 
wszystkich Żydów zapakuje się do Afryki, na pustynię, pomiędzy murzyńskich 
kanibali”. Co powiesz na taką historię? Ale rychło zauważyłem, gdzie leży pies 
pogrzebany. Gdyby mieli nas wysłać do Afryki, nie kazaliby budować fabryk. 
Ten Biebow wciąż sądzi, że mnie przechytrzy. Chciał, żebym mu po dobroci dał 
dwustu Żydów na zsyłkę do Niemiec. Rozumiesz? Dlatego powiedział, że musimy 
pracować wspólnie. Utrzymanie getta kosztuje dwustu Żydów. I moim zdaniem 
to okazja. Świat się nie zawalił. W sumie do dzisiaj wyjechało sześciuset, może 
trochę więcej. Ale dzięki temu getto jest całe. To, rozumiesz, jest polityka, a reszta 
nie jest dla mnie warta złamanego grosza! – W nagłym przypływie energii wstał 
i żwawo podszedł do biurka. – Pora się przygotować – oświadczył, wyciągając 
z kieszeni zwitek notatek, które, nie zważając na nieład, w jakim je trzymano, 
miały swoje określone miejsce, zaopatrzone były w datę, a nawet w godzinę. 
Zaczął przygotowywać porządek dzienny posiedzenia szefów resortów, którzy 
mieli się zaraz zejść. Zaznaczył też kluczowe słowa swojej mowy. Wiedział, że  
 

6 Archibald Percival Wavell (1883–1950) – dowódca sił Armii Brytyjskiej na Bliskim Wschodzie 
i w Azji podczas II wojny światowej.

7 Ofensywa włoska w Afryce Północnej rozpoczęła się 13 września 1940 r. Po początkowych sukce-
sach Włochów, w grudniu 1940 r. Brytyjczycy przeszli do kontrofensywy, zdobywając na początku 
1941 r. Cyrenajkę i El-Agheila, 800 km od granicy Egiptu, opanowali też Bardię, Tobruk i Bengazi, 
o które potem przez dwa lata toczyły się zażarte walki.

8 Twierdza Bardia w północno-wschodniej Libii, w pobliżu granicy z Egiptem. Została zdobyta przez 
aliantów dopiero w listopadzie 1942 r.

9 Hans Frank (1900–1946) – jeden z przywódców III Rzeszy, w okresie 1939–1945 generalny guber-
nator okupowanych ziem polskich. 
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nawet na nie nie spojrzy, miał to jednak w zwyczaju od czasów, gdy był aktywnym 
syjonistą i chodził na zebrania.

Przyszła służąca, na palcach zbliżyła się do stołu i starając się nie dzwonić 
zbyt mocno zastawą, zebrała wszystko na dużą tacę. Obładowana wyszła, 
rozglądając się mimowolnie. Poinformowano ją, że Prezes wymaga, aby zamy-
kać wszystkie drzwi. Ona zaś miała zajęte ręce, a do tego słyszała pukanie do 
drzwi frontowych. Zatrzymała się na chwilę, aż zdecydowała się położyć tacę 
na podłodze. Widok kryształowych naczyń i porcelany sprawił, że z przerażenia 
zakręciło się jej w głowie. Spokojnie odstawiła tacę, odwróciła się niepewnie, 
w końcu pomału zamknęła drzwi jadalni i pobiegła otworzyć drzwi frontowe. 

Stał przed nią młodzieniec tak okutany czarnym płaszczem z włochatym, 
dużym futrzanym kołnierzem, że nie dało się dostrzec niczego poza parą oku-
larów w ciężkich oprawkach. Do tego od maciejówki po buty pokrywał go śnieg. 
Zamrugał oczami spoza zaparowanych okularów, i gdy tylko zapytał: – Czy jest 
pan Prezes? – topiący się śnieg zsunął się z daszka czapki prosto na jego wargi.

Służąca nie wiedziała, co powiedzieć. Obcy mógł być jednym z żebraków cze-
piających się prezesowskiego płaszcza, których, jeśli otworzy sama, a adiutant 
będzie akurat jadł, surowo przykazano jej nie wpuszczać za próg. Z drugiej strony 
mógł okazać się kimś ważnym. Zdawały się na to wskazywać wielkie okulary.

Młodzieniec, widząc jej niezdecydowanie, ośmielił się i przekroczył próg. – 
Muszę o czymś pomówić z Prezesem – szepnął zdecydowany.

Dziewczyna zebrała się na odwagę i pobiegła do jadalni. Zostawszy sam 
w korytarzu, obok tacy, która leżała na podłodze i oślepiała oczy kryształem, 
porcelaną i resztkami posiłku, Symcha Bunim Berkowicz przyskoczył i po chwili 
klęczał nad nią, zanurzając dłonie w wesołym miszmaszu jej zawartości. Pod 
rękę wpadła mu łyżka, więc szybko, raz za razem, zanurzał ją w talerzyku pozo-
stawionego przez Prezesa cymesu marchwiowego. Połykał z impetem, nie gryzł, 
nie nadążał nawet czuć smaku drogiego dania. Błyszczące kawałki marchwi 
spadały na brodę, na futrzany kołnierz, a z nakrycia głowy, włosów i barków 
leciał na błyszczące naczynia wodnisty śnieg. Przeżuwając z wywróconymi 
oczami, poczuł raczej niż ujrzał parę żółtych, puszystych kawałków chały, oto-
czonych brązową skórką, wypieczonych i błyszczących. Chwycił je i wcisnął do  
kieszeni.

Służąca pojawiła się w korytarzu. Natychmiast ujrzała Berkowicza pochylone-
go nad tacą i kałużę błota, która otaczała jego buty. Ze strachu straciła mowę. 
Berkowicz wyprostował się i rękawem próbował usunąć drobinę żółci, która 
przylepiła się do włosów futrzanego kołnierza niczym konfetti.

– Prezes pyta, czego pan chce – wyjąkała w końcu.
Berkowicz przełknął ostatni kęs: – Jestem pisarzem. Przyniosłem… wiersz 

dla niego.
Gdy tylko zniknęła, Berkowicz zaczął poprawiać ubranie. Zbierał lepkie 

kawałki marchwi z kołnierza, drapał paznokciami, tarł palcami. Ale marchewka 
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nie chciała zejść ze sztywnego włosia. Zabrał z tacy białą serwetkę i nią zaczął 
ostatkiem sił trzeć ubranie.

Dziewczyna wróciła. Ich przygnębione spojrzenia skrzyżowały się na moment. – 
Prezes każe panu wejść – pobiegła przez korytarz, nie wiedząc, co robić najpierw.

Berkowicz, sparaliżowany napięciem, przez chwilę stał wrośnięty w podłogę. 
Wkrótce jednak doszedł do siebie: przetarł twarz białą serwetką, wytarł nos, 
mechanicznie wcisnął serwetkę do kieszeni, zdjął maciejówkę z głowy i jak ktoś, 
kto rzuca się w przepaść, zrobił krok naprzód.

Światło zapalonego żyrandola w jadalni oślepiło go. Przez chwilę niczego nie 
widział. Odruchowo wsunął dłoń do kieszeni i wyciągnął serwetkę, aby wytrzeć 
okulary. Zaraz się połapał, co trzyma w ręku, i z powrotem wpakował serwetkę 
do kieszeni. Zamrugał oczami, a mrugając, dostrzegł obrazy na ścianach i meble. 
Zdawało mu się, że jest w pokoju sam, ruszył więc śmielej przed siebie. Wówczas 
zauważył głowę Prezesa nad biurkiem, a zaraz potem obok sofy parę czarnych 
butów i cygaro. Ukłonił się.

Ojcowski uśmiech rozlał się na twarzy Prezesa. Plan nadchodzącego posiedze-
nia miał już na papierze i w głowie, podobnie jak przemówienie. To będzie mocna 
mowa. Miał zamiar zwrócić się do kierowników. Produkcja resortów musiała się 
zwiększyć. Były też dobre wieści. Żydom będzie dobrze. Wyda dodatkowe zupy 
dla zatrudnionych przy cięższej pracy, dla dobrych majstrów, natomiast dla 
nich, kierowników, zamierza otworzyć specjalną kantynę10. – Kiwnął palcem na 
Berkowicza, jak kiedyś w sierocińcu zwykł zapraszać dzieci do deklamowania. 
– Ano, niech posłucham…

Berkowicz zamrugał oczami i przełknął ślinę. To była chwila, od której zależało 
życie jego, Blimele i Miriam. Ostatnia nadzieja. Tak, szczęście mu dziś sprzyjało. 
Od tygodni adiutant wyganiał go sprzed drzwi Prezesa. Berkowicz aż z przejęcia 
ugryzł się w język, jednak z jego ust nie wydostało się ani słowo.

– Naprawdę jesteś pisarzem? – Prezes czekał, aż młodzieniec pokona za-
kłopotanie. Bawił go widok ludzi gubiących się w jego obecności.

Berkowicz pokiwał głową. – Piszę…
– Wydałeś już coś dużego? – Berkowicz przytaknął zmieszany, a radość 

Mordechaja Chaima rosła: – Więc to prawdziwy pisarz! – zawołał do Józefa, 
jakby chciał mu pokazać cudaczne stworzenie. – Co piszesz?

– Wiersze, panie Prezesie… Poezję.
Prezes zaniósł się chrapliwym, kaszlącym śmiechem. Podniósł do sufitu 

palec wskazujący: – Słyszysz Josefie? Poezję pisze! – Tego rodzaju pisarstwa 

10 Rumkowski tworzył specjalne sklepy i przydziały dla grup uprzywilejowanych, należeli do nich człon-
kowie Rady Starszych (tzw. Bajrat), Służba Porządkowa, kierownicy różnych wydziałów i agend 
administracji Przełożonego Starszeństwa Żydów, lekarze i farmaceuci, a także – stopniowo – kie-
rownicy różnych resortów pracy.
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Prezes w ogóle nie cenił. – Popatrz, a mówią, że Żydzi w getcie cierpią. A ten tu 
pisze wręcz poezję. Powinienem go zabrać do dorożki i powieźć po ulicach, co 
Josefie? Niech Żydzi widzą, że nie jest jeszcze tak źle.

Berkowicz nagle odzyskał władzę nad sobą. – W getcie nie napisałem jeszcze 
ani słowa, panie Prezesie.

Prezes zastygł z uśmiechem na ustach. – Dlaczego?
– Ponieważ… Gdy bywa źle, wówczas człowiek pisze. Mnie jednak jest gorzej 

niż źle.
Spojrzenie Prezesa zrobiło się niemal czułe. – Jedyne, co potrafisz napisać, 

dotyczy mnie? Nu, nie daj nam czekać. Posłuchajmy. – Prezes rzucił spojrzenie 
na brata, by sprawdzić, czy Józef jest gotów wysłuchać panegiryku.

W tej chwili Berkowicz ruszył biegiem przez pokój. Stał już przed Prezesem, 
pochylony, skurczony. – Niech pan mnie ratuje, panie Prezesie! – zacharczał. – 
Dłużej nie wytrzymam. Już rok, jak głodujemy. Niech mi pan da pracę. Mój fach 
nie ma tu żadnej wartości. Będę robił cokolwiek. Mam córeczkę, panie Prezesie… 
Złote dziecko w wieku lat czterech. Pan kocha dzieci, panie Prezesie…

Ciężka chmura przysłoniła jaśniejące oblicze Mordechaja Chaima. Zaczął 
przygryzać wargi, a Berkowicz poczuł na widok zmieniającej się twarzy, że 
wszystko się w nim zapada. Wysilił pamięć, aby przypomnieć sobie mowę, którą 
tak dobrze przygotował i powtarzał w pamięci. Nic mu jednak nie przychodziło 
na myśl. W panice począł wysypywać z siebie słowa, nad którymi nie panował. 
Uczynił jeszcze krok i stanął tuż przy starym. Jakiś głos podpowiedział mu z głębi 
umysłu, popchnął, aby padł Prezesowi do stóp. Ale kolana nie chciały się zgiąć. 
Ciało nie słuchało. Zesztywniał. I stojąc tak sztywno, przemawiał do błękitu, 
który wyglądał spod okularów Rumkowskiego:

– Panie Prezesie, błagam… Muszę pracować. Jestem pisarzem. Nie napisałem 
jeszcze niczego w getcie, ale trwają we mnie… twórcze zmagania. Potrzebuję być 
choć trochę syty. Tyle, żebym ołówek mógł w dłoni utrzymać. Gdybym pracował, 
nocami mógłbym pisać. Tych kilka marek zasiłku szybko się rozchodzi. Dziecko 
osłabło. Muszę sprzedawać chleb z racji. Czasem nawet ziemniaki. Pan mi może 
pomóc, rozpalić płomień, panie Prezesie… Czuję w sobie kształty. Dojrzewają. 
Domagają się, żądają spełnienia. Chcę napisać wielki poemat o getcie… Przy-
pieczętować, nadać twórczy wyraz nieszczęściu… Nie, nie twórczy. Chcę wykuć 
moich bohaterów, wyryć piórem, jak ryje się… w kamieniu… Aby nieśli swoje po-
słannictwo… Niech mi pan da jakąś pracę, niczego więcej od pana nie chcę, panie 
Prezesie… – Berkowicz w środku słowotoku poczuł, że ślina z jego spienionych 
ust bryzga na twarz Prezesa. Zauważył, że Prezes z powrotem opada na ławkę, 
z odrazą wyciera policzek, ściąga brwi i zagryza w złości wargi. Ale Berkowicz 
nie potrafił się już opanować: – Panie Prezesie – pienił się dalej. – Los… Czuję 
to całym ciałem. Musi pan zrozumieć. Powołał pana los. Lud na pana patrzy… 
Oczekuje od pana. Niechże pan usłyszy, panie Prezesie… Otworzy uszy na mój 
błagalny krzyk. Gotowy jestem na wszystko. Wszystko przyjmę za dobrą monetę. 
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Panie Prezesie, niech pan będzie jak arcykapłan… Niech pan zapali menorę. 
Panuje we mnie ciemność, panie Prezesie… – Głos nagle mu się załamał. Zaciął 
się. Zobaczył, że Prezes podnosi się, odsuwa od ławki, odwraca do niego plecami 
i rusza w kierunku sofki, gdzie siedział Józef. Bunim bez zastanowienia ruszył za 
nim. Przed oczami miał kark starego, rumieniący się wśród ładnie uczesanych, 
srebrnych włosów i białego kołnierza koszuli. Poczuł, że zaczynają w nim płonąć 
raniące gryzącym ogniem bezczelność i duma: – Jestem skromnym człowiekiem, 
panie Prezesie – ślina z jego ust jeszcze obficiej rozprysła po plecach starego. – 
Ale mam prawo domagać się tego od pana… Czuję w sobie, wszystkimi członkami 
ciała… Czuję we krwi.

Rumiany kark schował się, plecy odwróciły. Stanęli twarzą w twarz. Ciężka 
chmura na twarzy Rumkowskiego gotowa była wybuchnąć. Błyskawice złości biły 
w rozognione oczy Berkowicza. Nie opuścił jednak wzroku. Odbijał błyskawice 
błyskawicami. Rumkowski przerwał napięcie kpiarskim chichotem. Nachylił się 
nad Józefem i potrząsnął go za kolano. – Posłuchaj no tylko! Żądać… Ma prawo 
ode mnie żądać, wałkoń! Czuje to wszystkimi członkami ciała! – Zaczął chodzić 
po pokoju. Bez wątpienia kontrolował dziś nerwy. Był w zrównoważonym, filo-
zoficznym nastroju: – Widzisz, Josefie – powiedział łagodnie i spokojnie – to są 
właśnie moi Żydzi! – Wskazał na Berkowicza: – Bezczelni i służalczy, żebracy 
z pretensjami, pyszałkowaci nędzarze. A oto pisarz, szminteligent! Wisienka na 
torcie! Choćby go na rękach nosić. Ojciec dziecka… Człowiek sukcesu, szycha 
miasteczka. Ma wielkie posłannictwo. Pomnik postawi! – Rumkowski uniósł 
w powietrze palec wskazujący: – Ni mniej, ni więcej! Pomnik na pokolenia! A ja 
mam mu pomóc utrzymać pióro w dłoni. Aby przedstawił mnie jako diabła, czor-
ta, zdrajcę, okrutnika i Bóg wie kogo. Mam mu pomóc pluć na samego siebie, 
rozliczyć, ha? – Szturchał kolano Józefa. – Jak ci się to podoba?

Józef widział, że brat długo nie utrzyma spokojnego nastroju i zwrócił się do 
Berkowicza: – Panie, niech pan przeczyta swój wiersz Prezesowi… Ów poemat, 
który pan przyniósł.

Przez chwilę w pokoju było cicho. Aż Berkowicz odezwał się: – Nie mam 
żadnego wiersza.

Teraz również Józef wstał. – Przecież sam pan powiedział, że przyszedł prze-
czytać wiersz przed Prezesem?

– Chciałem, żeby mnie wpuszczono. – Berkowicz czuł taki mrok i pustkę, 
że nie było w nim nawet przygnębienia. Jednocześnie zaś ktoś zupełnie obcy 
w nim poczuł nieznaną ciekawość, ślepy impuls, aby dowiedzieć się, kim wła-
ściwie jest ten starzec, dosięgnąć ziarna jego duszy. Oczy, niczym dwa poszu-
kujące świetliki, śledziły każdy ruch Rumkowskiego. – Nie piszę pochlebstw  
– dodał.

Rumkowski nie mógł już dłużej nad sobą panować. Miał ochotę wymierzyć tej 
osobie w czarnym płaszczu kilka policzków, które pozostawiłyby na twarzy takie 
same ślady pięciu palców jak te na twarzy policjanta przed tygodniem. Czuł się 
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oszukany i wyśmiany przez ubogiego wałkonia. Ale wstrzymał rękę. Kiwnął tylko 
głową w stronę Berkowicza i wykrzyknął: – Ale kłamać potrafisz, co?!

– Szybciej niż pisać pochlebstwa.
Stary odwrócił się, jakby szukał pomocy u brata. – Masz ich oto, Josefie! Przy 

wszystkich pięknych zaletach to bezwstydni kłamcy! Czy można się dziwić, że 
świat nas nienawidzi?!

Oczy Berkowicza z wewnętrznej ciemności i pustki zajaśniały dziwnym ostrze-
gawczym, niemal triumfalnym blaskiem. Miarowym krokiem ruszył w kierunku 
drzwi, odwracając się przy nich ku staremu, jakby chciał się upewnić, że jego 
wzrok dotarł do zamierzonego celu.

I rzeczywiście, w mgnieniu oka coś się z Prezesem stało. – Czekaj! – zawołał 
i podszedł do biurka. Oderwał kartkę z bloku papieru, aby w pośpiechu coś na 
niej napisać. Podszedł do Berkowicza z kwitkiem: – Proszę, będziesz dozorcą 
na placu warzywnym11. – Kpiący, pyszałkowaty uśmiech i dziecinne pragnienie 
zemsty błysnęło w jego oczach. Gdy tylko Berkowicz zniknął, zwrócił się do Józe-
fa: – Dałem mu, czego chciał! Ale nie bój się. Ta posadka jeszcze da mu poznać 
moją władzę. To się nazywa psychologia, rozumiesz mnie.

*

Jednego człowieka w getcie pan Rumkowski darzył rzeczywistym respektem, 
nie zwracając uwagi na to, że jest on młodzieńcem przed trzydziestką, słuchał 
jego rad, jak uczeń słucha nauczyciela.

Herr Schatten12 był Żydem niemieckim. Przybył do Polski przez Zbąszyń13. 
Jednak nie zważając na stuprocentową żydowską krew, uważał się za Niemca. 
Sądził, że wszystkie przeżyte nieszczęścia oraz despekt wygnania go z ojczyzny 
i zamknięcia w getcie to wina innych, prawdziwych Żydów, którzy przez swe 
karygodne zachowanie i szwindle sprowadzili na siebie złość Führera, a z nie-
go samego, Herr Schattena, uczynili niewinną ofiarę. Dlatego tu, w getcie, żył  
 
 

11 Plac warzywny mieścił się na terenie przedwojennej posesji Jojny Pilicera na początku ul. Łagiew-
nickiej.

12 Postać fikcyjna, ale można w jej opisie odnaleźć pewne cechy autentycznych osób z otoczenia 
Rumkowskiego.

13 Chodzi o obóz przejściowy na granicy Polski i Niemiec, który powstał w październiku 1938 r., gdy 
Niemcy deportowali kilka tysięcy Żydów z polskimi paszportami. Decyzją polskich władz tylko część 
z nich dostała prawo wjazdu w głąb kraju.
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z jednym celem: zemsty za obrazę i ukarania prawdziwych winowajców jego 
cierpień – Ostjuden14, getciarzy.

Był szczupłym i wysportowanym młodym człowiekiem o pięknej, chłopięco-
-męskiej twarzy, silnych, zwinnych nogach – ich kroki dudniły energią i siłą. Głowę 
miał sprawną, język niemiecki w jego ustach był gładki i elegancki. Nie było mu 
trudno zdobyć serce Prezesa i otrzymać kluczowe stanowisko w hierarchii. Stał 
się zaufanym Mordechaja Chaima, jego oficjalnym zastępcą wobec Behörden15. 
Dawało mu to szerokie pełnomocnictwa w samym getcie, mógł więc wymierzać 
policzki i kopać każdego podług woli. Czynił to, gdy tylko nadarzyła się okazja, 
chociaż nie o to mu w zasadzie chodziło. Miał wyższe aspiracje.

Herr Schatten pełnił jeszcze jedną funkcję, już nieoficjalną. Wziął na swe 
barki zadanie dostarczania Prezesowi młodych dziewcząt, które odznaczały 
się specyficzną budową. Herr Schatten dowiedział się, że Prezes lubi szczupłe, 
gibkie dziewczynki, na poły kobiety, na poły dzieci, nimfetki o niewinnych i deli-
katnych twarzyczkach, o wielkich i smutnych oczach, w których tkwi obietnica 
uśmiechu i psot. Herr Schatten nie musiał się wysilać, żeby odnaleźć taki typ 
– a był to całkiem przyjemny sposób odwdzięczania się Prezesowi. Tak, życie 
Herr Schattena nawet tu miało swoje blaski. Gdyby nie to, że było się otoczonym 
drutami, zapewne całkiem przestałby tęsknić za Heimatem, w którym nigdy nie 
osiągnąłby takiej pozycji jak w getcie.

Był późny wieczór. Posiedzenie z kierownikami dawno dobiegło końca. Służące 
posprzątały resztki po kawie i poczęstunku, brat Prezesa już wyszedł, on zaś sam 
siedział przy stole w jadalni i bawił się filiżanką zimnej kawy. Był zadowolony. Po-
siedzenie okazało się sukcesem, przebiegało w dobrej atmosferze. Mowa Prezesa 
przerywana była kilkakrotnie oklaskami, a z jego żartów śmiano się donośnie 
i potakiwano głowami. Kilku z nich, tych najbliższych, Prezes zaprosił przy wyjściu 
na małą zabawę noworoczną, którą zamierza zorganizować. Szczególną radość 
sprawiło mu zaproszenie Samuela Cukermana. – Dwa lata temu bawiliśmy się 
u ciebie – poklepał go poufale po ramieniu – w tym roku pobawimy się u mnie.

Samuel z wdzięcznością ścisnął jego dłoń. – Obyśmy dożyli kolejnego nowego 
roku… Wszystko dzięki panu, panie Prezesie.

Prezesowi zrobiło się przyjemnie. Nie sądził, że kiedyś będzie miał taki wpływ 
nie tylko na ludzki los, ale też charakter. Jakże się zmienił ten Cukerman! Nie 
było w nim śladu przedwojennego, arystokratycznego lekkoducha o eleganckich, 
salonowych manierach. Nie było uległości i tolerancji na zdanie drugiej osoby. 

14 Ostjuden – określenie odnoszące się do Żydów z Europy Środkowej i Wschodniej (głównie z Pol-
ski i Rosji), używane już od początku XX w., najczęściej charakteryzowano tę grupę jako biednych, 
niekulturalnych, skłonnych do przestępstw, w opozycji do wykształconych, zasymilowanych Żydów 
zachodnich. Taki stereotyp Żydów wschodnich był wykorzystywany w antysemickiej propagandzie.

15  Władze (niem.).
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Tak, początkowo Prezes obawiał się go trochę. Powierzył mu wysokie stanowisko 
z powodu jego oddania, ale miał wątpliwości, czy Cukerman utrzyma wszystko 
silną ręką. Czy nie da sobie wejść na głowę majstrom i robotnikom. Dlatego 
długo go obserwował, aż ocenił, że wyszedł na ludzi i stał się zdyscyplinowany. 
Przyjemnie było spędzać z nim czas. Jego nastrój, dobre samopoczucie po pro-
stu udzielało się innym. Prezes gratulował sobie pedagogicznego triumfu, który 
czasem wydawał mu się triumfem nad samym Cukermanem.

Prezes wyjął „cebulę” aby spojrzeć, która godzina, gdy pojawił się przed nim 
rześki i rumiany Herr Schatten. Twarz Rumkowskiego pojaśniała. Jak zdrowo 
wyglądał ów młodzian, jakie miał świeżutkie policzki! – Mróz pali na dworze, co 
Schatten? – Rumkowski zaprosił go gestem ręki, aby usiadł na sofie.

Schattena za bardzo jednak rozpierała energia, by mógł usiedzieć. – Ich habe 
es gerne… das Wetter16 – roześmiał się dwoma rzędami mocnych zębów. – Ein 
gesundes Wetter… macht die Zirkulation besser17. – Prezes przeniósł się na 
sofę, nie z powodu zmęczenia, ale dlatego, że tak było mu wygodniej przyglą-
dać się młodzieńcowi, który spacerował po pokoju. Chłopak trzymał obie ręce 
w kieszeniach bryczesów, głowę o krótkich, uczesanych blond włosach zadzierał 
do góry. Przyjemnie było patrzeć na to wysportowane ciało, zgrabne, wciśnięte 
w elegancki strój myśliwski. Zazdrościł mu, po ojcowsku pokochał. Herr Schatten, 
mijając rozgrzany w kącie pokoju piec szamotowy, pomachał dłonią przy twarzy 
i rozpiął dopasowaną marynarkę myśliwską. – Co pan tak pali, panie Prezesie? 
– Siła, która go wypełniała, biła z różowych policzków i czoła, wciąż spieczonych 
mrozem. Podwinął poły marynarki i włożył ręce do kieszeni. Ciemny krawat na 
jego brunatnej koszuli przecinał pasem zdrową, wypiętą klatkę piersiową: – Ani 
trochę świeżego powietrza – kręcił głową. – Jak pan to wytrzymuje, panie Pre-
zesie? – Podszedł do okna, odsunął zasłonę i skrzywił się.

Prezes zachichotał z miną winowajcy. – Myślisz sobie, Schatten, że jestem 
młodzieniaszkiem? Raczej starym Żydem.

– Niech pan da spokój, panie Prezesie – roześmiał się Schatten. – Sie haben 
junges Blut… Wir wissen es doch beide, nicht war?18 – Przystanął przed starym 
z rozstawionymi nogami, wciąż trzymając ręce w kieszeniach. – Ich habe auch 
etwas für Sie…19 – nachylił się do niego. – Wszystko przygotowane. Sofort zum 
Haben. Die Sache ist nur… sie ist ein bisschen zu mager20. Nawet dla pana zbyt 

16  Lubię taką pogodę (niem.).

17  Zdrowa pogoda… poprawia krążenie krwi (niem.).

18  Ma pan młodą krew… Wiemy o tym obaj, prawda? (niem.).

19  Mam coś dla pana…(niem.).

20  Do wzięcia od zaraz. Tylko że ta rzecz jest… ona jest troszeczkę za chuda (niem.).
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chuda. Aber Augen hat das… Gott im Himmel!21 – Prezes opuścił głowę. Gdy 
przeprowadzał transakcje z Herr Schattenem, nie lubił patrzeć mu w oczy. – A że 
jest ein bisschen zu mager, werden Sie Freude haben…22 Zapewniam – śmiejąc 
się, młodzieniec poklepał się pięścią po sercu. – Sam bym ją wziął – przeszedł 
na czysty łódzki jidysz, którego zdążył się nauczyć w getcie – ale wie pan, panie 
Prezesie, nie mam w zwyczaju dostarczać panu używanego towaru… Czeka na 
zewnątrz, biedne dziecko.

Prezes nie był akurat w nastroju romantycznym. Nie był zmęczony, ale wy-
poczęta głowa chętniej brała się za robotę i myślenie. Miał tyle spraw, którymi 
powinien się jutro zająć. Jednakże myśl o drżącym na zewnątrz z powodu mrozu 
dziewczęcym ciele rozpaliła go.

Herr Schatten wesoło wyskoczył z pokoju. Prezes ledwo zdążył uporządkować 
myśli i doprowadzić się do porządku, gdy chłopak był już z powrotem. – Goto-
we! – wyszeptał. Zapiął marynarkę, poprawił krawat, owinął szyję jedwabnym 
szalikiem i podał Prezesowi rękę: – Droga wolna. „Cerber” jest w kuchni, a ja już 
biegnę. Niech pan idzie, panie Prezesie, to dobre na Zirkulation23. Smacznego!

*

Na łóżku siedziała chuda, skulona postać, która raczej przypominała starusz-
kę niż młodą dziewczynę. Jej ciało owinięte było cienkim płaszczykiem, głowa 
okryta baszłykiem. Coś jedwabiście złotego błyszczało spod niego i wiło się po 
jej plecach dwoma cienkimi pasmami: dwa warkocze – jedyny jaśniejszy element 
w całej postaci. To do nich ciągnął wzrok Prezesa.

Nieruchoma figura zatrzęsła się i poderwała na nogi. Para oczu, dużych, 
głębokich, zajaśniała na widok Prezesa. Wydawały się przysłaniać całą twarz. 
Od razu je rozpoznał. Nie wiedział tylko, do kogo należą. Wszystkimi zmysłami 
czuł, że kiedyś już tak na niego patrzyły – przestraszone, proszące, przygnębione.

Naraz doskoczył do niej i zerwał baszłyk z jej głowy. Tak, znał te długie, jedwa-
biste warkocze. Przysunął twarz ku niej. – Jak się nazywasz? – Nie odpowiedziała, 
tylko zacisnęła wargi i ściągnęła zapadłe policzki. Jej barki zadrżały i pozwoliły 
osunąć się lekkiemu płaszczykowi. Gdy stała tak przed nim i cała się trzęsła, 
dosłyszał dzwonienie zębów dochodzące zza zaciśniętych ust. Tak, była za chuda 
– nawet dla niego. Przez lekkie fałdy sukienki widział kontury jej kościstego ciała. 

21  Ale oczy to to ma… Boże drogi! (niem.).

22  Trochę za chuda, będzie miał Pan satysfakcję… (niem.).

23  Krążenie (niem.).
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Nagie, suche ramiona, ręce chude jak patyki zwisały jak kłody. Wciąż patrzyła 
na niego dużymi, głębokimi oczami. Dopadło go bezgraniczne pragnienie, aby 
rozpaliły się radością, którą odnajdywał w ich najgłębszej głębi – wyczekującą 
radość, wyrywającą się na powierzchnię. Pragnął, by usta dziewczyny rozchyliły 
się, żeby ukazała mu zęby. Był pewien, że już kiedyś się w nie wpił. Chwycił ją 
za palec i serdecznie pogłaskał pod łokciem: – Nie bój się, dziecko – dodał jej 
otuchy. – Jak się nazywasz?

Z jej ust wyrwało się westchnienie, a westchnieniem tym było imię: – Sabina.
Imię to niczego mu nie powiedziało. Jego ciekawość wzrosła. Jednocześnie 

przestraszone, duże oczy zaczęły wwiercać się w jego serce, uwalniając w nim 
wszystkie źródła łagodności i delikatności. Poprowadził lekko dłoń po szarym, 
zapadniętym policzku, który wydawał się śliski jak czysty, gładki kawałek mydła. 
Dotknął jej głowy i pozwolił dłoni osunąć się wraz ze złotem długich warkoczy. 
Bawił się jej palcami, które były zimne, cienkie, a równocześnie miękkie i gibkie. 
Zdawało mu się, że trzyma w ręku dwa sople lodu, pozwalające ugniatać się jego 
pieszczocie. – Ile masz lat dziecko?

Tym razem z ust wydobył się jęk: – Osiemnaście…
– A czemuś tak wychudła? Co robi twój ojciec?
Smutek zakołysał się w wielkich oczach. Zamigotał znany płomyk psotnego 

zaskoczenia. Na jej wąskich, niebieskich wargach błysnął odblask uśmiechu: – 
Nie pamięta mnie pan, panie Prezesie?

– Pamiętam, lecz nie wiem skąd. – Zaśmiał się po ojcowsku, chrapliwie, 
szczęśliwy, że jej usta rozciągają się w wyraźnym uśmiechu.

– Jestem przecież Sabina… Z internatu. Lunapark… Tak naprawdę mam 
dopiero siedemnaście.

– O! – wykrzyknął, jakby uwolnił się spod jakiegoś ciężaru. Pamiętał. Bez… Na-
gie kolana, błyskające do niego spod odsłoniętej sukienki na karuzeli… Wiśniowe 
wargi, chłodna polana i krzyk z krzaków: „Żyd parszywiec!”, czy coś podobnego. 
Radość, która go teraz dopadła, była tak wielka, że musiał aż odzyskać dech. 
Jej chudość już mu nie przeszkadzała. Suchość zniknęła. Pozostało jedynie 
soczyste, młode dziewictwo, drżące w oczekiwaniu, które wróciło do niego jak 
gołąb wykradziony z gołębnika. Teraz nikt mu jej nie odbierze. Była jego. Pewność 
dodała mu cierpliwości. Słodko było czuć w sobie siłę, moc i męskość. To sprawiło, 
że przebudziła się w nim łagodność, szlachetność. – Czemu nigdy do mnie nie 
przyszłaś, dziecko? Wiesz przecież, że zrobię wszystko dla moich wychowanic.

Opuściła głowę. – Bałam się, panie Prezesie. Uciekłam z sierocińca i…
– I co?
Nie odpowiedziała. Jej oczy napełniły się łzami. Było tak wiele piękna w tym 

dziewczęco-dziecinnym płaczu. Przysunął się do niej bliżej, objął obiema rękami 
chudą talię i przycisnął zwisającą głowę do swojej piersi. Rozgrywało się w nim 
coś niedającego spokoju, obcego, lecz swojskiego.

– Boję się… – wypluły jej zaślinione wargi. 
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Ostrożnie położył rękę na drobnej piersi. – Mnie?
– Chcę coś zjeść…
Podrapał się po głowie i rozejrzał z zakłopotaniem. Wpadł nagle na pomysł 

i otworzył szufladę stolika nocnego. – Proszę, zjedz trochę czekolady! – Porwała 
mu ją z ręki. Nie wiedział, kiedy i w jaki sposób zniknęła cała podana tabliczka. 
Brązowa ślina osiadła na jej wargach. Przysunął się do niej jeszcze bliżej: – Nie 
boisz się teraz, co? Powiedz dziecko, powiedz… – prosił.

– Nie mam już nikogo poza panem, panie Prezesie – jej usta poruszały się jak 
usta lalki. Z bliska mógł ujrzeć perłową biel jej zębów otoczoną resztkami czeko-
lady. Tak bardzo chciał zobaczyć ją śmiejącą się tymi właśnie białymi, jasnymi, 
wabiąco rozbłyskającymi perełkami w brunatnej, słodkiej ramie. Ale był cierpliwy.

– W jaki sposób znalazł cię Herr Schatten? – Delikatnie, pomału przesuwał 
dłonią po jej plecach.

– Wyciągnął mnie z kolejki… Powiedział, że ma dla mnie pracę. Napisał 
wszystko i kazał mi przyjść wieczorem do swojego mieszkania.

– Nu?
– Dał mi dwie kromki chleba z masłem i kawałkiem kiełbasy… Potem zapytał 

mnie, czy chcę pana zobaczyć, panie Prezesie. Odpowiedziałam, że tak…
Objął ją i oparł o swoje kolana. Leżała w jego ramionach umęczona i pod-

dana. Złote warkocze zwisały z jego kolan niczym dwa świetliste węże. Czuł, że 
byłby w stanie oddać bardzo wiele za błysk zadowolenia w jej oczach. Przyłożył 
szorstki policzek do jej twarzy. – U mnie niczego ci nie zabraknie, dziecko złote 
– wyszeptał. – Twoja męka dobiegła końca. Wyleczę cię. Wzmocnię. Popatrz na 
mnie, dziecko… – Popatrzyła. – Słyszałaś, co powiedziałem? – Pokiwała głową. 
– Rozkwitniesz mi w dłoniach… Jak bez. – Całował jej policzek, czoło i wargi: – 
Ano, co takiego ci powiedziałem? – Wesoło, delikatnie dotknął palcem jej ust.

– Dobiegła końca… – poruszyła wargami jak lalka.
– Tak – cieszył się. – Obejmij mnie więc obiema rączkami, właśnie tak, i ob-

darz małym uśmiechem. Chcę zobaczyć twoje ząbki.
Zajaśniała mu przed oczami biel dwóch rzędów zębów w słodkich, brunat-

nych kącikach ust. Wpił się w nie. Gdy w końcu odsunął usta od jej ust, wciąż 
się uśmiechała.

– Jeszcze… – szeptała. – Kawałeczek czekolady…

*

Ostatnia noc 1940 roku była mroźna i ciemna. Księżyc nie świecił, niebo 
zaciągnęły ciężkie chmury, zlewając się z czernią powietrza i ziemi. Wyglądało 
to tak, jakby pokryte śniegiem domy zamarzły w czerni. Lodowaty wiatr hulał 
po ulicach, podrywał pokryte lodem dachy i płoty, jak gdyby chciał je wydobyć 
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z zastygłej zmarzliny. Gdzieniegdzie udawało mu się – oderwany kawałek pło-
tu, skrzypiąc i stukając, bujał się obluzowanymi sztachetami niczym białymi, 
chwiejącymi się zębami. Tu i ówdzie poddawały się też kawałki papy z dachów. 
Niczym czarne ręce w białych rękawiczkach stukały o domy, które nie przestały 
dzwonić skutymi lodem szybami. Część okien wyglądała jak opuszczone powie-
ki zmarłych. Przyciśnięte do murów, białym, trupim uporem broniły się przed 
swawolnym wiatrem i nie chciały go przepuścić przez swoje szpary. A jednak 
dzikie wietrzysko przenikało przez nie i przedostawało się do mieszkań, które 
bezbronne poddawały się bez woli walki, pozwalając mu hulać pośród mebli. 
Ostre oddechy wiatru wyły w kominach, szalały w zimnych rurach kuchennych 
i tańczyły swój czarci taniec pod zimnymi jak lód fajerkami. Ze wszystkich szpar 
i dziur wypełzały na środek podłogi, chwytały się rozdętymi ramionami i kręciły, 
jeden przy drugim, swobodnie i samopas – pod łóżkami i ponad nimi.

W łóżkach leżeli ludzie otuleni wszystkim, co potrafiło ogrzać – kołdrami i ko-
cami, płaszczami i szmatami. Wtulali się w siebie wygłodzonymi ciałami, jakby 
byli dla siebie piecykami. Wpełzali pod koce aż po głowę, oddechami ogrzewali 
powietrze pod nimi – i w ten sposób bronili się przed tchnieniem dzikości, która 
szalała po nocnym świecie.

Ale nie wszędzie to pomagało. Gdzieniegdzie na łóżkach leżały roztrzęsione 
ciała, które nie potrafiły ogrzać się i oddać w dobre ręce snu. Samotne, porzuco-
ne nawet przez najbliższych, którzy byli daleko, w ramionach słodkich snów lub 
koszmarów. Wlepiały oczy w zamarznięte szyby i sczytywały z nich białe, przera-
żające listy, pisane przez noc piórem mrozu. Czasem ktoś krzyknął – po prostu 
ze snu, z zapomnienia. Gdzieś płakały głodne niemowlęta, nie mogąc nasycić 
się z pustych piersi matek. Gdzieś mamy, nago i boso, zeskakiwały z łóżek do 
śpiących dzieci – aby upewnić się, że są przykryte, otulić je lepiej. Wracając do 
swoich posłań, czuły, jak wiatr ostro, dokuczliwie szczypie brodawki ich piersi. 
A gdzieniegdzie leżał też ktoś, kto nie drżał, nie śnił, nie czuwał. Ktoś, dla kogo 
ostatnia noc 1940 roku była ostatnią nocą życia i pierwszą nocą wieczności.

Tylko w kilku zakątkach getta było ciepło. W kilku zakątkach getta wątłe, led-
wo dostrzegalne światło przedzierało się przez zasłonięte okna wraz z głośnymi, 
wesołymi głosami. W czerwonym budynku Kripo nieżonaci pracownicy akurat 
pełniący służbę urządzili sobie zabawę. Szklanki wódki i piwa dzwoniły, a pijacki 
śpiew, który przedzierał się przez okna, toczył się ulicą Kościelną, podwórzem 
pustego kościoła i docierał do gipsowych uszu Maryi w jej niszy. Dzisiejsza noc 
była nocą świętowania dla Żydów uwięzionych w piwnicach Kripo. W spokoju 
i ciszy mogli tulić poranione głowy, skatowane plecy i zwichnięte kończyny.

Głębiej w getcie było wesoło w domach kilku szych. Bawiono się tu według 
rangi: zwykli policjanci osobno, oficerowie osobno, kierownicy resortów osobno, 
biurokraci osobno. Dopiero co wzbogaceni wraz z niegdysiejszymi braćmi z pół-
światka. Żydzi pracujący w Kripo wraz z kolegami, szpiclami. Oraz pan Rumkowski 
w doborowym towarzystwie.
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Wieczór okazał się wielkim sukcesem. Prezes był w jak najlepszym nastroju. 
Już na początku zebrał wszystkich gości i wygłosił długą mowę, w której wyka-
zał, że on, tak jak oni, ma wszelkie powody, by bawić się tej nocy, bowiem getto 
chodzi jak w zegarku. Ponieważ przychodzą zamówienia na pracę, on zaś pla-
nuje otworzyć jeszcze takie a takie resorty. Dobrodusznie podzielił się planami 
wydawania gettowej gazety i zorganizowania hotelu – rodzaju pensjonatu, gdzie 
każdy z zasłużonych mógłby spędzić urlop. Wszystko, co powiedział, przyjęto 
okrzykami „Hura!” i „Niech żyje nasz Prezes!”. Zaśpiewano mu „Sto lat” i wypito 
„Lechaim za prezesa Chaima!”

Rumkowski, jak miał w naturze, nie pił zbyt wiele, ale upajała go satysfakcja, 
że piją pozostali. Nie wystarczyło mu, że służące podały poczęstunek – sam 
kręcił się wśród gości, jak zwykło się robić w bogatych domach, i doglądał, czy 
każdy ma coś do jedzenia i z kim się napić.

Pan Zybert, który ze swoją drobną, niską figurą wyglądał w wysokich buciorach 
bardzo komicznie, leżał wyciągnięty na sofie i wstawiony opowiadał smakowite 
żarty. Towarzystwo wokół niego tarzało się ze śmiechu. Jednakże Prezes przy-
słuchiwał się tylko jednym uchem. Nie miał cierpliwości wysłuchiwać żartu do 
końca. Śmiał się też tylko trochę, chociaż z tamtego kąta pokoju dobiegał gromki 
śmiech. Nie był pewien koszerności żartów Zyberta. Bardzo chciał, by ton zabawy 
był należyty, aby utrzymywał arystokratyczny, szacowny poziom, odpowiadający 
zarówno jemu, jak i szwagierce, żonie Józefa, którą lud nazywał „księżną Heleną”.

Samuel Cukerman nie trzymał z gośćmi otaczającymi Zyberta. Zajęty był grupą 
biuralistek pracujących w najróżniejszych urzędach, będących na „ty” z tym czy 
owym kierownikiem, który, oprócz żony, zabrał je też na zabawę. Samuel tańczył 
to z jedną, to z drugą, wymieniając partnerki z Herr Schattenem. Nie odstawał 
w tańcu od młodzieńca, rumiane i pijane dziewczęta dobijały się do niego. Był 
starszy od wysportowanego Schattena, ale miał w sobie figlarny wdzięk, pocią-
gającą młodzieńczość, przed którą trudno było się obronić.

Przy patefonie siedziała Matylda. Gdy tylko weszła do pokoju i zobaczyła 
patefon, przypadła do niego i nie chciała się oderwać. Na początek nastawiła 
bardzo drogą jej sercu płytę – motyw, który najwyraźniej zdenerwował Samu-
ela. Podał żonie kilka kieliszków wódki i kazał nastawić coś żywego. Już pijana 
wyszukiwała płyty z coraz weselszymi, żywiołowymi tańcami. Śmiała się w głos, 
wodziła wzrokiem za tańczącym Samuelem i od czasu do czasu wkładała okrągłą, 
tłustą twarz w tubę patefonu, jakby pragnęła ucałować dźwięki.

Po północy, po złożeniu noworocznych życzeń, nikt już nie miał zamiaru sie-
dzieć i przysłuchiwać się żartom Zyberta. Wszyscy tańczyli, kręcąc się w oczach 
Matyldy razem ze ścianami, podłogą i sufitem – oraz żywiołowym, zawrotnym 
wirem. W środku tego wiru Samuel prowadził w walcu szczupłą, gibką dziewczy-
nę. Matyldzie widok ten wydał się tak komiczny, że nie potrafiła powstrzymać 
krztuszącego śmiechu. Czuła się beztrosko i bezboleśnie. Błagała, by ta noc 
nigdy się nie kończyła.



Życzyli sobie tego też pozostali goście. Jednak nie Prezes, który nigdy nie 
chciał, aby czas się zatrzymał. Pomimo rozbawienia krążył myślami już het przy 
kolejnym dniu, którego wyglądał z młodzieńczą nadzieją.

Świt w końcu nadszedł, goście pożegnali się z Prezesem i podziękowali mu 
za gościnę. Gdy wysypali się z ciepłego domu w zimny, szary poranek, z głębi 
ulicy dobiegł ich śpiew. Kilkadziesiąt buciorów uderzało rytmicznie w twardy, 
ścięty lodem bruk. Ujrzeli grupę młodzieży maszerującej w zwartych szeregach, 
o twarzach rozpalonych mrozem. To pan Zybert w końcu dopiął swego. „Dziewiąta 
Socjalistyczna Republika Dzieci” na Marysinie została zlikwidowana, a jej „oby-
watele” maszerowali z powrotem do getta24. Gdy byli już blisko, goście Prezesa 
posłyszeli słowa marszowej pieśni:

Nie potrzebujemy łaski,
Jałmużny ze stołu Rumkowskiego…

Gdy skierowali się za róg, ulica opustoszała. Po chwili naprzeciw gości wyszła 
inna grupa Żydów, też maszerujących, ale chaotycznym, zaspanym krokiem. To 
grupa zmizerniałych robotników z łopatami w rękach maszerowała na Marysin 
– na cmentarz. Trzeba było przyspieszyć kopanie grobów dla zmarłych, których 
już się trochę nazbierało i nie było ich gdzie grzebać.

24 W marcu 1941 r. kibuce na Marysinie zostały rozwiązane. Oficjalny powód to demoralizacja, oszu-
stwa, kradzieże i odmawianie pracy na rzecz Gminy, m.in. w strukturach Służby Porządkowej. Rum-
kowski zażądał „reorganizacji i uzdrowienia stosunków” w strukturach  partyjnych i organizacjach 
czerpiących korzyści, a niedających gettu nic w zamian.
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Gdy tylko Mietek przyprowadził pana Adama z więzienia do domu, a kucharka Rejzl 
ujrzała jego twarz – twarz, która nie nosiła już ani śladu próżności, lecz była maską 
wykrzywioną przez przygnębienie, w której oczy płonęły niezwykłym ogniem, zro-
zumiała znak, jakim było odejście Suni – koło szczęścia u Rozenbergów zatoczyło 
pełen krąg, więc przyszedł na nią, Rejzlę, czas powrotu do dawnych państwa, 
do których szczęście uśmiechało się, obiecując spokojne przetrwanie wojny. 

Po podjęciu takiej decyzji lojalność Rejzli wobec Rozenbergów zgasła, jak 
gaśnie elektryczna lampka po naciśnięciu wyłącznika na ścianie. Owego zimo-
wego poranka, kiedy nadeszła pora wstania z łóżka i rozpalenia ognia, uległa 
pokusie – odwróciła się do ściany, przykryła kołdrą głowę i zapadła w porządną 
drzemkę. Tego dnia, dopóki chwilowo nie miała nad sobą żadnego pana, znajdo-
wała się na „ziemi niczyjej”, więc mogła sobie pozwolić na luksusy. Wartość tych 
kilku godzin owego stanu polegała na możliwości wykorzystania ich na krótką 
drzemkę bez wyrzutów sumienia.

Gdy już się wyspała, energicznie wyrzuciła spod kołdry owłosione, chude nogi, 
wciągnęła na barchanową koszulę nocną swój stary płaszcz zimowy, który służył 
jej jako szlafrok (miała już nowy płaszcz z karakułowym kołnierzem i z mufką), aby 
nie przeziębić uszu, naciągnęła wełniany baszłyk na rozpuszczone włosy w kolorze 
piasku, wsunęła stopy do wielkich, wydeptanych bamboszy i wyszła na korytarz. 

Zamiast skierować się do kuchni, udała się do pokoju Mietka, przyłożyła 
ucho do drzwi i zwycięsko pokiwała głową: gdy ona nie obudzi, to oni nie wsta-
ną. Porzuciwszy już dawno pański zwyczaj pukania do drzwi, również i teraz 
bez wielkich ceremonii weszła do na wpół ciemnego pokoju, podeszła do łóżka 
Jadwigi i potrząsnęła zwiniętym w kłębek ciałem. Pochyliła się nad tą częścią 
kołdry, pod którą powinno się znajdować ucho kobiety i krzyknęła: – Jeśli chce 
pani jeść, niech sobie pani sama gotuje!
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Przerażona Jadwiga zerwała się z poduszek, gotowa wyskoczyć z łóżka. 
Ale gdy tylko napotkała gniewne spojrzenie Rejzli, odetchnęła z ulgą, po czym 
uśmiechnęła się kocio i pieszczotliwie. 

– Jeśli pani chce jeść, madame – Rejzl nachyliła się bliżej do jej ucha, jakby 
mówiła do głuchej – to niech pani lepiej wyjdzie z łóżka i sama sobie coś ugotuje! 
– Jadwiga podciągnęła ciepłą kołdrę na ramiona, wydmuchując powietrze pod 
przykryciem i mrugając na Rejzlę zaspanymi oczyma. – Nie będę już dla państwa 
pracować! – Rejzl wyjaśniła w końcu i już była przy drzwiach. Zaraz też pojawiła 
się w kuchni, gdzie stanęła przed stołem, przy którym siedzieli Cukermanowie, 
jedząc śniadanie: – Czy pani przyjmie mnie z powrotem do pracy, paniusiu? – 
zwróciła się swoim dawnym tonem do Matyldy. 

Samuel i córki mrugnęli do siebie porozumiewawczo. Propozycja Rejzli nie 
była niespodzianką. Ale Matylda, która łatwo nie zapominała doznanych afron-
tów, a teraz miała okazję odpłacić niewiernej służącej, skryła zadowolenie i ku 
zdziwieniu wszystkich powiedziała zimno z twarzą zwróconą w stronę talerza: 
– Nie potrzebuję pomocy. 

Rejzl zastygła z otwartymi ustami. Tego się zupełnie nie spodziewała. Aż ją 
cofnęło, jakby niewidzialna pięść walnęła ją w brzuch. I oto już widziała oczyma 
wyobraźni, jak idzie po schodach ze swoim dobytkiem, kierując się w stronę domu 
swojej siostry i siostrzeńców – przegrana, skazana, jak wszyscy mieszkańcy get-
ta. I nie mogła sobie darować, że przy całej swojej przebiegłości wylała brudną 
wodę, nie zaopatrzywszy się pierwej w czystą. Na tę myśl, jak za dotknięciem 
elektrycznego włącznika, strumień łez popłynął z jej oczu: – To tak się odpłaca 
za moją wierność? – wydukała, pozwalając łzom płynąć bez przeszkód po po-
liczkach. – Na to mi przyszło za wszystko, co zrobiłam dla paniusi?

Matylda uśmiechnęła się ironicznie: – Okradałaś nas. 
Rejzlą aż zatrzęsło. Słowa Matyldy przepaliły ją na wylot. Stek przekleństw 

cisnął się jej na usta. Oto, jacy są jej państwo, ci bogacze. Raczej zadławią się 
niż podzielą z biedakiem. Zapomniała przy tym, że wtedy, gdy wynosiła garnki 
z jedzeniem od Cukermanów, ci już niemal byli biedakami. Chwyciła się za głowę, 
ale zamiast przeklinać, jeszcze bardziej zaczęła pochlipywać. – Biada mi! Okra-
dałam? Ja? Wynosiłam z mojego! Oddawałam własne jedzenie chorym, słabym 
sierotom-niebogom. I pani to nazywa kradzieżą? Kochany Tatusiu w niebiosach! 
Gdzie ja się podzieję? Sama jestem na świecie. Jak paniusia może mieć takie 
kamienne serce? Zdechnę jak pies, zdechnę!

Matylda, pozornie obojętnie, siorbała swoją zupę, nie podnosząc głowy znad 
talerza. – Nie umiera się tak szybko. I co ty jesteś taka niezadowolona? W getcie 
przestałaś być służącą, zamieniłaś się dokładnie w taką samą madame jak ja… – 
chciała jeszcze kontynuować tę zabawę w upokarzanie Rejzli, ale gdy zauważyła 
wyraz twarzy Samuela, przerwała i zagryzła wargi. 

Dziś rano Samuel był niespokojny i zdenerwowany. Słowa Matyldy niemal go 
poderwały. Co ona, ta jego gruba żona, będzie robiła aferę z tego, że Rejzl wynosi 



285

z domu odrobinę zupy czy parę ziemniaków? Przecież ich nie wyrzuca! Czy czegoś 
brakuje Matyldzie, która siedzi sobie w domu i nie ma żadnych trosk? A nawet, 
jeśli Rejzl już nie będzie więcej pracować dla nikogo z nich, to i tak nie należy 
jej wyrzucać. Przecież czynił starania, aby uzyskać własny dom na Marysinie. 
A poza tym jak Matylda, która w gruncie rzeczy była nie najlepszą kucharką, da 
sobie radę z przygotowywaniem posiłków dla gości, których on będzie zapraszał?

– Rejzl należy do rodziny! – zawołał zniecierpliwiony i zły. 
W tym momencie do kuchni weszła Jadwiga. Była całkiem ubrana, włosy 

troskliwie uczesane, odpowiednia ilość pudru i różu na obu policzkach. Ale ta 
umalowana twarz była zmieniona. Małe, zaspane oczy wpatrywały się w zgro-
madzonych. Nie uśmiechała się już tym swoim kocim uśmiechem. Jak ślepa 
wyciągnęła przed siebie rękę. – Rejzl, proszę cię…

Matylda podniosła się ze swojego miejsca, rzuciła krótkie spojrzenie na 
otumanioną Jadwigę, po czym rozkazującym tonem powiedziała do kucharki: 
– Pozmywaj naczynia!

– Czas się wynieść – Samuel mrugnął do córek. Zauważył, że Jadwiga zbliża 
się do pieca i ogląda go ze strachem, jakby miała przed sobą dzikie zwierzę. 
Czubkami palców z daleka dotknęła pogrzebacza i przesunęła fajerki. Napotkał 
jej spojrzenie, a wówczas ogarnął go gniew na Adama i zazdrość o jego wolność. 
– Proszę obudzić swojego starego! – zawołał do niej. – Niech pani pomoże, 
udzielny książę!

Córki otulone w zimowe ubrania czekały na niego, trzymając w rękach teczki 
wypchane książkami. (Dziunia ponownie chodziła teraz do gimnazjum. Kiedy 
przeziębiła się w hachszarze i zaczęła nieustannie kasłać, Samuel wziął ją na 
okres zimy do domu.) Gdy wyszły na podwórze, objęło je ostre, zimowe powie-
trze. Dookoła domu leżał wysoki śnieg, trwało więc dobrą chwilę, zanim zdołali 
się z niego wygramolić. Dziewczyny mocno trzymały Samuela za ręce. – Wiesz, 
co słyszałam? – Dziunia podniosła ku ojcu zaczerwieniony nosek. – Mówią, że 
Prezes zlikwiduje hachszary. Bo obawia się, że tam jest wylęgarnia elementu 
rewolucyjnego. Chciałby zorganizować towarzyszy w bataliony pracy i oddać je 
pod nadzór policji. 

Samuel nie słyszał, o czym mówiła do niego Dziunia, więc tylko odmrukiwał, 
stwarzając pozory, że słucha i rozumie.

Na ulicy panował już codzienny ruch. Dzieci spieszyły do szkół. Mężczyź-
ni i kobiety, zakutani, w drewniakach, z dzwoniącymi menażkami w rękach, 
zmierzali do resortów. Gdzieś na podwórzu skrzypiały przeżarte rdzą pompy, 
owinięte szmatami, obwieszone ze wszystkich stron soplami lodu. Tu i ówdzie 
ktoś z torbą w rękach biegł, aby wczesnym rankiem ustawić się w kolejce po 
prowiant. Malutkie dzieci, otulone płaszczami, chustami i szalikami, jeszcze za-
spane, bawiły się śniegiem przed bramami. Przed jednym z domów stał czarny 
karawan wyładowany trupami. Z innego domu niósł się ochrypły lament. Mogło 
to być złudzenie. Możliwe, że płakała tylko jakaś zamarznięta pompa.
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Pożegnawszy córki przy moście, Samuel odprowadził je oczyma, obserwując, 
jak mieszają się z tłumem, który płynie na drugą stronę getta. Dźwięk dziesiątków 
trepów na zaśnieżonych schodach głucho odbijał się echem w jego mózgu – i coś 
go w środku ściskało na widok dzieci, które oddalały się od niego po drugiej 
stronie drutów. Ogarnęły go niezadowolenie, gorycz, niepokój – i wiedział, że 
jest to nie tylko wspomnienie domowej atmosfery, którą ledwo mógł znieść, ale 
że to też przeczucie owego nieznanego dnia, który musi nadejść.

Niespiesznym, innym niż zwykle krokiem ruszył w kierunku swojego ulubionego 
resortu. Dzisiaj celem jego wędrówki nie było to jedyne miejsce, w którym mógł 
znaleźć zapomnienie. Dzisiaj resort był zagrożony strajkiem, do którego Samuel 
nie mógł dopuścić. Aby utrzymać równowagę, musiał zobaczyć, jak zamieszanie 
i szarpanina wokół niego cichną. Kochał ten resort. Był on jego dziełem, jego 
dzieckiem, przydawał energii jego życiu, budząc w nim dawną pasję budowania. 
I nie przeszkadzało mu, że kłania się Niemcowi. Budował, aby się utrzymać na 
powierzchni, ponieważ bez tego załamałby się tutaj – a wraz z jego upadkiem 
Niemiec być może stałby się jeszcze silniejszy, tak jak silniejszy staje się z każ-
dym drewnianym produktem, który wytwarzał ten jego resort. Samuel pragnął 
przegranej Niemca, podobnie jak pragnęło jej wielu Żydów – ale sabotaż zagra-
żał przede wszystkim jemu samemu. To, co produkowały jego fabryki, musiało 
być dobre, użyteczne – choćby nawet miało służyć samemu diabłu. Samuel nie 
mógłby żyć, tworząc rzeczy bezużyteczne. 

Oczywiście, bardzo dobrze wiedział, że w jego logice skrywa się istotny błąd, 
coś, co rujnowało i przekreślało wszystko. Ale nie chciał o tym myśleć, podobnie 
jak nie chciał ostatnio myśleć o wielu innych rzeczach. Rzecz jasna dobrze ro-
zumiał swoich robotników, którzy domagali się, aby nie odbierać im tej odrobiny 
chleba, którą otrzymywali przy pracy. Wiedział, że głodni nie podołają robocie, 
której się od nich wymaga. Rozumiał ich i zarazem nie chciał ich rozumieć, 
a z kolei z Prezesem było dokładnie odwrotnie – jego nie rozumiał, ale chciał 
zrozumieć. Nie mógł pojąć, dlaczego Rumkowski, będąc przekonany, że istnienie 
getta zależy od robotników, nie chce spełnić ich żądań. 

Niechęć do Prezesa była przykrym uczuciem. Samuel wierzył w niego i chciał 
się mu podporządkować. Tutaj, w getcie, w tym chaosie, kiedy padły wszystkie 
podwaliny życia, autorytet Prezesa wydawał się błogosławieństwem. Pracowało się 
lepiej, chętniej, gdy to, co zrobiono, znajdowało uznanie w jego oczach, jakby jego 
pochwała pomnażała sens każdej działalności i przydawała jej wartości. Samuel 
z uporem odganiał od siebie wszystkie plotki, których celem było podważanie 
autorytetu Rumkowskiego. Chciał mu pomóc, a pomagając – chciał pomóc gettu. 
Cieszył się z osiągnięć starego, z porządku i dyscypliny, które tamten zaprowadził, 
z utworzenia gospodarczego organizmu niemal z niczego. Oczywiście Samuel 
czasami uświadamiał sobie, że jego zachwyt dla potęgi Rumkowskiego wynika 
częściowo z faktu, iż dzięki niemu miał możliwość oddawana się swoim własnym 
słabościom i był zwolniony od zmagania się z problemami. Czy to jednak było 
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grzechem? Pragnął wewnętrznego spokoju i bezpieczeństwa, co osiągał jedynie 
dzięki swojej współpracy z Prezesem. 

Ostatnio duży wpływ na krytyczny stosunek Samuela do Prezesa miał również 
ideał syjonistyczny – pasja, która dopadła go nagle, niemal wbrew jego woli, 
dając mu zupełnie inny rodzaj oparcia. Państwo Izrael już nie było rozwiąza-
niem jedynie dla głodujących żydowskich mas. Było też rozwiązaniem dla niego 
samego, Samuela. Polska już nie była jego ojczyzną, a Łódź przestała być jego 
rodzinnym miastem. Został wykorzeniony z tej oto ziemi, przesadzono go do ziemi 
żydowskiej, do domu jego narodu – domu wciąż niepewnego, będącego źródłem 
bólu, któremu na imię getto. Ale w wyobraźni już widział swoje przenosiny na 
wytęsknioną ziemię, która go uleczy i uzdrowi. Myśl syjonistyczna stała się jego 
idée fix, wybawieniem, melodią przyszłości. Bawił się nią podczas bezsennych 
nocy czy też siedząc na dole, w piwnicy, przy radioodbiorniku. Dzięki tej myśli 
czuł swoją godność i mógł się przeciwstawiać Niemcowi.

Ale jako syjonista również po raz pierwszy poczuł swoją przynależność do ogółu. 
A ta przynależność zobowiązywała do czegoś – już, teraz. To ona zniechęcała 
Samuela do Prezesa i zbliżała do robotników w resorcie. Ona powodowała, że 
czuł się niekomfortowo jako gettowa gruba ryba, ona nie pozwoliła mu zareago-
wać na strajk w resorcie stolarskim w ten sam sposób, w jaki kiedyś reagował 
w swojej fabryce. To napełniło go niepokojem, przygnębieniem i spowodowało, 
że dziś jego krok do pracy był niepewny. 

O, jakże tęsknił do swojej naturalnej, wrodzonej pogody ducha! Jakże de-
nerwowało go to, że wszystko, od czego starał się uciec przez cały ten czas, 
powracało do niego ze zdwojoną siłą! Nienawidził robotników za przerzucanie 
na niego swoich problemów. Czuł niechęć do Prezesa za brak woli zlikwidowania 
tych problemów. Jednocześnie nienawidził też siebie samego – za pragnie-
nie ucieczki od tych problemów, za niechęć do samodzielnego myślenia, za 
przemianę, jakiej uległ przez ten rok w getcie, za odsunięcie się od Matyldy, 
za mur, jaki wyrósł pomiędzy nim i jego córką Bellą, za to, że nie myślał już 
o książce o Żydach w Łodzi, do pisania której się kiedyś zbierał. A jednak 
nie widział przed sobą innego wyjścia, jak tylko zaakceptować taki rodzaj ży-
cia i trzymać się Prezesa, dzięki czemu będzie mógł doczekać wybawienia  
– jutra.

Naciągnął futrzaną czapkę głębiej na oczy i wsunął ręce do kieszeni. Naprzeciw 
niego jechał wózek z trupami. Pomyślał, że głód i zimno sprzymierzyły się w celu 
zdziesiątkowania ludności, i Niemiec nawet nie musi przykładać do tego ręki. Przez 
chwilę próbował sobie wyobrazić, jak człowiek umiera nie z powodu choroby, lecz 
po prostu z głodu, albo jak zamarza na śmierć. Od tych dziwacznych rozmyślań 
zrobiło mu się jeszcze zimniej. Zorientował się, że patrzy na plakaty zawieszone 
na płotach i murach. Jeden z nich informował o przydziale żywności na kolejne 
dziesięć dni. Zatrzymał się, aby zobaczyć, jak wielkie będą racje mięsa. Mimo 
dodatkowych talonów, które dostawał, cierpiał na niekontrolowany głód mięsa 
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i nigdy nie mógł najeść się nim do syta, jakby mięso, które przeżuwał, było tylko 
przystawką podrażniającą jego apetyt. 

Wokół niego tłum ludzi pchał się do plakatu. Kobiety i mężczyźni trzymali ołówki 
w zmarzniętych dłoniach i na kawałkach papieru przepisywali, słowo po słowie, 
cały tekst. Dyktowano sobie wzajemnie, ile deko cukru, ile gramów koniny, ile 
masła – i porównywano to z przydziałem sprzed miesiąca, dwóch. Dzieci, które 
stały obok, jak eksperci poprawiały błędy dorosłych. Lepiej pamiętały wagę i miarę 
produktów przydzielonych miesiąc czy dwa wcześniej. A dorośli przysłuchiwali 
się im z respektem. Nikt nie czytał plakatu wiszącego obok, który przestrzegał, 
że getto powinno zachowywać się jak należy, nie powodując niepokoju.

Ledwo Samuel znalazł to, czego szukał, gdy wokół niego zrobiło się zamieszanie. 
Tłum napierał z głębi ulicy – czarna masa rozgorączkowanych, rozczochranych kobiet 
z dziećmi na rękach, z przodu, przed nimi, za nimi i wokół nich. Pięści wznosiły się 
w powietrzu: „Głodujemy!”1 Kobiety wymachiwały przed twarzami policjantów, którzy 
z pałkami w rękach przeganiali je ze wszystkich stron. Z wielkim trudem Samuel 
zdołał przebić się przez masę ludzi, przyspieszając kroku. Wiedział, że zostawia 
za sobą te okrzyki, aby iść na spotkanie innym. Tym razem skierowanym przeciw 
niemu. Zanim zdołał wejść na podwórze resortu, wciąż jeszcze miał w głowie ostat-
nią myśl: jak dobrze Niemiec wszystko zaplanował, aby upodobnić Żydów do zmór, 
którymi według niemieckiej propagandy byli. Jak łatwo, bez wyrzutów sumienia, 
będzie można się z nich naigrawać. Żydzi przestaną być ludźmi i staną się sta-
dami głodujących szczurów – a zabijanie szczurów to przecież dobry uczynek. 

Na podwórzu resortu zauważył grupki szepczących robotników. Ich spojrzenia 
uciekały w bok, przebiegały przestrzeń podwórza, jakby szukając ucieczki. Na 
zaśnieżonej sztachecie płotu siedziała wrona. Samuelowi wydało się dziwne, 
że nie nosi żółtej łaty. Przyszło mu do głowy, że czarna wrona czasami bywa 
mądrzejsza i więcej wie niż każdy Żyd w getcie. Nie przyszła tu szukać jedzenia. 
Przybyła, aby ostrzec Żydów, by nie występowali przeciwko sobie. Ponieważ 
wrona wie, jaki wyrok został wydany na getto. Ponieważ podsłuchuje pod okna-
mi na Hermann-Goering-Strasse, gdzie listy z Berlina leżą na nowoczesnych 
stołach, gdzie dyskutuje się, jak trzymać getto w ryzach, jak oślepić oczy jego 
mieszkańców, jak podburzyć jednego przeciw drugiemu zgodnie z zasadą divide 
et impera2 – aby nie zauważyli, co się naprawdę z nimi dzieje. Czyż Niemcy nie 
powtarzali często, że „Żydzi ugotują się we własnym sosie”? Czyż Niemcy nie 
byli najlepszymi psychologami nowoczesnego świata? 

1 Strajki i demonstracje zaczęły się w getcie jesienią 1940 r. Dopiero jednak w grudniu i styczniu 
1941 r. ludzie zaczęli wychodzić na ulice. Początkowo protestowały głównie kobiety z dziećmi, 
żądały chleba i opału, potem rozpoczęły się strajki w resortach, najgłośniejszy był strajk stolarzy, 
który Rosenfarb opisuje bardzo wiernie. 

2  Dziel i rządź (łac.).



289

*

Ktoś jeszcze obserwował tę samą wronę, snując przy tym swoje rozważa-
nia – był to Szolem, syn Iciego Meira Stolarza, który pracował w tym samym 
resorcie. Stał oparty o przewróconą skrzynkę i czekał na swojego brata Motla, 
który poszedł z delegacją do innych resortów, aby zobaczyć, jak wyglądają tam 
przygotowania do strajku. 

Szolem zastanawiał się, czy wrona przybyła polatać w getcie, czy jest jed-
ną z tego stada, które mieszka w wieży kościoła Najświętszej Maryi Panny. 
A przede wszystkim bawił się myślą, niemal genialnym pomysłem – wydawało 
mu się, że jego ojciec Icie Meir stanąłby na nogi, gdyby codziennie jadał roso-
łek ugotowany na wronim mięsie, zagryzając przy tym kawałeczkiem nóżki.  
O, gdyby tak dało się codziennie złapać takie czarne ptaszysko! – Szolem czuł, 
jak tężeją w nim wnętrzności, zupełnie tak samo, jak stężałe i zmarznięte stały 
się jego ręce i nogi. O ile mógł wytrzymać zewnętrzny chłód, który dokuczał ciału, 
o tyle jednak ten wewnętrzny zalazł mu za skórę – palił i kłuł w zimnej pustce  
kiszek. 

Usłyszał pozdrowienie Samuela, ale wewnętrzna sztywność nie pozwoliła 
mu odpowiedzieć. Samuel szukał zachęty w twarzy chłopca: – Czemu tak stoisz 
na zewnątrz?

– Strajk ma się zacząć, panie komisarzu! – Szolem wydusił samymi ustami, 
a podkreślając każde słowo, również chciał zaznaczyć, że w tej chwili oni obaj nie 
mają ze sobą nic wspólnego, bo ani nie są sąsiadami, ani dobrymi przyjaciółmi.

Samuel ruszył biegiem do biura. Wrona na płocie drgnęła i rozpostarła skrzy-
dła. Jeśli przybyła ostrzec, to nikt nie usłyszał jej przestrogi. Z pogardą upuściła 
coś za sobą i wzniosła się w górę. 

Na podwórzu pojawiła się grupa delegatów. – Wszystko strajkuje! – Motl 
poinformował Szolema.

– Widziałeś Isroela? – Szolem zapytał o najstarszego brata.
Motl wypluł ślinę przez zęby. – Gdzie miałem go widzieć? On wciąż stoi pod 

drzwiami starego. Idioci to całe kierownictwo, wciąż żebrzą o audiencję, a Prezes 
nie chce na nich patrzeć. – Weszli do budynku fabryki. Niezwykła cisza wydała 
się Szolemowi dziwna. Czy faktycznie wszystkie maszyny stały, czy też nagle 
zatkały mu się uszy? Przeszli przez puste sale i dotarli do hali, gdzie miał się 
odbywać mityng. Hala była pełna. – Wszystkie resorty strajkują, towarzysze! – 
Motl zawołał do tłumu. Nie odpowiedział mu ani jeden gorączkowy okrzyk. Blade, 
żółtozielone twarze odpowiedziały mu zajadłym uporem w spojrzeniach. Wokół 
było straszliwie cicho, jedynie tu i ówdzie puste menażki brzęczały dziwacznie.

I nagle, nieoczekiwanie, na skrzynię-trybunę wskoczył komisarz Samuel 
Cukerman. Stał tam na podwyższeniu, bezbronny wobec setek spojrzeń peł-
nych jadu, które przeszywały go na wylot. W tej chwili zapomniał o prezesie  
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Rumkowskim, zapomniał o fabryce. Wszystko, co czuł, to były ich spojrzenia. 
Spojrzenia nienawiści, którą należało rozpuścić, pokonać. Był sam jeden. Samotny. 

– Bracia! – zawołał i zaraz poczuł, jak dziwacznie to słowo pada na głowy tych, 
którzy stali u jego stop. – Robotnicy! – poprawił się, mobilizując w sercu całą 
swoją odwagę. – Stoję tu, przed wami, nie jako wasz wróg. Jestem Żydem z getta 
tak jak wy wszyscy i chcę, abyście mieli do mnie zaufanie i wysłuchali mnie, jak 
wysłuchuje się swojego! Uwierzcie mi, chodzi mi o wasze dobro! – Uwierzcie mi! 
Uwierzcie mi! – powtórzył kilka razy i przerwał. Był nie najlepszym mówcą. To, 
co chciał im powiedzieć, wyraził już swoim dukaniem. Coś jeszcze szumiało mu 
w głowie, zbitek frazesów, których nie mógł wypowiedzieć. Tak, dobrze wiedział, 
że w głowie ma słowa Prezesa. Ale nie podda się im. W tej właśnie chwili stał się 
dorosły i stanął na własnych nogach. Nagle zawołał: – Przeciw komu walczycie? 
Przeciw komu?! – Czy to był jego własny głos, czy też głos Prezesa?

Na jego zawołanie tłum zagotował się. Padła iskra i wybuchnął ogień: 
– Przeciw Rumkowskiemu!
– Przeciw wam, pijawki, które wysysacie naszą krew!
– Nie chcemy być podwójnie zniewoleni!
– Dlaczego nie odbiera się talonów grubym rybom, a tylko nas okrada się 

z naszych kawałków dodatkowego chleba?!
– Jesteśmy głodni! Żądamy lepszych zup!
– Precz z gettową arystokracją! Precz z bandą Rumkowskiego!3

– Chcemy, żeby Prezes przyjął naszych delegatów! 
Samuel podniósł obie ręce: – Cisza! – zagrzmiał, czując, jak pogrąża się 

coraz głębiej i głębiej.
Nikt go nie słuchał. Hałas wypełniał jego uszy wraz z orkiestrą dźwięczących 

menażek. Surowe, czerwone, wykrzywione twarze, niczym gęby w koszmarze, 
rwały się ku niemu, naprzód, aby go połknąć.

Kierownicy wydziałów przyszli mu z pomocą. Kilku z nich wdarło się na skrzynię, 
na której stał Samuel, po czym również oni zaczęli krzyczeć i grozić pięściami 
skierowanymi przeciw pięściom tłumu. Aż na środku sali, na ramionach swoich 
obu braci, wyrósł Isroel, najstarszy syn Iciego Meira Stolarza, który, jak widać, 
zrezygnował z czekania pod drzwiami Rumkowskiego. 

Jak tylko ukazał się ponad wszystkimi głowami, w sali zrobiło się cicho. Blada, 
zawzięta twarz Isroela, zaciśnięte usta, jasne, mądre oczy przyciągnęły do siebie 
spojrzenia robotników. Nie podnosił pięści. Nie krzyczał. Kierownicy wydziałów 
stojący dookoła Samuela jak zahipnotyzowani powoli opuszczali ręce i milkli. 

3 Faktycznie demonstracje w łódzkim getcie były skierowane nie przeciwko Niemcom, ale przeciwko 
Rumkowskiemu i jego współpracownikom. Domagano się podwyżek płac i wypłaty części zarob-
ków w produktach, dodatkowych zup poza kartami żywnościowymi, ale także wprowadzenia kon-
troli społecznej nad działalnością gminy, rozpuszczenia policji i zniesienia specjalnych przydzia-
łów żywności dla wybranych.
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Samuel stał zmieszany. Prosty czeladnik stolarski miał władzę nad tłumem, a on 
czuł się jeszcze bardziej bezradny. Nie, nie była to bezradność, której źródłem 
jest zazdrość. Odczuwał bezradność obcego pomiędzy obcymi. Zebrani tutaj nie 
byli jego braćmi. Należeli do nieznanej rasy, której języka nie rozumiał. 

Spokojny i opanowany głos Isroela dochodził do jego uszu: – Nie ruszymy 
się z resortu dopóki pan, panie Cukerman, i Prezes nie przyjmiecie naszych de-
legatów i nie wysłuchacie naszych żądań. Ogłaszamy strajk okupacyjny – od tej  
chwili. 

– Przeciw komu?! – wybuchnął Samuel bezradnym gniewem. – Protestujecie 
przeciw temu, że jesteśmy zamknięci w getcie?! Przecież wszyscy, z Prezesem 
na czele, jesteśmy w rękach Niemca!

Jego głos się załamał. Tam, na środku sali, Isroel uśmiechał się z wyższością: 
– A może pan, panie Cukerman, pójdzie do Prezesa i przypomni mu o tym! Nam 
nie musi pan tego mówić. Raczej proszę go tu przyprowadzić! Niech przyjdzie 
rozmówić się z naszymi delegatami. 

– Jasne, że pójdę! – wykrzyknął Samuel nieoczekiwanie dla siebie samego. – 
Idę do Prezesa! – to mówiąc, zeskoczył ze skrzyni i nie patrząc na nikogo, zaczął 
przepychać się przez tłum, po czym wyszedł z hali. 

Był już w ramionach mrozu i wiatru, ale nie czuł zimna, choć miał na sobie 
tylko marynarkę. Coś gryzło go w środku: „Kim jestem?” Serce w nim łomota-
ło. „Czy jestem chłopcem na posyłki tego młodego stolarza? Jego gońcem do 
Rumkowskiego? Czy w ogóle jestem takim chłopczykiem, który biega do ojca 
po to, aby ten się za nim ujął i wstawił? Chłopczykiem… chłopczykiem…, który 
został obrażony, zawstydzony i stracił ducha walki…” – takie myśli, gorączkowe 
i urywane, przepływały przez jego umysł. Bieg, niespokojne bicie serca, przery-
wały je i dzieliły na kawałki. 

W jego wyobraźni pojawiła się głowa Prezesa. Zobaczył siebie rozmawiającego 
z nim i poczuł, że pęka na pół. Jedna część posłusznie, po synowsku, przyrzeka 
słuchać opiekuna, pomóc mu w ujarzmieniu rozszalałych, głodnych mar – tłumu. 
A druga jego część przemawia w imieniu setek, które czekają w holu fabryki. Ta 
druga żebrze u Prezesa, aby nie zabierać robotnikom dodatkowych kawałków 
chleba, aby wysłuchać protestujących i pertraktować z ich przedstawicielami. 
A pomiędzy tymi dwiema rozdartymi częściami – gdzie był on sam? Czy rozpadł 
się w pył? Biegnąc, dziwił się, że tak biegnie. Że przemieszcza się w takim osza-
lałym tempie, tak błyskawicznie, jak jeszcze nigdy w życiu nie biegł do nikogo. 
„Dla kogo i po co?” – zadawał sobie pytanie i sam na nie odpowiadał: „Dla siebie 
samego, dla swojego własnego utrzymania, dla swojego spokoju… dla siebie… 
siebie!!!” – Ale kto to był ten „ja”? Gdzie on był? Czy to na pewno on tak walczył 
i tak się rwał? Czy to był prawdziwy sens? Biegnąc, zauważył na murze hasło 
napisane kredą: „Śmierć Prezesowi!” Coś w nim zaniosło się żałosnym śmie-
chem. Jakiś głos w nim krzyczał: „Śmierć Samuelowi! Śmierć Cukermanowi!” 
Powietrze wypełniło się donośnym krakaniem. Podniósł głowę. Chmara wron 
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krążyła wokół wieży kościoła. „Ha-ha-ha-kra-kra-kra” – śmiały się. To śmiała się 
czarna przestroga w ich skrzydłach.

Na moście zabrakło mu tchu. Sapiąc, piął się w górę, opierając ciężar ciała na 
ręce wspartej o poręcz. Błyszczące buty ważyły tonę. Wydawało mu się, że cały 
jego ciężar kumuluje się w nich i ściąga go w dół – ku hańbie i upadkowi. Żarzyła 
się w nim dojmująca tęsknota do sekretnych lampek w piwnicy. Ciągnęło go do 
radia – był to rodzaj pragnienia żywionego przez więźnia, który pożąda swojej 
ukochanej. Wyobrażał sobie siebie leżącego przy radiu w ciemnej piwnicy, brudnej 
i zimnej – gdzie czuł się niesiony w górę na nutach, na dźwiękach informacji, na 
oddechu odległego, otwartego świata. Tam, w dole, wiedział kim jest. Tam czuł 
„siebie”. Tam był silny jak uzbrojony żołnierz na froncie zachodnim, jak miotacz 
granatów na froncie wschodnim, lotnik, komendant eskadry lotniczej, dowódca 
czołgu, strateg, żołnierz walczący bagnetem. Tam, na dole, miał swoją godność. 
Tam był syjonistą i Żydem. Tam, w ciemności piwnicy, wiedział, co jest światłem, 
radością i dobrem. Tam czuł smak braterstwa łączącego ludzi, nie zaś – szczury.

Poczuł, że ktoś chwyta go za ramię: – Dokąd pan tak biegnie, panie Cu-
kerman? – Zatrzymał się otumaniony. Zajęło mu chwilę, nim rozpoznał twarz 
kierownika drukarni. Człowiek ten był zupełnie odmieniony. Samuel chciał się 
od niego uwolnić jakimś pospiesznym słowem, ale ręka trzymająca jego ramię 
nie puszczała: – Przysiągłbym, że biegnie pan do Prezesa! 

– Tak – wysapał Samuel – ta banda nie chce się uciszyć. 
Mężczyzna pokiwał głową lekceważąco. – Głupcze, niech pan zadzwoni po 

policję. Niech pan zadzwoni, a dostanie pan jeszcze jeden talon i pieniądze od 
starego. Niech pan się uczy na moich błędach, panie Cukerman. Niech pan 
działa szybko, a zaraz będzie po strajku. Tak jak było ze mną. Ja już skończyłem 
strajkowanie, już po mnie… – Samuel spojrzał na niego. – Policja przybyła i nie 
musiałem do niczego przykładać ręki. Strajk okupacyjny w getcie? Resortów 
Mordechaja Chaimka nie okupuje się! Chłopcy z opaskami4 w jednym momencie 
wyprowadzili moich drukarzy. Wylecieli jak drzazgi… A ja z nimi. No, bo jak taki 
nieudacznik jak ja może być kierownikiem? Ale nie ma tego złego. Jutro idę do 
resortu. Widział pan nowe racje? O sto gramów mięsa mniej. Niech pan uważa, 
panie Cukerman, aby nie spadł pan tak nisko jak ja! Niech pan nie wzywa zwykłej 
policji, lepiej niech pan wezwie Überfallkommando!5 – zbliżył wykrzywioną twarz 
ku Samuelowi: – Panie Cukerman, może pan mi wyświadczyć drobną przysługę? 

4 Chodzi prawdopodobnie o członków Służby Porządkowej (Ordnungsdienst), którzy nosili charak-
terystyczne żółto-białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida.

5 Überfallkommando – specjalna grupa szturmowa utworzona przez Rumkowskiego w policji z tzw. 
ludzi mocnych: furmanów, rzeźników i rybiarzy, czyli handlarzy ryb (od żydowskich nazw ich zawo-
dów: furman, flajszer, fiszer, grupa ta określana była nazwą „trzy f”), a także z ludzi związanych 
z półświatkiem, których Prezes chciał mieć po swojej stronie.
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Odrobinę drewna… moi domownicy zamarzają. Kilka szczap?
– Jasne… jasne – wydukał Samuel, uwalniając się z uścisku trzymającej go 

ręki, po czym uciekł.
W przedpokoju Prezesa natknął się na komisarzy i kierowników resortu 

kapeluszników, krawców i szpitali. Wiedział, że ci ludzie mają te same problemy 
co on, unikał więc przebywania z nimi. Przepchnął się do sekretariatu i kazał 
zameldować swoje przybycie. Po chwili był w biurze Rumkowskiego. 

Mordechaj Chaim Rumkowski popijał herbatę z cytryną, siorbiąc ją głośnymi, 
dużymi łykami i wzdychając po każdym z nich. Wyglądał na spokojnego. Jeśli 
w jego oczach lśniło zdenerwowanie, było to raczej zdenerwowanie podnieconego 
gracza, który wie, że zwycięstwo jest po jego stronie. 

– Po co przyszedłeś? – odsunął szklankę i szybko otarł wilgotne usta. W jego 
głosie słychać było wyrzut. 

Samuel, nieproszony, opuścił się na krzesło przy biurku i zastygł sparaliżowany, 
bezsilny. – Musi pan coś zrobić, panie Prezesie – wykrztusił. 

Prezes podniósł się. – A ty już zrobiłeś swoje? Kiedyś ci powiedziałem i po-
wtarzam raz jeszcze, Cukerman, abyś wiedział, jak postępować. Powierzyłem ci 
moje fabryki, żebyś mi pomagał, a nie odwrotnie. Po to cię trzymam, rozumiesz?

– Dlaczego nie przyjmie pan ich delegatów? – zapytał Samuel tonem zbitego 
dziecka. 

– Dlaczego? Bo nie chcę. Nie uznaję żadnych delegatów. Nie bawię się 
w przedwojenne dziwactwa. Tutaj nikt nie będzie mnie pouczał. Ja tutaj rządzę! 
Tobie, Cukerman, nie muszę tego wbijać do głowy, co?

Samuel był jednak uparty: – Ale dlaczego?
– Przestań zadawać głupie pytania! – Prezes tym razem poderwał się z krzesła 

i stanął nad Samuelem, spoglądając na niego przez szkła okularów. – Czy ja pytam 
się Niemców, dlaczego? Czego chcesz? Mam pozwolić tej hołocie przejąć władzę 
nad gettem? Ja ponoszę odpowiedzialność! Ja sam! I wiem, co robię. Nawet, 
jeśli będą ofiary, to nie ustąpię o włos. Trzeba rozpocząć pracę! Natychmiast! 
A ty teraz wracaj i zmuś ich do pracy! – Samuel wstał. Wszystko w nim stępiało, 
jakby jego myśli zostały zablokowane. Istniał tylko jeden głos. Głos Prezesa: – 
Idź i powiedz im, że wezwę Gestapo. Idź i powiedz im to! – W tym momencie 
twarz Prezesa nieoczekiwanie rozpogodziła się, a jego głos zmiękł. – A jeśli 
faktycznie nie będziesz mógł dać sobie rady, zadzwoń po policję. Zrozumiano? 
– otępienie sparaliżowało Samuelowi nogi. Nie zdejmował wzroku z Prezesa, 
który przemawiał do niego już niemal po ojcowsku: – Co tak na mnie patrzysz? 
Powiedziałem ci, że wszystko biorę na siebie. Ech, Cukerman, nigdy bym nie 
pomyślał, że jeszcze się będę z tobą cackał. Wiedz, że człowiek, gdziekolwiek by 
się znalazł, powinien stać twardo na ziemi, a nie – jedna noga tu, a druga tam. 
Trzeba wiedzieć, czego się chce. Tak jak na przykład ja. Chcę uratować łódzkich 
Żydów i zrobię to za ich zgodą lub wbrew ich woli. A ty mi pomożesz. – Popychał 
Samuela w kierunku drzwi. – A jeśli już pytasz, to cóż mi szkodzi odpowiedzieć. 
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Chleb, który zabieram robotnikom, chcę rozdzielić pomiędzy całą ludność. Nie 
ma dla mnie ludzi uprzywilejowanych, i powiedz to także im, kierownikom, którzy 
czekają za drzwiami. Powiedz, że ja poleciłem wracać i zaprowadzić porządek. 
Szybko. Tylko tyle potrafią – brać talony i żyć beztrosko! Chcą konferować, in-
terweniować! Kto jeszcze raz przyjdzie do mnie z interwencją, dostanie w gębę. 
Wyjdź i powiedz im to. 

Gdy tylko Samuel wyszedł z gabinetu Prezesa, podbiegł do telefonu sekretarki 
i polecił połączyć się z policją. 

W drodze powrotnej już nie biegł. Szedł dużymi, pewnymi krokami. Oficerki 
nie były już ciężkie. Po drodze skręcił do dwóch mniejszych resortów stolarskich. 
Tam już było po wszystkim. Policja już wypędziła robotników na ulicę.

W jego ulubionym resorcie robotnicy wciąż jeszcze byli zgromadzeni w hali. 
Czekano na niego. Gdy tylko wszedł, utworzono przed nim szpaler i przepuszczono 
do skrzyni-trybuny. I znowu stał wywyższony naprzeciw setek oczu – Robotnicy! 
– zaczął bez wstępu. – Domagam się, abyście przystąpili do pracy! – Ledwo 
zdołał zakończyć zdanie, gdy zerwał się szum. Pojawiły się te same okrzyki. Tym 
razem odważył się przekrzyczeć hałas. To jego otępienie przydało mu siły. Pod-
niósł obie pięści i zagrzmiał: – Żądania zostały odrzucone! Prezes nie dopuści 
do żadnej interwencji! Jesteśmy w getcie! Pracujemy dla Niemca! Pracujemy dla 
Wehrmachtu i jakikolwiek strajk jest aktem sabotażu! – Dobrze czuł, że przez 
niego krzyczy Prezes. Nic go to nie obchodziło. Wręcz przeciwnie. Szukał w głowie 
słów, które jeszcze lepiej naśladowałyby Rumkowskiego. – Daję wam dziesięć 
minut! – Rzucił pospieszne spojrzenie na zegar i powtórzył: – Za dziesięć minut 
widzę was wszystkich przy warsztatach. To rozkaz! – Zeskoczył ze skrzyni i nie 
zważając na nikogo, udał się do biura. 

Doszedł go śpiew z hali. Na początku był cichy i chaotyczny. Ale wkrótce roz-
rósł się i zamienił w głos ze stu gardeł. Śpiew wzbudził w Samuelu wściekłość 
– z powodu uporu strajkujących. Teraz Samuel wiedział już, gdzie jest, i czuł, 
że stoi na swoim miejscu pewnie, na obu nogach. Ponownie wezwał policję 
i zadzwonił do Prezesa, ponieważ śpiew zaczął się mieszać z tupotem trepów, 
stukotem i hałasem rozwalanych mebli. Wydawało się, że lada chwila zachwieją 
się fundamenty budynku.

W końcu zobaczył przez okno policję wkraczającą na podwórze w uporząd-
kowanych szeregach. Rozpoznał komisarza i zrozumiał, że nie jest to zwykły 
oddział policyjny, lecz że to Überfallkommando przybyło zlikwidować strajk. 
Policjanci ustawili się na podwórku. Komisarz postawił ich przed akcją na bacz-
ność, zarządził musztrę, wydał rozkazy. Samuel z trudem oddychał. Poczuł, że 
nie wytrzyma dłużej tego stanu, więc prosił w duchu, aby wszystko zakończyło 
się jak najszybciej. 

Skrzypienie mebli przewiercało jego mózg. Coś gdzieś przesuwano i łamano, 
czymś stukano, piłowano. To robotnicy budowali barykady – a Samuelowi zda-
wało się, że budują je na nim, że okrążają go ogrodzeniem z mebli, z drewna, 
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z którego on miał stworzyć przydatne rzeczy. Zaraz go tym uduszą. Nie tylko oni 
– również Prezes. Przyszło mu do głowy, że właśnie on, Rumkowski, sprzymierzył 
się z robotnikami przeciw niemu, Samuelowi.

Dziki krzyk dobiegł do jego uszu – a poprzez ten krzyk przedarł się głos komi-
sarza policji, zimny, metaliczny, który wydawał rozkazy po niemiecku. Na dźwięk 
tego języka Samuela zmroziło. Po jego skórze rozpełzły się mrówki. Ów język 
uczynił doświadczenie tego, co się właśnie działo, przeżyciem nie do zniesienia. 
Samuel widział, jak „grupa szturmowa” wyprowadza z oddziału pierwszych robot-
ników – jednego po drugim. Odetchnął. Za kilka minut będzie po wszystkim. Ale 
krzyki na zewnątrz i wewnątrz budynku nie milkły, jak również nie milkło stukanie 
trepów na schodach. Wciąż jeszcze łamano i przesuwano meble. Drewno stukało 
o drewno, uderzało, waliło tępo w głowie Samuela. 

Robotnicy z pierwszego oddziału, których policja nie zdołała złapać, przeszli 
wyżej – do drugiego oddziału i tam ponownie zaczęli się barykadować. Otwarte 
drzwi zastawiono do połowy wysokości barykadą z mebli. Przez otwartą połowę 
robotnicy wyrzucali na nadchodzących policjantów listwy od szaf, nogi od łóżek, 
szaf i stołów. 

*

Szolem stał na górze, w zabarykadowanych drzwiach, i wraz z towarzyszami 
rzucał w kierunku schodów wszystko, co mu podawano. Nie był zdenerwowa-
ny ani też ogarnięty jakimś szczególnym zapałem do walki. Ale upór, który go 
ogarnął, powodował, że czuł się dobrze. Z pewnością wiedział, że nie stoi na 
barykadzie rewolucyjnej, podobnie jak i inni o tym wiedzieli, ale mimo to wszyscy 
byli w podniosłych nastrojach. W tym momencie zapomniał nawet o głodzie, 
o chorym ojcu. Rzucanie kawałków połamanych mebli wyzwoliło coś w jego 
wnętrzu. Ręce wypełniały podwójną misję – stare meble, które przyniesiono 
tu z opuszczonych domów, aby przerobić je na nowe dla Niemców, wydawały 
się wdzięczne za to, że się je niszczy. A i meble zrobione z nowego drewna 
również sprawiały wrażenie zadowolonych. Drewno bratało się z drewnem. 
Drewno z drewnem dokonywało słodkiej zemsty, ponieważ komisarz policji, 
który wydawał rozkazy po niemiecku, nie był Żydem, Żydami nie byli również 
jego policjanci z Überfallkommando. W oczach Szolema i jego towarzyszy był 
to Niemiec. A z Niemcem, który miał tak znaną i konkretną twarz, dobrze było 
się bić. Na takim osiągalnym, konkretnym Niemcu łatwo było wyładować gorycz 
i nienawiść żywioną do niewidzialnego, czarnego diabła, którego obecność 
się czuło, który trzymał życie wszystkich w swojej czarnej łapie. Robotnicy do-
brze wiedzieli, że nie mogą zwyciężyć. A jednak triumfowali – w tej oto chwili  
zemsty.
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Komisarz policji wydał swoim ludziom rozkaz wycofania się, aby ustalić nową 
strategię działania. Na schodach, które prowadziły do barykady, leżały połamane 
kawałki mebli, rozbite lustra, szuflady, drzwi i drzwiczki, siedziska krzeseł i liczne 
nogi od stołów, łóżek i szaf. Z dołu słychać było głos komisarza policji. Dał robot-
nikom pięć minut na opuszczenie budynku, w przeciwnym razie poleje się krew. 
Robotnicy wykorzystali te pięć minut, aby powiększyć stos drewnianych części 
przeznaczonych do rzucania. Podzielili się na grupy. Jedna łamała i rozłupywała 
meble, druga zbierała szuflady, drzwi i krzesełka, trzecia łamała nogi wszystkich 
mebli. Nogi postanowiono zatrzymać do ostatniej minuty, aby się nimi bronić, 
gdy już nie będzie wyjścia i przyjdzie się poddać. 

Po pięciu minutach policjanci na nowo rzucili się ku schodom. Wspinali 
się po nich poprzez drewno i szkło, pochyleni, zasłaniając jedną ręką głowę, 
a drugą wysuwając z pałką do przodu6. Kawałki drewna rzucane w ich kierunku 
spadały na nich i leciały ponad nimi, a wraz z nimi grad gwoździ, zamków, śrubek 
i zawiasów. Każdy ślad krwi na policyjnej głowie przyjmowany był na górze śmie-
chem, przekleństwami i zwycięskimi okrzykami. Wyrośnięci młodzi policjanci na 
czworakach wdrapywali się na górę, po czym zaraz się ześlizgiwali. Z ich twarzy, 
czerwonych z gniewu i upokorzenia, szczerzyły się zęby niczym u dzikich zwierząt 
rozjuszonych i spragnionych krwi. Oni, tacy silni i uzbrojeni, byli tu między młotem 
a kowadłem – między byle jaką barykadą na górze schodów, zwieńczoną szere-
giem wyschniętych, trupich twarzy, które przypominały oblicze Anioła Śmierci 
z jednej strony, a buraczkowoczerwoną, straszliwą twarzą komisarza policji, który 
rozkazywał i popędzał ich z dołu.

Kilka razy cofali się, aby ponownie wbiec na schody z większym impetem 
i większą siłą. Za każdym razem, kiedy pojawiali się znowu, ich twarze miały 
coraz mniej ludzki wygląd. Również oni zapomnieli już, z kim i dla kogo się biją. 
Również oni czuli dziką satysfakcję z tego, że mogą dać upust tłumionej wście-
kłości. Tymczasem jednak drzwi były nie do zdobycia, nie było policjanta bez 
skaleczonej głowy, bez zranionych pleców. Ale to nic, oni wiedzieli, podobnie 
jak zabarykadowani, że zapas „amunicji” tam, na górze, kiedyś się wyczerpie 
i chwila zemsty nadejdzie. 

Szef policji wykrzykiwał rozkazy, co chwila zmieniając strategię. W końcu 
polecił, aby zaniechać szturmowania drzwi na rzecz ostrożnego wspinania się 
przy ścianach po to tylko, aby sprowokować wyrzucenie jak największej ilości 
„amunicji”. Ale oblężeni nie byli takimi głupcami. Im mniej było „broni” – tym 
lepiej trzeba było ją wykorzystywać. Więc celowano nią bardzo precyzyjnie 
i rzucano tylko wówczas, gdy istniała pewność, że wróg zostanie trafiony. Dopó-
ki policjanci wspinali się z dołu na ruchome barykady z mebli, które powstały 
na samych schodach, przyjmowano ich jedynie okrzykami, ale gdy podchodzili 

6  Jedynym uzbrojeniem żydowskiej policji – także oddziałów szturmowych – były gumowe pałki.
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całkiem wysoko, plącząc się, ślizgając i potykając pomiędzy stosami drewna – 
stosowano właściwy atak. 

Szolem stał na samym szczycie barykady wraz ze swoim bratem Motlem. 
Obaj dodawali odwagi robotnikom, śpiewając bez przerwy: „Bój to jest nasz 
ostatni, krwawy skończy się trud”7. Słowa te brzmiały nieco dziwnie tu, w tym 
miejscu. A mimo to można było w tym śpiewaniu wyrazić wszystko, co się czuło. 
Obaj bracia tak naprawdę tęsknili raczej do konfrontacji na pięści, w bójce, oko 
w oko z wrogiem, więc im bardziej zbliżała się chwila, w której musiało do tego 
dojść, tym bardziej zawzięta i zapalczywa stawała się ich pieśń. 

W końcu stos „amunicji” obok barykady zniknął zupełnie. Szolem i Motl złapali 
ostatnią skrzynkę z okuciami i wysypali jej zawartość na głowy zbliżających się 
policjantów. Nie pozostało nic innego niż samemu rozebrać barykadę, by zrzucić 
na dół jej kawałki. Po kilku chwilach drzwi były wolne. 

– Do nóg! – zdołał jeszcze krzyknąć Motl, rzucając się na górę stołowych nóg. 
Na plecach czuło się już uderzenia pałek. Policjanci wypełniali halę, rzucając 

się na kogo popadnie. Hala zamieniła się w pole walki. Jęki i krzyki rozbrzmiewały 
w powietrzu. Stłoczonych robotników spychano w kierunku drzwi, a stamtąd 
w dół, na schody, gdzie czekał na nich szpaler policjantów, którzy witali ich ra-
zami i kopniakami, podczas gdy tamci staczali się ze schodów. Schody zaczęły 
się zabarwiać na czerwono. Niektóre ciała, zwinięte i omdlałe, zatrzymywały się 
w połowie drogi, zastawiając innym drogę w dół. Wówczas uderzenia w plecy 
i głowy wzmagały się, aż jakieś ciało ześlizgnęło się, pociągając za sobą splątaną 
ludzką masę. 

Szolem nie wypuszczał z rąk drewnianej nogi. Wywijał nią na lewo i prawo, 
nie pozwalając przepchnąć się do drzwi hali. Ale nagle stracił Motla z oczu 
i przeraził się. Motl nie był już dawnym sobą. Miał opuchnięte nogi i trudności 
z oddychaniem. Szolem wołał go, ale w tym hałasie ledwo mógł usłyszeć własny 
głos. Wówczas to wyrwano mu z ręki stołową nogę. Ześlizgnął się ze schodów 
pod gradem ciosów. Zapomniał o bracie. Pragnął jedynie szybciej spadać i nie 
stracić świadomości.

Na dole, leżąc na ziemi, pod daszkiem jednej z policyjnych czapek rozpo-
znał znajomą twarz. Zerwał się na nogi: – Mojsze Grabiarz! – Policjant, sąsiad 
z podwórka przy Lutomierskiej, przedwojenny złodziej koni, rozpoznał go i zdjął 
pałkę z jego pleców. Szolem rzucił się do niego z pazurami: – Ty! Ty! – ryczał. – Ty 
również żałujesz nam kawałka chleba?! – Splunął mu w twarz. 

– Uciekaj szybciej! – Mojsze Grabiarz zamrugał oczyma. – Uciekaj, zanim 
cię zabiją! 

– Zabij mnie! No, zabij mnie! – Szolem rwał się, aby przyłożyć mu w ucho.

7 Pierwsze słowa Międzynarodówki, pieśni, która od końca XIX w. była nieformalnym hymnem  
międzynarodowego ruchu socjaldemokratycznego.
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Ledwo trzymał się na nogach, więc policjant łatwo sobie z nim poradził – 
wykręcając mu ręce do tyłu, wyciągnął go na podwórko i pchnął w kierunku 
tłumu pobitych robotników. Wytarł oplutą twarz rękawem i wzruszył ramionami, 
patrząc na Szolema: – Czego chcesz ode mnie, he? Stary obiecał całą puszkę 
mięsa, to co, mam nie wziąć?

Dwaj policjanci wynieśli kogoś – skurczoną, krwawiącą masę o zwisających 
rękach i nogach. To nie był Motl. To był starszy stolarz, który pracował w pierwszym 
oddziale. Policjanci położyli go na kupce śniegu. Już uwinęli się z oczyszczeniem 
budynku i teraz wzięli się za spędzanie tłumu na podwórze i zbieranie go pod 
płotem. Po podwórzu wiał zimny, ostry wiatr. Smagał i palił zmasakrowane ciała. 
Wtulano się w marynarki i chuchano w pięści. 

– Kto jest delegatem?! – komisarz policji ryknął w kierunku tłumu. 
Po chwili ciszy wysunęli się trzej delegaci. Szolem zobaczył pomiędzy nimi 

Motla. Chciał podbiec do niego, ale policjanci odepchnęli go. Aresztowaną trójkę 
wyprowadzono z podwórza, a pozostali, nadzorowani przez policję, stali i czekali, 
aż komisarz Cukerman zejdzie i przemówi do tłumu oraz wyda wyrok. Wiatr robił 
się z każdą chwilą coraz dokuczliwszy. Robotnicy, wygłodzeni i ledwo zipiący, tulili 
się jeden do drugiego. Nadjechała karetka pogotowia. Sanitariusze załadowali 
do niej zmasakrowanego robotnika. Lekarz zaczął obchód pomiędzy robotnikami 
zgromadzonymi pod płotem, oglądając rany. W końcu zameldowano, że można się 
rozejść. Komisarz Cukerman nie wygłosi żadnej mowy, a o tym, kiedy robotnicy 
będą mogli wrócić do pracy, poinformuje się ich później. 

W drodze do domu Szolem dogonił Samuela. Obaj spieszyli w tym samym 
kierunku – na podwórze przy Lutomierskiej. – Pamięta pan, panie Cukerman 
– Szolem odezwał się – pamięta pan, kiedy się poznaliśmy w naszej piwnicy, 
zapytał mnie pan, czy mógłbym pana zabić. Tak, mógłbym. 

– To dlaczego nie zabijesz? – zimno zapytał Samuel. Chłopiec milczał. – Masz 
nadzieję, że Niemiec wykona za ciebie tę brudną robotę, co?

– Jest pan podłym człowiekiem! – Szolem odsunął się od niego i przeszedł 
na drugą stronę ulicy.

*

Strajk bardzo się przysłużył Samuelowi. W końcu stał się prawdziwym czło-
wiekiem, jakim chciał go widzieć pan Rumkowski. Wahania minęły. Jego praca 
partyjna, ideał syjonistyczny, wzniosłe chwile przy radioodbiorniku należały do 
innego Samuela i tak się miały do niego, jak sny do przebudzonego człowieka. 
Oddzieliły się od niego tak, jak dzień oddziela się od nocy. I to uczyniło jego życie 
łatwiejszym. Miał wrażenie, że podniósł się z ciężkiej choroby. Wraz z tym samo-
poczuciem powrócił jego dobry humor, a ponieważ getto wyostrzało wszystkie 
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rodzaje uczuć i nastrojów człowieka, również jego dobry nastrój przemienił się 
w podkręcaną pogodę ducha. Potrafił teraz dostrzec przyjemność w każdej do-
brej chwili, a gdy dobra chwila nie nadchodziła – udawał się na jej poszukiwania 
i sam ją tworzył.

Zarządzanie resortami przychodziło mu łatwo, niemal jak zabawa. Przy pracy 
myślał tylko o powiększeniu produkcji, o otrzymaniu słowa pochwały od Prezesa 
i o uznaniu go za wzór dla innych. Z entuzjazmem oddawał się rozbudowywaniu 
resortów, polepszaniu wyposażenia, pilnowaniu czystości i porządku. Cieszył się 
nowymi meblami, które produkowano do niemieckich mieszkań, z mebli biuro-
wych dla niemieckich urzędników, ze skrzyń – na niemiecką amunicję. Wszystkie 
rzeczy były produktami pierwszej klasy, zrobionymi fachowo i estetycznie, więc 
Samuel z przyjemnością patrzył na wyładowane towarem samochody, które 
wyjeżdżały z resortów na Bałucki Rynek, a stamtąd – w świat. 

Pokochał drewno, jego zapach, surowość i podatność maszynom. I chętnie 
zatrudniał dobrych i pilnych robotników, którzy tak zgrabnie zamieniali drewno 
we wszystkie te pożyteczne przedmioty. Faworyzował zdrowszych i lepiej wy-
glądających, dawał im specjalne przywileje i żartował z nimi, przechodząc obok 
miejsc ich pracy. Nienawidził bladych, ledwo trzymających się na nogach, którzy, 
gdy się na nich patrzyło, sprawiali wrażenie, że zaraz sami zostaną wessani 
przez maszynę. Nie lubił oszustów, którzy oszczędzali własne siły, chwytając 
się byle jakiej pracy jedynie wówczas, gdy Samuel czy majster pojawiali się na 
horyzoncie, a przy tym wykonywali swoje obowiązki według zasady sabotażystów: 
„PP!” – pracuj powoli. 

Nie miał oporów przed szturchnięciem jakiegoś leniucha czy nawet spoliczko-
waniem go. Policzkowanie stało się dla niego – zupełnie jak dla Prezesa – rzeczą 
automatyczną. Gdy tylko dostrzegał takie „klepsydrowe”8 oblicze o szarych, 
zapadniętych policzkach, z opuchniętymi worami pod oczyma – świerzbiła go 
ręka. Nie mógł znieść podobieństwa takich twarzy do martwych masek. Musiał 
odsuwać od siebie, wymazywać ich obraz, a mógł to sprawić jedynie siarczysty 
policzek. 

Ale najbardziej nie lubił tych, którzy okradali resorty i wynosili drewno bez 
jego wiedzy. Wydawało mu się, że ludzie chcą w ten sposób ośmieszyć go, 
a najbardziej ze wszystkiego obawiał się śmieszności – jak wówczas, w czasie 
strajku, czy w gabinecie Rumkowskiego. 

Jedną z jego ulubionych czynności było zaglądanie do pokoju rewizji i przyglą-
danie się przeszukiwaniom. Nie bacząc na swoje zdenerwowanie czasami dziwił 
się, jak sprytnie robotnicy wypychają drewnem spodnie i okładają się nim wokół 

8 Klepsydra – nekrolog, w getcie tym słowem określano ludzi wychudzonych z głodu, których dni były 
policzone. Jak napisał w Encykopedii getta Oskar Singer, „klepsydra” to określenie ludzi „wygląda-
jących jak własny nekrolog (żywy trup)”.
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klatki piersiowej, wyglądając przy tym tak naturalnie, jakby niczego nie mieli na 
sobie poza odzieżą. Po wywleczeniu skradzionego drewna ubrania kurczyły się 
jak balony i zapadały na ciałach jak na manekinach. Samuel gniewał się, ostrze-
gał i nakładał odpowiednie kary. Jednak gdy złodziejami byli sami majstrowie, 
udawał, że nic nie widzi, kupując tym ich wierność.

Sam również pomagał kierownikom i komisarzom innych resortów, nieraz 
posyłając do ich domów wózki wyładowane po brzegi kawałkami drewna. To 
byli jego przyjaciele. Również i oni czynili mu przysługi, odwdzięczając się za 
wózek drewna torebkami mąki z aprowizacji, workami ziemniaków z ryneczku, 
garniturem czy sukienkami i butami dla członków jego rodziny – w zależności od 
tego, kto z nich nad czym sprawował władzę. Wiązały go z nimi również wspólne 
problemy z robotnikami i Prezesem. Z nimi też najlepiej się bawił i zapominał 
o wszystkim. Nie, nie prowadził z nimi uduchowionych rozmów. Oni, podobnie jak 
on, unikali jakiegokolwiek fantazjowania, w ogóle obawiali się wprawić w ruch 
swoje umysły; rozmowy z nimi były łatwe, pełne codziennej sytości i beztroski 
zwierząt, które mają ciepłą norę i dobre żarcie. I chociaż intrygowali przeciw 
sobie, jeden drugiemu zazdroszcząc sukcesu, mierzyli swoje własne przywileje, 
porównując je z przywilejami innych, i choć wcale nie byli gotowi ryzykować życiem 
jeden za drugiego, był to jednak jakiś rodzaj braterstwa, którego się trzymano. 

Grona swoich dawnych znajomych i przyjaciół Samuel unikał. Jeśli jednak 
ktoś z nich dobił się do niego, aby prosić o przysługę czy niewielką protekcję, 
pomagał natychmiast – czynił to, o co go proszono, aby czym prędzej pozbyć się 
żebrzących oczu. W ten sam sposób odnosił się do swoich towarzyszy partyjnych. 
Robił dla nich wszystko, co mógł, ale prywatnie nie chciał mieć z nimi do czynienia.

Pomagał również swoim sąsiadom – współmieszkańcom. Adam Rozenberg 
i jego żona Jadwiga byli przygnębieni. Adam nic nie robił, kręcił się po domu jak 
lunatyk. A Jadwiga, która musiała biegać po kolejkach, gotować i prać, w końcu 
porzuciła swoją słodką, kocią paplaninę. W ogóle przestała mówić, i uśmiechając 
się tępym, wylęknionym uśmiechem, wszędzie podążała za mężem. Kucharka 
Rejzl nazywała ją za plecami „Sunią”. Samuel oczywiście unikał ich, ale przez 
ich syna Mietka posyłał im czasami woreczek drewna. 

Nieproszony wspierał również profesora Hagera i jego żonę – staruszków, 
którzy odcięli się od świata i żyli bardzo szczególnym rodzajem życia. W czasie 
każdego posiłku posyłał im talerz zupy czy kawałek chleba. Stara Hagerowa brała 
podarunek drżącymi dłońmi, z podzięką na ustach. Ale w jej spojrzeniu nie było 
żadnej wdzięczności, raczej pretensje. Samuel pragnął, aby również twarze tych 
dwojga starych ludzi zniknęły mu z oczu. Ledwo mógł się doczekać przedwiośnia, 
kiedy zgodnie z obietnicami Prezesa miał wreszcie otrzymać własne mieszkanie.

Jego życie rodzinne przybrało kształty, które zaczęły się pojawiać wiele mie-
sięcy wcześniej – z Matyldą już nic go nie łączyło. Wyrzut w jej oczach stał się 
nie do zniesienia. Jej twarz – tłusta, obwisła, a mimo to boleśnie wykrzywiona, 
niczym twarz męczennicy, osłabiła jego pociąg do niej. Ale nie złościł się już, 
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udając, że nie słyszy jej nieustannych, gorzkich wymówek. Niczym pancerzem 
bronił się przed nią swoją pogodą ducha.

Stronił również od Belli, swojej najstarszej córki, dbając o to, aby widywać ją 
jak najrzadziej. Nawet nie dopuszczał do siebie myśli o niej, jakby nie była już 
jego dzieckiem.

Miał tylko młodszą córkę – Dziunię. Ta, która kiedyś nieustannie buntowała 
się przeciw niemu, teraz stała się jego jedyną przyjaciółką. Ubóstwiała go. Była 
z niego dumna – za jego niestrudzoną pracę na rzecz partii, za dobroć i czło-
wieczeństwo, które okazywał, pomagając w każdej akcji podejmowanej przez 
towarzyszy. I mówiła mu to, chwaliła go i wynosiła pod niebiosa. Był jej za to 
wdzięczny. I nawet jeśli przy tym czuł jakiś wewnętrzny dyskomfort, zachowywał 
to dla siebie. 

I odwdzięczył się córce (nie potrafił już nic przyjmować bez odwdzięczania 
się). Podzielił się z nią swoim sekretem – zabrał ją do piwnicy, aby posłuchać 
informacji radiowych, a nawet więcej, dał się jej przekonać i pozwolił, aby robiła 
notatki w celu przekazania wiadomości członkom partyjnych kółek. Z powodu 
Dziuni i z powodu zapominanego niebezpieczeństwa, które groziło za roznoszenie 
informacji, słuchanie radia stało się jeszcze ważniejsze, dzięki niemu czuł się 
jeszcze bardziej podniośle i był z siebie dumny. Nawet strach, który go czasami 
dopadał, był łatwiejszy do zniesienia. Tak, teraz prawdziwie przeciwstawiał się 
Niemcowi. 

W zimnej piwnicy, po audycjach, oboje puszczali wodze fantazji. 
– Gdy skończy się wojna – marzył Samuel – nie będziemy już czekać ani dnia 

dłużej, lecz natychmiast wyjedziemy do naszego Kraju. A ty wiesz, że tam natura 
jest przyjazna człowiekowi? Nie ma siarczystych mrozów. Niebo jest tam niskie, 
gwiazdy wielkie, a powietrze czyste. Kupię dom, ogromny, tylko dla nas… A ty, 
Dziuniu, co ty będziesz robić?

– Hmm, pójdę walczyć, aby ta ziemia była nasza – szeptała Dziunia. – Ale 
wiesz, co myślę, tatusiu? Myślę, że walkę o Izrael trzeba zacząć już tu… Trzeba 
dopomóc armiom walczącym na świecie. Siedzimy i nic nie robimy, a tam biją 
się za nas… 

– Głupstwa opowiadasz, córko – przerwał jej. – Co możemy zrobić bez żadnego 
kontaktu ze światem zewnętrznym… Bez broni? Jesteśmy bezsilni. 

– Żydzi zawsze są bezsilni.
– No, wyobraź sobie, że się uzbroimy, czym tylko możemy, że zabijemy war-

towników, przerwiemy druty i uciekniemy… Zbiorowisko wielu tysięcy Żydów. 
Możesz sobie wyobrazić tę rzeź? A komu udałoby się ukryć, tego Polacy sami 
by wydali. A kto i tego by uniknął, w co by się ubrał? Dokąd by pobiegł? Jak by 
walczył? Nie, nasz jedyny wkład w zwycięstwo to walka o przeżycie. Tylko w ten 
sposób możemy zwyciężyć. Jeśli pozostanie po nas stos trupów, stos martwych 
bohaterów, którzy byli odważni, to jaki będzie tego sens? O życie trzeba się bić, 
nie o śmierć. Śmierć, choćby najpiękniejsza, to klęska. 



Rozdział czternasty

Później porzucili nieprzyjemny temat i znowu przeskoczyli myślą ponad tą 
nieznaną, niebezpieczną epoką, ponad granicą pomiędzy tu a tam, i wyobrażali 
sobie, jak to będzie, kiedy ziemia izraelska zostanie wyzwolona. 

– Nie, tatusiu – Dziunia zazwyczaj dochodziła do tego samego wniosku – nie 
kupimy sobie tam domu… Nie będziemy bogaci naszym prywatnym majątkiem. 
Cała ziemia ojczysta będzie naszym bogactwem. Pójdziemy do kibucu... będzie-
my żyć w równości. Po co człowiekowi pieniądze? Po co ozdoby i inne głupoty? 
Należy być szczęśliwym. Za pieniądze szczęścia się nie kupi.

Samuel zaśmiał się cicho w odpowiedzi na tę uwagę z jej strony: – A mnie się 
ciągle wydawało, że ty jesteś osobą praktyczną. Skąd u ciebie taka naiwność? 
Nasz kraj potrzebuje bogactwa, kapitału – zapomniał się i zaczął mówić, jakby 
Kraj już istniał. – Nie pójdę do żadnego kibucu. Co miałbym tam robić? Uprawiać 
ziemię? Orać i siać? Dzień w dzień, tydzień po tygodniu? To nie dla mnie. Ja chcę 
budować. Postawię wielkie fabryki, przedsiębiorstwa, które przyciągną do nas 
kapitał z całego świata. Staniemy się potężni. Nikt nie będzie mógł nas złamać, 
nikt nie poważy się stanąć przeciw nam. 

– Ale tatusiu – Dziunia się z nim droczyła – my nie chcemy mieć władzy nad 
innymi. My chcemy, żeby nas zostawiono w spokoju… Chcemy nauczyć świat, 
jak żyć w pokoju…

– Aby uczyć świat, wcześniej trzeba być silnym, córko. Nikt nie słucha słów 
słabego. 

Spierali się serdecznie, rozmarzeni, a przecież po dziecięcemu poważni. 
Zmęczeni sprzeczkami ponownie ogrzewali serca słonecznymi marzeniami 
o Ziemi Izraela. Aż poczuli sztywność ciał i wówczas wstawali ze stosu drewnia-
nych szczap, które przykrywały schowane radio Cukermana. Trzymając się za 
ręce, przedzierali się w ciemności do drzwiczek. Samuel zamykał drzwi piwnicy, 
zamykając jednocześnie piwnicę głęboko w sobie – tam, gdzie chował swoje 
rozmowy z córką i marzenia, które nie powinny się przedostać na powierzchnię 
prawdziwego życia. 



Rozdział czternasty
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Josi, wesoły syn Iciego Meira Stolarza, codziennie widywał Prezesa. Pracował 
w Zoll-amcie1 na Bałuckim Rynku, dokąd przywożono z miasta stare meble do 
przerobienia i odnowienia, a Rumkowski, który ostatnio, nie mogąc wysiedzieć 
w biurze, biegał po resortach i instytucjach i doglądał, jak idzie praca, dość czę-
sto składał wizyty również zatrudnionym tam żydowskim robotnikom. Zwłaszcza 
w ostatnim tygodniu, kiedy Josi pracował w jego biurze, remontując je i dobudo-
wując pokój na archiwum, przechodzący obok Prezes zatrzymywał się przy nim 
i za każdym razem pytał, jak się nazywa, gdzie mieszka i czym zajmował się jego 
ojciec przed wojną. Z Josim Prezes rozmawiał więcej niż z innymi robotnikami, 
gdyż chłopiec zawsze był uśmiechnięty, a jego twarz w porównaniu do twarzy 
większości mieszkańców getta wyglądała naprawdę promiennie. Wydawało 
się, że Rumkowski po prostu nie może przejść obok Josiego, nie zatrzymawszy 
się choć na chwilkę, by nacieszyć się jego radosnym spojrzeniem i wdziękiem, 
z jakim radzi sobie z narzędziami. Nieraz miał ochotę wynagrodzić młodzieńca 
za jego wygląd – dać mu kartkę na połowę chleba czy na trochę ziemniaków 
jako dodatek do dobrych talonów, które i tak otrzymywał, pracując na Bałuckim 
Rynku. Jednak nie chciał go zbytnio rozpieszczać. 

Josi nie czuł się spięty w obecności Prezesa. Dla niego ten człowiek był takim 
samym Żydem jak inni – trochę nerwowym, trochę roztargnionym, ale także 
pracowitym i solidnym. Tak więc Josi rozmawiał z nim swobodnie i naturalnie, 
okazując mu szacunek należny starszym ludziom, a przy tym zachowywał się 
z ufnością, jaką darzy się widywanego codziennie sąsiada. Jeśli Mordechaj Cha-
im był w dobrym nastroju, to oczywiście było dobrze, jeśli zaś był poirytowany, 

1  Zoll-amt – urząd celny.
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młodzieniec również się nie przejmował. Nie przyszło mu do głowy, aby – wzorem 
innych mieszkańców getta – odczytywać z humoru Prezesa, czy rzeczy się mają  
dla Żydów dobrze, czy też nie, czy należy się spodziewać lepszej racji żywnościo-
wej, czy – broń Boże – złego dekretu. Dla niego człowiek był tylko człowiekiem. 

Josiemu nigdy nie przeszło przez myśl, aby prosić Prezesa o jakieś szczególne 
przywileje. Przede wszystkim brzydził się wykorzystywać ludzką przyjaźń i czerpać 
z tego osobiste profity. Po drugie, podobnie jak jego bracia, wrodził się w ojca. 
Jego usta nie potrafiły błagać. Co się należało, tego się człowiek domagał, a kiedy 
nie miał czego żądać, siedział cicho. A poza tym Josi nie miał na co narzekać. 
Jemu i jego młodej żonie żyło się lepiej niż wielu innym, nie chciał się dorabiać 
fortuny w getcie. A jeśli chodziło o jego rodzinę, o pomoc choremu ojcu, robił, co 
mógł – często zanosił do domu odrobinę jedzenia, dzielił się pensją. Wiedział, że 
wykarmienie trzech wygłodniałych braci i tak było ponad jego siły, czyż bowiem 
on sam mimo wszystko nie chodził cały czas głodny? 

Ale teraz Josi miał dylemat. Jego brat Motl wraz z innymi delegatami z resor-
tu stolarzy, którzy zostali aresztowani po strajku, nadal przebywał w więzieniu. 
Przez kilka pierwszych dni w sprawie aresztowanych próbowali interweniować 
majstrzy, kierownik oraz przedstawiciele partii. Ale Prezes ostrzegł, że każ-
dy, kto przyjdzie do niego w tej sprawie, dostanie po twarzy. Robotnicy i ich 
przywódcy mieli dostać nauczkę, żeby raz na zawsze przeszła im ochota do  
buntu.

Szejna Pesia nie przepuściła dnia, żeby nie odwiedzić Josiego i nie poskarżyć 
się przed nim. Nie mogła pojąć, jak jeden brat może nie chcieć uratować drugiego. 
Josi posyłał przez nią do domu pieniądze na leczenie ojca i trochę ziemniaków 
dla braci, ale na jej prośby i krzyki nie odpowiadał. Aż zaczął wstawać każdego 
rana z postanowieniem: „Dzisiaj to zrobię. Zwrócę się do niego, aby uwolnił 
mojego brata, poproszę go”. I wtedy zdarzyło się, że kiedy przyszedł do pracy 
i Prezes zatrzymał się przy nim, ręce chłopca zaczęły drżeć. Nie mógł spojrzeć 
staremu w oczy. Rumkowski przestał być sąsiadem, z którym można sobie tak 
po prostu pożartować i pogadać. Prezes stał się potężnym człowiekiem, który 
ma w swoich rękach życie jego brata, Motla. I twarz Josiego przestała jaśnieć, 
stała się zatroskana jak inne twarze w getcie, a Prezes przestał ją zauważać. 
Zadanie chłopca stało się jeszcze trudniejsze i w tej rozterce zupełnie nie mógł 
pracować. Często brał „przepustki” na godzinę-dwie, aby po prostu pochodzić 
po getcie, uciekając od postanowienia. 

Nagle zaczął czuć zmęczenie całego ciała i duszy. A getto, po którym spa-
cerował, zdawało się tak samo znużone jak on. Miał wrażenie, że domy ledwo 
stoją na fundamentach, jakby ciągnęły w dół, przytłoczone życzeniem Josiego, 
który chciał, by zapadły się w ziemię. Czarne, długie plamy, dziwne palce wilgoci, 
ciągnęły się z zaśnieżonych dachów wzdłuż murów aż do samego dołu. Brudne 
okna, zaparowane, umazane śniegiem i błotem, wyglądały jak oczy jego ojca, 
Iciego Meira – szkliste i zmęczone. Część okien o wybitych szybach, z dziurami 
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zatkanymi brudnymi szmatami, zabitych deskami i kawałkami blachy, straszyła 
swoją ślepotą. 

Josi zaglądał na podwórza. Ziały pustką, zdeformowane czarnymi kupkami 
tygodniowego śniegu, pokryte szarymi plamami świeżego oraz kawałkami przy-
marzniętego doń łajna. Tylko tam, gdzie pompy nie zamarzły, wciąż odbywały się 
wędrówki z sąsiedniego podwórka po wodę. Stamtąd dobiegała Josiego muzyka 
pomp, skrzypiący, zardzewiały nigun2, który zdawał się skarżyć na skurcze żołądka 
nękające studzienną głębię, na smutek dławiący gardła pomp, niepozwalający 
im wypluć obfitego strumienia wodnistych łez – tylko zmuszający do sączenia 
cienkich stróżek, które jak przezroczyste kamyki spadały do wiader, uderzając 
w blaszane dno, stukając, wołając… bezradnie. Pyski pomp były porośnięte 
długimi, lodowymi brodami. Chociaż mieszkańcy podwórza dbali o nie, owijając 
szmatami ich szyje, nie mogły się rozgrzać i odtajać, więc niczym siwi starcy i biała 
zima walczyły z rękami, które budziły je z odrętwienia. Stopy Josiego pragnęły 
wytańczyć lament rur w takt ich żałobnej pieśni.

Zamiast tego jego kroki stawały się coraz wolniejsze. Ciążyło mu zmęczenie 
ulic. Z kupkami ciemnego śniegu po bokach, zatartymi granicami pomiędzy 
chodnikiem a jezdnią, resztkami płotów jeszcze nie rozebranych na opał, które 
straszyły gdzieniegdzie jak ostatni ząb w bezzębnych ustach, z pustymi miejscami 
wyzierającymi spoza rozebranych ogrodzeń – ulice sprawiały wrażenie przygar-
bionych, zbyt słabych, by trzymać się prosto. A nieliczni przechodnie jeszcze 
pogłębiali ten obraz. Również ich krok ślizgał się i plątał. Nawet gdy spieszyli do 
kuchni, była w ich biegu jakaś niedbałość, apatia. Josi czuł, że zaraz, za chwilę 
sam upadnie na środku drogi, bez woli, aby powstać. Więc biegł z powrotem na 
Bałucki Rynek, chwytał młotek czy hebel i gorączkowo rzucał się w wir pracy. 

Ale nadeszły dni wielkich zamówień dla resortów, a zwłaszcza dla fabryk 
stolarskich. Prezes był uszczęśliwiony. W ogóle były to dni, gdy świętował swoje 
zwycięstwo. Pokonał tych wszystkich, którym przez całe życie zazdrościł, tych, 
którzy mieli rzesze za sobą, którzy kiedyś odsuwali na bok jego, Mordechaja 
Chaima – robiąc zeń człowieka zajmującego się pokątnymi interesami, działacza 
drugiej ligi, żałosnego filantropa, kupca gorszego sortu, agencika ubezpieczenio-
wego3. W końcu pokazał im, kim jest. Tym partyjnym bonzom, przedwojennym 
działaczom ani odrobinę nie pomoże to, że po długich kłótniach utworzyli jeden 
front przeciw niemu, Mordechajowi Chaimowi. Nie pomogło im podburzanie 

2 Nigun (hebr.) – nucona melodia; charakterystyczny, rytmiczny śpiew żydowski wykonywany bez 
słów  np. podczas posiłków szabasowych, przede wszystkim związany z kulturą chasydzką.

3 Rumkowski prowadził początkowo w Łodzi niewielki zakład produkcji tkanin pluszowych, a w okresie 
międzywojennym pracował jako agent ubezpieczeniowy. Był działaczem syjonistycznym, organi-
zatorem Internatu dla Dzieci Żydowskich i Fermy w Helenówku. Na rzecz sierocińca kwestował 
u bogatych Żydów (Rosenfarb opisała to w I tomie Drzewa życia).
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tłumu w getcie demonstracjami i strajkami. Pokonał ich dzięki swojej żelaznej 
woli, proroczej dalekowzroczności i dyplomacji. Był pewien, że nie będzie już 
żadnych demonstracji i strajków. Kawałek dodatkowego chleba, który zabrał 
robotnikom, obiecując rozdzielić pomiędzy całą ludność, pozostał zabrany. Da-
wał ludziom takie same porcje chleba jak wcześniej – nie dotrzymał słowa, lecz 
nie miał z tego powodu najmniejszych wyrzutów sumienia. Należało wykonać 
manewr, który polegał na odizolowaniu strajkujących od reszty ludności. Zrobił 
to dla dobra ogółu. Musiał postępować jak ojciec odmawiający swoim dzieciom 
przyjemności, które chętnie by im zapewnił, jednak nie pozwalał mu na to roz-
sądek. A ponieważ zaczęły się dobrze zachowywać, a on znowu poczuł miłość 
i był im wierny – obdarował je, rozdzielając parę kilogramów ziemniaków na 
głowę. Uradowane getto zaraz zapominało o wcześniejszych obietnicach. Jego 
mieszkańcy byli jak dzieci, które przestają płakać, kiedy da się im cukierka. 

Tak, jego współpraca z ludem była w tamte dni tak harmonijna, że pozwolił 
sobie nawet na zabawę w demokrację. Zwołał komitet społeczny, złożony jednak 
nie – broń Boże – z członków partii, lecz z ludzi związanych z Radą, kierowników 
biurowych, resortowych, tych wszystkich, którzy zawdzięczali mu swoją pozycję, 
po czym pozwolił im wybrać nad-komitet, rodzaj rządu4, zapewniając, że wszystkie 
ich decyzje staną się prawem, jeśli on wyrazi zgodę. Zaprosił ich na prywatny 
bankiet z okazji pierwszej rocznicy utworzenia getta, gdzie z wielką skromno-
ścią i powagą wysłuchał mów pochwalnych na temat swoich wielkich dokonań 
w ciągu tego roku. Podziękował i poprosił o pomoc w swojej pracy, dodając, że 
przecież, jak widać, jakoś przetrwano ten rok, więc w taki sam sposób przetrwa 
się też całą wojnę, o ile jego cel zostanie osiągnięty i wszyscy zdolni do pracy 
zostaną zatrudnieni, dzieci pójdą do szkół, a chorzy i słabi znajdą się w szpita-
lach. Otrzymał prezenty, albumy z symbolicznymi rysunkami przedstawiającymi 
produktywizację każdego resortu. Na skórzanych okładkach wygrawerowano 
w złocie: „Niechaj żyje Nosi ha-Jehudim be-Licmansztat-geto! Niech żyje przy-
wódca Żydów w getcie Litzmannstadt!”.

I jakby na podkreślenie jego zwycięstwa nadeszły duże zamówienia. Podeks-
cytowany Prezes dzwonił, dyskutował, wzywał do siebie kierowników, komisarzy, 
policję. Wygłaszał przemówienia, obwieszczał każdemu dobre wiadomości i biegał 
po halach na Bałuckim Rynku, wydając dyspozycje dotyczące przygotowania 
wszystkiego do dużego ruchu towarów i surowców, które niedługo zaczną prze-
chodzić przez to miejsce w drodze na zewnątrz i z powrotem. 

 

4 W lutym 1941 r. Rumkowski powołał Komisję Doradczą, do której zaprosił ważnych urzędników 
gettowej administracji, m.in. Henryka Neftalina, Leona Szykiera, Dawida Warszawskiego. Miało to 
być – jak podkreślał Prezes – forum wymiany myśli, a nie ciało ograniczające jego władzę. Komi-
sja spotykała się sporadycznie i jej opinie nie wpływały na podejmowane decyzje.
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 Wtedy znowu zauważył Josiego i zatrzymał się przy nim. 
– Przybywa cały wagon drewna! – zawołał do chłopca. – Zaraz za nim przy-

jedzie jeszcze drugi! – wysapał zachrypnięty Prezes – Poza tym jest jeszcze  
zamówienie na trzy tysiące wojskowych mundurów… trzy tysiące wojskowych 
czapek... siedemset par zimowych butów… tysiąc par butów letnich!5

Josi był oszołomiony niespodziewaną wizytą, zaufaniem, z jakim Prezes 
szczegółowo opowiadał mu o tych ważnych nowinach. Coś się w nim poruszyło, 
aż musiał się uśmiechnąć do starszego człowieka. Tak, zgadzał się z nim. To było 
dobre dla Żydów. I jak tylko się uśmiechnął, przestał czuć zażenowanie, które 
ostatnio czuł w obecności Prezesa. Wiedział, że teraz nadszedł ten moment i łatwo 
mu będzie poprosić. Więc jak dawniej mrugnął poufale do starego: – Niedługo 
w getcie zabraknie rąk do pracy, panie Prezesie. 

Prezes ucieszył się: – Tak, tak. Trzeba będzie uruchomić dwie zmiany, jedną 
w dzień, drugą w nocy. A i to może okazać się niewystarczające.

Josi pochylił się ku niemu, jakby pochylał się do przyjaciela, któremu chce 
dać dobrą radę. – Nie rozumiem pana, panie Prezesie. Wie pan, co może się 
stać za parę dni? Może panu zabraknąć stolarzy. Tak, każdy stolarz będzie dla 
pana na wagę złota… A tymczasem pozwala pan siedzieć w więzieniu trzem 
pierwszorzędnym fachowcom! 

Prezes natychmiast zrozumiał, o co chodzi. – Masz na myśli strajkowiczów? 
– Sądzi pan, że zastąpi ich pan jakimś pierwszym lepszym, przyuczonym 

rzemieślnikiem? Jeśli pan tak myśli, to się pan myli. Choćby pan przeszedł całe 
getto, nie – nawet całą Polskę, nigdzie nie znajdzie pan takich jak oni!

Prezes szybko przekalkulował sprawę. Strach przed strajkami czy też działa-
czami partyjnymi wydawał mu się teraz śmieszny. W tym momencie nie powinien 
myśleć o niczym innym niż o dobrych fachowcach, którzy siedzą w więzieniu, 
zamiast stać przy warsztacie. Tak, ten żwawy młody stolarz wiedział, co mówi. 
Klepnął go po bratersku po plecach. – Idę zadzwonić. 

Chłopcu zrobiło się tak lekko na sercu, że aż musiał odłożyć młotek i usiąść 
na skrzyni. Taka słabość z radości ogarnęła jego nogi, że niemal zemdlał. 
Radość, że tak łatwo, tak szybko rozstrzygnęły się losy Motla, była upajająca, 
niesamowita i wspaniała.

Później, w ciągu dnia, Prezes ponownie zatrzymał się przy Josim – ot tak, po 
prostu, przechodząc obok. – Jesteś wciąż kawalerem, co? – zapytał. 

Josi nie potrafił spojrzeć mu prosto w twarz. – Nie, panie Prezesie, wziąłem 
ślub w getcie. 

5 Od początku 1941 r. do getta napływały zamówienia zarówno od Wehrmachtu, jak i przedsiębior-
ców prywatnych. Powstawały nowe fabryki i warsztaty, w których żydowscy robotnicy produkowali 
mundury, plecaki, buty dla wojska, ale też elegancką odzież, meble czy zabawki dla cywilnych nie-
mieckich odbiorców.
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– To ja wyprawiałem ci wesele?
– Nie, panie Prezesie. 
– Rabin?
– Ojciec wyprawił mi wesele wtedy, kiedy pan nie udzielał jeszcze ślubów6. 
Prezes roześmiał się, jakby usłyszał dobry żart. – Teraz ja ci go udzielę. Idź, 

zarejestruj się. Zasługujesz na to. W przyszłym tygodniu mam piętnaście par. 
Dostaniesz swój ślubny przydział… I nie zapomnij przyprowadzić panny młodej!

Zmieszany Josi nie roześmiał się w odpowiedzi na ten żart Prezesa, a nawet 
zapomniał mu podziękować. 

*

W końcu mróz ustąpił. Zaczął padać nudny deszcz. Przyjęto go z ulgą. Spośród 
dwóch plag – deszczu i mrozu – deszcz był mniejszym złem. A jeśli mniejszym 
złem, to już było dobrze. W izbach wciąż jeszcze drżano z zimna, ale kiedy wy-
chodziło się na ulicę, mróz już tak nie szczypał i nie dokuczał. W dodatku deszcz 
zmywał zamarznięty śnieg, topił kupki śmieci, pozwalając dozorcom uprzątnąć 
podwórza i chodniki długimi, mokrymi miotłami. Również ożywieni ludzie zaczęli 
się krzątać w kroplach deszczu jak śpiący wyrwani ze snu. Zgiełk, który ucichł 
w zimie, ponownie wypełnił powietrze, zwłaszcza w okolicach kooperatyw i pie-
karni. Okrzyki ulicznych handlarzy stały się żywsze, a uliczni śpiewacy podwoili 
swoje koncerty. 

A jednak, choć dni były coraz dłuższe, a wiatr, który roznosił smrody z na 
wpół zdemolowanych klozetów, niósł także subtelniejsze zapachy – zapowiedź 
słońca, które wkrótce rozda wszystkim ciepło nieprzydzielane na kartki, nieza-
leżne od Niemców czy Prezesa. Niebo wciąż było szare i niskie, przesłonięte 
szybko płynącymi chmurami splatającymi się ze sobą niczym pofałdowane, 
nadęte obrusy. Wciąż wcześnie robiło się ciemno, więc w domach i resortach 
włączano elektryczność. 

Chociaż na zewnątrz było już ciemno, praca w resorcie stolarzy pozornie wciąż 
wrzała. Lampy były zapalone, a szczególnie jasne światło biło z ogromnego pieca 
stolarskiego. Stało na nim kilka kubków z resztkami zupy, którą kilku robotników 
próbowało podgrzewać, aby zaoszczędzić na opale w domu. Właściciele kubków 
stali przy warsztatach, poruszając rękoma, ale ich czujne oczy biegały od pie-

6 Drobna pomyłka autorki. Rumkowski zaczął udzielać ślubów dopiero jesienią 1942 r., po szpe-
rze, gdy z getta wywieziona została większość rabinów. Do tego czasu do udzielania ślubów upo- 
ważnionych było 15 rabinów wchodzących w skład Kolegium Rabinackiego. Rabinat mieścił się 
przy pl. Kościelnym 4.
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ca do drzwi i od drzwi z powrotem do pieca. W ten sposób pilnowali się przez 
majstrem Bermanem, który twierdził, że każdy, kto ogrzewa kubek, koncentruje  
się bardziej na kubku niż na pracy. Był to ulubieniec komisarza Cukermana, 
troszczący się o dobro fabryki. 

Majster Berman to sama skóra i kości, a przy tym człowiek wysoki, jakby 
wyciągnięty. Miał żółtawą twarz, która nosiła ślady przedwojennej pulchności 
i całkiem innego kształtu. Dzisiaj ozdabiały ją luźne, obwisłe policzki, pod brodą 
– luźny worek skóry okrywającej kiedyś podwójny podbródek. Oczy Bermana 
były niczym dwie szczelinki w nadmuchanym balonie. Przed wojną człowiek ten 
był właścicielem sklepu meblowego, dzięki czemu dorobił się teraz stanowiska 
majstra stolarskiego.

Majster Berman nie pozwalał nikomu kraść i sam także nie kradł. Takim był 
człowiekiem. Musiał wykonać sto procent roboty, która została mu powierzona, 
a przy tym faktycznie miał baczenie na wszystko i wszystkich. Chociaż wyglądał 
na słabego i wyczerpanego, poruszał się żwawo. Potrafił nagle pojawić się przed 
pracownikami, tak szaleńczo krzycząc, że połowa hali trzęsła się ze strachu. Dla-
tego towarzystwo mściło się na nim. Nie przekazywano mu nowych informacji, 
a majster Berman tęsknił za nowinkami, pragnąc, by robotnicy przyjęli go do 
swego grona. Tak, płacił wysoką cenę za swoją wierność resortowi. Nie dość, że 
chodził głodny i odrzucony, to jeszcze był samotny, ponieważ inni majstrzy również 
nie chcieli się z nim przyjaźnić. Omijali go z daleka, kpili zeń, przezywając „gul, 
gul”, co miało być aluzją do niegdysiejszego podwójnego podbródka. 

Zbliżał się fajrant, więc podmajstrzy zaczęli swój obchód między warsztatami, 
koncentrując wzrok na szklanych drzwiach, przez które majster Berman obserwo-
wał halę, i szepcząc: – Chłopcy, czas przygotować „haneczki”. – Tu i ówdzie któryś 
z nich pochylał się nad jakimś robotnikiem, aby szepnąć mu do ucha: – Przygotuj 
jedną dla mnie. – Nazwa „haneczka”, jaką określano porcję drewna i wiórów, 
które robotnicy każdego dnia wynosili z resortu, w rzeczywistości pochodziła od 
samych podmajstrzych. Ci bowiem, zobaczywszy stare meble przyniesione do 
przeróbki, w których szufladach często znajdowano żydowskie gazety, sidury, 
machzory7, listy i fotografie, zaczęli wyobrażać sobie kobiety, które je czyściły 
i o nie dbały, i zawsze przed rozebraniem mebla mawiali ze ściśniętym sercem: 
„Popatrzcie no tylko, Ryfki, Haneczki...”

Teraz, dopóki majster Berman był zajęty podsumowywaniem produkcji, 
można było spokojnie umieścić drewno w ubraniu i napełnić menażki wiórami. 
Motl i Szolem pomagali sobie nawzajem załadować towar, a gdy się z tym upo-
rali, stali każdy na swoim miejscu i czekali na fajrant. Zazwyczaj zamieniali przy 
tym kilka słów, mówiąc, co każdy z nich ma do zrobienia w wolnym czasie, który 

7 Sidur – żydowski modlitewnik zawierający modlitwy na dni powszednie i na zwykły szabat; mach-
zor – modlitewnik z modlitwami na okres świąt. 
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pozostał jeszcze do wieczora. Ale dziś to wszystko nie było ważne. Ojcu, Iciemu 
Meirowi, nie zostało wiele czasu. Nie pomagało, że Josi wysyłał do domu to, co 
miał najlepszego. Nie pomagała szklanka mleka, którą kupowało się każdego 
dnia od fekaliarza. Żołądek Iciego Meira nie był zdolny do przyjęcia jakiejkolwiek 
strawy. Mężczyzna cierpiał na tajemniczą chorobę, o której lekarze nigdy nie 
słyszeli, a którą tu, w getcie, nazywano „skurczony żołądek”8. I w ten sposób 
synowie zjadali chleb ojca, pochłaniali zupy, które Szejna Pesia gotowała dla 
niego, a których on nie brał do ust. Ale najboleśniejszą rzeczą dla synów było 
to, że są zadowoleni, iż ojciec nie czuje głodu. Chociaż chciwie rzuca się na 
wszystko, co mu podadzą, jednak nie może tego przełknąć. – Mój mózg jest 
głodny... ale żołądek nie potrzebuje niczego – odpowiadał chłopcom. A oni czuli 
wstyd z powodu przyjemności, jaką odczuwały ich podniebienia.

Ostatnim ratunkiem było wypróbowanie słynnego w getcie leku – koraminy9. 
Były to krople na serce, a Szejna Pesia przekonywała swoich synów, że Icie Meir 
być może nie je dlatego, że ma słabe serce i po prostu nie ma siły jeść. I choć 
doktor Lewin niezmiennie twierdził, że akurat serce Iciego Meira jest zdrowe, 
Szejna Pesia upierała się przy swoim. Isroel kupił buteleczki koraminy na czarnym 
rynku, a Icie Meir je zażywał nie kroplami, lecz łyżkami. A ponieważ jego żołądek 
ją tolerował, Szejna Pesia odczytywała to jako znak, że jest faktycznie jedynym 
dla niego lekarstwem, zwłaszcza że nie można było liczyć na łóżko w szpitalu dla 
chorych na niezakaźne choroby. Zarówno ona, jak i doktor Lewin utrzymywali, 
każde z sobie tylko znanych powodów, że szpital niewiele więcej by tu pomógł. Tak 
więc pozostano przy koraminie, a synowie robili wszystko, aby zdobyć pieniądze 
na buteleczki, które wypijane łyżkami przez ojca bardzo szybko się opróżniały.

Prawdę mówiąc, buteleczki koraminy były lekarstwem także dla domowni-
ków Iciego Meira. Wszyscy czuli się lepiej, kiedy nowa buteleczka pojawiała się 
w domu. Wydawało im się, że faktycznie robią coś nadzwyczajnego dla ojca, nie 
zostawiając go na pastwę losu, nie ograniczając się do bezsilnego patrzenia. 
A sam Icie Meir także lubił swoje buteleczki. Czuł się spokojniejszy, kiedy były 
w domu. Stały na mahoniowym stoliku obok łóżka chorego, a wszyscy na nie 
patrzyli tak, jakby zawierały życiodajny eliksir o tajemniczej mocy.

Szolem gapił się w zasnute deszczem okno hali. Myśl o powrocie do domu 
była przykra. W ciągu dnia spędzonego w pracy, wśród towarzyszy, na liczeniu 
godzin do południa, a potem do fajrantu, na rozmowach i dyskusjach, no i oczy-
wiście na samej robocie, myśl o ojcu bladła. Od czasu do czasu zakłuła w środku, 
szarpnęła, ale łatwo było ją zagłuszyć. Jednak teraz zbliżała się chwila, kiedy 

8 Długotrwały głód w getcie powodował różne objawy, oprócz opuchlizny głodowej, także stany depre-
syjne i apatię, której jednym z objawów był brak łaknienia albo wręcz wstręt do jedzenia.

9 Koramina – lek stosowany w zaburzeniach krążenia i kłopotach z oddychaniem, pobudzający 
ośrodkowy układ nerwowy.
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miał przekroczyć próg swojego nowego, pięknego mieszkania, ujrzeć pozieleniałą 
twarz Szejny Pesi, a potem twarz człowieka, który ledwo przypominał jego ojca. 
A najbardziej przerażała go myśl o nocy, kiedy będzie musiał położyć się obok 
Iciego Meira, czuć jego gorące, kościste ciało, wstrętny, ostry smród, który bije 
od niego, a także wsłuchiwać się w ciężkie chrapanie ojca. Jego własne łóżko, 
zbite na początku istnienia getta, już dawno poszło na opał. 

Zazdrościł braciom, Josiemu i Motlowi, którzy każdego dnia przychodzili na 
godzinę, posiedzieli i wracali do swoich domów, gdzie nikt nie był chory, gdzie 
w łóżku nie czekało na nich umierające ciało ojca, lecz ciało młodej kobiety. Za-
zdrościł również swojemu najstarszemu bratu Isroelowi, który faktycznie mieszkał 
sam, ale był zajęty sprawami partii od rana do późnej nocy. Tak, człowiekowi było 
lekko i dobrze, kiedy martwił się jedynie o ogół, nie zatruwając sobie spokoju 
problemami rodziny. Szolem miał także żal do Estery, jedynego światła swojego 
życia, że go nie zauważa. Czasami czuł w sobie siłę, aby zmusić ją do pokochania 
go. Bo to nie było uczciwe. Bo było mu zimno i tak bardzo przykro.

Patrząc w matową, ciemną szybę hali, spojrzeniem pisał na niej imię Estery. 
Przypominał sobie, jak wyglądała tamtego wieczoru, kiedy spotkał ją w bramie 
przemoczoną deszczem. Jej twarz lśniła świeżym, kuszącym pięknem. Pod do-
pasowanym płaszczem, przepasanym w talii szerokim paskiem, poruszały się jej 
pełne, kuszące piersi. Dopiero co przybiegłszy z ulicy, przytrzymywała się jedną 
ręką ściany, a drugą wylewała wodę z buta. Patrzył na jej stopę unoszącą się 
w powietrzu. Mokra skarpetka podkreślała jej kształt. Nieoczekiwane spotkanie 
z jej kształtną piętą zaparło mu dech w piersiach. Powiedziała do niego: – Sły-
szałam, że pański ojciec jest chory. – Zmieniła nogę, aby wylać wodę z drugiego 
buta. Marzył, by zamiast o mur oparła się na jego ramieniu. Widział dwie zielone 
szparki jej oczu pełnych światła. – Nie cierpię, kiedy woda chlupie w butach. Pro-
szę wpaść do mnie na minutę. – Zapraszała. Poszedł za nią. – Wiśnia wkrótce 
zakwitnie – wskazała czubkiem podbródka w kierunku drzewka. Nie odpowie-
dział. Ona obdarzyła go uśmiechem: – Pan mi nie wierzy? Już nie będzie śniegu, 
zobaczy pan. – Na schodach zdjęła z głowy mokry baszłyk i wstrząsnęła krótkimi 
rudymi włosami, które powiały ku niemu obietnicą wiosny. – Jak będzie cieplej, 
to pana ojciec poczuje się lepiej – dodała. Gdy wszedł do jej pokoju, powitało go 
schludne piękno. W oknach wisiały białe zasłony. Podłoga była czysta, a stolik 
przykryty kwiecistym obrusem. Świat i życie miały tu swój porządek. Estera była 
w dobrym nastroju, zadowolona. Wyczuwał to w jej słowach, w jej wyglądzie, w jej 
pokoiku. Dobrze pamiętał, jak to było, gdy cierpiała. Odwrócona do niego plecami, 
w rozpiętym płaszczu i mokrych skarpetkach, stała przy piecu, przelewając zupę 
z menażki do dwóch kubeczków, po czym podała mu jeden z nich. – Za pańskie-
go ojca... – Jej wargi wykrzywiły się na wpół w uśmiechu, na wpół w grymasie. 
Jego uszy zaczęły płonąć. Nie wyciągnął dłoni po kubeczek. – Proszę wziąć, nie 
wyrządzi mi pan żadnej szkody – przekonywała go. 

– Nie – wydusił z siebie. 
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Świetliste szparki jej oczu otworzyły się. W ich zielononiebieskim zdumieniu 
zobaczył odbicie swoich własnych oczu. Coś się w nim załamało. Postawiła kubek 
na piecu i położyła dłonie na jego barkach. Jej twarz była blisko, a odbicie jego 
oczu w jej spojrzeniu stało się jeszcze wyraźniejsze. Jej całej teraz nie widział, 
a jedynie usta, cienkie, ponętne i świeże. – Nie nalegam – pokazała mu blask 
swoich drobnych zębów – ale rano musi pan zajrzeć do mojej kuchni. Proszę 
zabrać duży kubek... – Zrzuciła z siebie płaszcz i objęła dłońmi stopy w mokrych 
skarpetkach. Chciała, żeby już sobie poszedł, a i w nim wszystko rwało się do 
ucieczki. Ale coś się z nim stało. Usiadł na jej łóżku, zanurzył głowę w obu dłoniach 
i zaczął rozpaczliwie płakać – bez świadomości, zagubiony w otchłani. Zapomniał, 
gdzie się znajduje i kim jest. Zapomniał o Esterze. Wszystko w nim zatraciło się 
w gwałtownym, gorącym szlochu. Poczuł jej rękę na swojej głowie. – Proszę się 
nie martwić – powiedziała łagodnie – idzie wiosna.

Jej głos nie docierał do niego. Zamiast tego usłyszał w sobie inny głos – swój 
własny, który mu uświadamiał, że gdy tak siedzi tu z twarzą ukrytą w dłoniach, coś 
się z nim dzieje, coś się w nim załamuje, pęka. Że to siedzenie i płakanie przed 
nią jest znakiem końca, znakiem, że męka tych wszystkich lat – męka dawania 
i nie otrzymywania niczego w zamian – w końcu go opuszcza. I przestraszył się 
tego znaku. Nie, nie mógł żyć bez Estery, bez tego, kim była dla niego, nie teraz, 
kiedy ojciec jest chory. Ale ona przecież była niewinna. O niczym nie wiedziała. 
Powie jej, musi jej powiedzieć, że ją kocha. Nie dzisiaj, ale jutro rano, pojutrze, kiedy 
będzie spokojniejszy. Poderwał się na nogi i nie patrząc na nią, wybiegł z pokoju. 

*

Zatopiony w myślach Szolem nie zauważył szmeru, który przebiegł wśród 
robotników stojących przy warsztatach. Uradowani biegali jeden do drugiego. 
Nagle zorientował się, że koło niego stoi Motl, a jego oczy się śmieją: – Związek 
Radziecki wypowiedział wojnę Niemcom! – Szolem zmarszczył brwi, starając się 
zrozumieć to, co słyszy. – Wszyscy mówią… – promienne spojrzenie Motla było 
niemal proszące – że gra dyplomatyczna się skończyła!

– Daj mi spokój z głupimi plotkami.
Motl wskazał na podnieconych robotników: 
– Takiej wiadomości nie bierze się z powietrza. 
Szolem lubił puszczać wodze fantazji, kiedy usłyszał jakąś pogłoskę. Ale 

teraz nie miał na to nastroju, nie chciał bawić się iluzjami, więc popatrzył na 
brata z politowaniem. Jednak z drugiej strony ze względu na Motla, który był 
zagorzałym komunistą, pragnął, aby ta plotka okazała się prawdą. 

Wianuszek robotników zebrał się dookoła nich. W resorcie godzina „haneczki” 
była również godziną, w której rodziły się „kaczki”. 
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– Skąd możesz wiedzieć, co się dzieje wtedy, gdy stoimy przy warsztatach? 
– Jakiś robotnik chciał podważyć wiarygodność informacji.

– Latem Niemcy ustąpią. Rozbierzemy druty i opuścimy to miejsce – rzucił 
ktoś, zacierając ręce. 

– Właśnie! – podchwycił drugi. – Alianci raz dwa zakończą całą tę zabawę.
Wianuszek powiększał się, gdyż przeżywając tę informację przestali zważać 

na majstra Bermana. Jednak majster Berman nie pozwolił się lekceważyć. Dobrze 
widział przez szklane drzwi, co się dzieje w hali, i domyślał się, że pracownicy 
właśnie przekazują sobie ważne wieści. Już nie nadążał z liczeniem produkcji. 
Więc szybko wszedł do hali, gdzie zatrzymał się na chwilę w oczekiwaniu, że 
ktoś podbiegnie do niego, aby podzielić się dobrą nowiną. Gdy jednak tak się nie 
stało, wpadł we wściekłość, natychmiast znalazł się przy piecu, gdzie podniósł 
ręce i całą siłą swojego kościstego ciała zrzucił na ziemię wszystkie grzejące 
się garnuszki. W powietrzu wybuchło i zawrzało. Poparzeni zaczęli krzyczeć, 
a właściciele garnuszków rzucili się na czworaki, jakby chcieli uratować jakieś 
resztki ze swojego skarbu. 

– Jeszcze raz zobaczę garnki na piecu! – ryczał Berman. – Jeszcze raz, a do-
pilnuję, żeby zabrali wam zupę za cały tydzień.

– Nie zapomnij sprzedać „kaczki” rewidującym! – Szolem szturchnął brata. To 
był jedyny pożytek z dobrej plotki – można było opowiedzieć ją w czasie rewizji, 
a wtedy nie przeszukiwano zbyt dokładnie. 

W domku rewizji było ciasno i gwarno. Pchano się i napierano, aby jak naj-
prędzej przejść przeszukanie. Rewidujący krzyczeli i odpychali tych, którzy prze-
szkadzali im w pracy. Zrównywali się z kilkoma najbliższymi robotnikami, jakby 
chcieli sprawdzić, kto jest wyższy, po czym, unikając wzroku przeszukiwanych, 
przesuwali dłonie po ich ciele – od klatki piersiowej w dół aż po nogawki spodni. 
Pracowali szybko, jednemu zabierając deseczkę, drugiemu – zbyt widoczny 
klocek, a jeszcze innemu wysypując z menażki wióry. Mieli swoje nastroje 
i sympatie, to od nich zależało, z czym każdy robotnik wracał do domu. Prze-
szukujący byli zazwyczaj zdenerwowani, wiecznie zajęci własnymi grzeszkami, 
obawiający się nagany, w strachu przed kierownikiem czy wręcz samym komisa- 
rzem. 

– Za bardzo się dzisiaj obładowałem – szepnął Motl Szolemowi na ucho. 
– Kto ci kazał? – głos Szolema zdradzał zdenerwowanie. Trzeba być ślepym, 

aby nie rozpoznać po sztywnych, szerokich postaciach obu braci, że niosą coś 
pod ubraniami. – Sprzedaj plotkę, to cię puści – Szolem próbował uspokoić 
Motla i samego siebie. 

W pokoju rewizji rozdzielili się. Każdy wybrał innego rewidującego. Szolem 
powtarzał w głowie polityczne wiadomości według ich wagi i gdy rewidujący po-
łożył rękę na jego menażce, szybko szepnął mu do ucha: – Anglicy zajęli Bardię.

Ręka rewidującego odsunęła się od menażki jak zaklęta. – Gdzie jest Bardia? 
– zapytał, kontynuując przeszukanie. 
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– W Afryce, w Libii. – Rewidujący zabierał się do obmacywania twardej klatki 
piersiowej Szolema, gdy chłopiec przerwał mu, rzucając kolejną informację:  
– Tobruk i Bengazi padły. 

Ręka odsunęła się od piersi, po czym namacała na plecach Szolema szeroki 
klocek drewna. 

– Anglicy wciąż wygrywają wojnę w powietrzu!
Rewidujący zostawił znaleziony kawałek drewna, przesuwając ręce po sztyw-

nej talii Szolema w kierunku nogawek. Pod spodniami kryło się kilka twardych 
klocków najlepszego materiału opałowego, przywiązanych drutem do nogi. Na 
chłopca padł blady strach, że druty się obluzują, więc wypalił bez namysłu: – 
Rosjanie wkroczyli do wojny!

Rewidujący wyprostował się jak marionetka, którą pociągnięto za sznurek: 
– Czy to „kaczka”?! 

– To stuprocentowa prawda! Obym tak dożył… – Szolem zerwał się z miejsca 
i już był na zewnątrz. Wyszedłszy na ulicę, poprawił umocowanie ładunku dookoła 
ciała, po czym podszedł do Motla, który już na niego czekał. Od razu zorientował 
się, że Motl jest dużo chudszy niż przed rewizją. 

– Nie chciał wierzyć – Motl pokiwał głową ze smutkiem. 
– A pozostałe informacje? – zapytał Szolem. 
– Już nie chciał słuchać. 
W milczeniu szli w strugach deszczu, zmęczeni po dniu pracy, po dniu rozmy-

ślań. Na widok poszarzałego getta, które poruszało się w swoim normalnym rytmie, 
nowina o Związku Radzieckim wydawała się coraz bardziej nieprawdopodobna. 
Szolemowi burczało w brzuchu, ale nie przyspieszył kroku. Deszcz obmywał mu 
twarz, spływał na szyję, stukając rytmicznie o blachę menażki trzymanej w ręku. 
Chłopiec nieustannie na kogoś wpadał. Ulica była pełna robotników, którzy zmie-
rzali do domu po opuszczeniu resortów. W deszczu i w ciemności wyglądali jak 
poruszające się cienie, kłębiące się niczym czarne chmury. 

– Nie mam ani kawałka drewna do sprzedania. – Motl postawił kołnierz i zało-
żył jedną klapę na drugą. – Nie mogę się dzisiaj dołożyć do buteleczki. – Deszcz 
obmywał mu twarz i skapywał z nosa. Wyglądał jak trup. Na jego widok Szolema 
zdjęła litość pomieszana z gniewem. Tak, ten zawzięty, uparty Motl pozwalał na 
to, aby partia wyssała mu szpik z kości. Oddawał jej swoje wieczory i noce oraz 
tę odrobinę życia, która się w nim tliła. – Co się tak wleczesz? – zapytał Motl. 

Szolem nie odpowiedział, więc Motl zostawił go w końcu za sobą, kryjąc się 
w ciemnościach i znikając z oczu. Szolem poruszał się jeszcze wolniej. Ludzie 
oglądali się za nim. Zderzenie z nim było bolesne ze względu na twardość jego 
ciała, a jego postać nawet w ciemności wyglądała dziwnie. Trudno mu było iść 
z takim ładunkiem, ale niechęć do powrotu do domu była ogromna. Gniewał się 
na swoich braci – Motla czy nawet Isroela, nie mogąc ich zrozumieć. Jak człowiek 
może oddawać całą swoją energię partii, która w końcu składa się tylko z ludzi, 
a poświęcać tak mało czasu bliskiemu, własnemu ojcu? Jednocześnie wstydził 
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się przed samym sobą za to, że nie chce wracać do domu, chociaż wiedział, że 
Szejna Pesia i Icie Meir patrzą na zegar i czekają, aż otworzy drzwi. Ale ta myśl 
wzbudzała w nim gniew na nich za to, że ze wszystkich synów szukali oparcia 
tylko w nim, że przywiązali go do siebie tak, jak się przywiązuje psa sznurkiem, 
żeby nie mógł się zerwać i uciec. Nie mógł patrzeć na twarz ojca. Wszystko się 
w nim przewracało, gdy go widział. Wydawało mu się, że zemdleje, zwymiotuje. 
Nie mógł patrzeć na Szejnę Pesię i nie mógł słuchać jej gadania. Wszystko, co 
mówiła i o czym myślała, paliło go w środku. Czuł się jak skazaniec. Wszystko 
w nim zgasło. Na myśl o domu nawet głód przycichł i chociaż kiszki grały marsza, 
on czuł tylko gorycz. Próbował uchwycić się myślą plotki o Rosjanach, aby dodać 
sobie otuchy. Ale co to wszystko znaczyło w porównaniu ze stanem ojca, który 
leżał w łóżku i dogorywał?

Spojrzał na okna kamienic. Tu i ówdzie przez ciężkie sukna, którymi były 
przesłonięte, prześwitywało wąskie pasmo światła. Wiedział, że w domach na-
stała teraz najpiękniejsza chwila dnia. Rodziny schodzą się, zasiadają przy stole 
– ojcowie, matki, dzieci. W piecach jest napalone. Ludzie podgrzewają jedzenie 
i rozkoszują się przyjemnością tych kilku godzin, kiedy strachy dnia przeminęły, 
a koszmary nocy jeszcze nie nadeszły. Siedząc nad talerzami ciepłego posiłku, 
ludzie rozmawiają, przekazują sobie wiadomości, otuleni parą unoszącą się nad 
talerzami zupy snują marzenia o końcu wojny, o dobrych dniach, które nadejdą. 
Każda łyżka strawy jest pełna nadziei, to niemal obietnica, że przeżyją. 

Wlokąc się wzdłuż ulicy, znalazł się w pobliżu drutów. Krople deszczu skapy-
wały z jednego drutu na drugi niczym nuty na smutnej karcie partytury. Zdawało 
mu się, że słyszy strzał, więc się obejrzał. Gdzieś z daleka mignęła policyjna 
czapka. Wszedł w boczne przejście i wyszedł na małą uliczkę. Drewno pod ubra-
niem nieznośnie go gniotło. Postawił kołnierz płaszcza i od razu go opuścił, bo 
kołnierz był mokry. Nie wiedział, co się z nim dzieje. Poczuł się nieswojo i zaczął 
się bać samego siebie.

Mijając bramę, zderzył się z jakimś ciałkiem owiniętym w cienki chałacik. 
Deszcz spływał bokiem z pogniecionego daszka okrągłej żydowskiej czapki. 
Ręka chłopczyka pocierała cieknący nos. 

– Przecież całkiem zmokniesz, Szijele – zawołał Szolem do podwórkowego 
śpiewaka. 

Twarz Szijele rozjaśniła się, a oczka zalśniły żywo. Szybko wytarł nos. 
– Chcesz posłuchać mojej nowej piosenki?
– Kto potrzebuje twojej piosenki, Szijele? Mam całą orkiestrę w brzuchu. 
– A sądzisz, że mój brzuch jest napchany? Czym? Deszczem? 
– Kto wie? Idź do domu. 
– Brakuje mi dwudziestaka. Taki jeden tu, w oficynie, chce mi sprzedać zupę 

z ośmioma kawałkami ziemniaków. Posłuchaj mojej piosenki – złapał Szolema 
za klapę i zaraz ją puścił. – Co ty jesteś taki twardy?

– Uprawiam sport – Szolem uderzył się pięścią w piersi. 
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Chłopczyk cwaniacko zamrugał oczami. – Mam piosenkę, która pasuje do 
ciebie jak ulał! – W jednej chwili przybrał teatralną pozę, wytarł nos, odsunął się 
nieco od Szolema i zaczął śpiewać: 

Kto tak stuka późną nocą?
To gettowy stuka głód.
Otwórz, aprowizacyjko,
I jedzenia daj mi w bród.

Jakże mogę ci otworzyć?
Gdy przed starym z lęku drżę. 
Otwórz, aprowizacyjko, 
Ukryjemy dobrze się. 

Otwórz, aprowizacyjko, 
Ukryjemy dobrze się. 

Powtórzywszy refren, Szijele szturchnął Szolema: 
– No, zaśpiewaj ze mną…
Szolem zostawił go, a sam ruszył w stronę domu tak szybko, jak tylko mógł. 

Widział w wyobraźni talerz jedzenia, które Szejna Pesia mu poda. „Otwórz, apro-
wizacyjko, i jedzenia daj mi w bród” – mruczał na głos sam do siebie. „Dlatego 
jestem taki skołowany, bo nigdy nie jestem syty” – pomyślał. W pobliżu bramy 
na Lutomierskiej usłyszał nowe piosenki. To sprzedawcy cukierków i sacharyny 
nawoływali do zakupu swojego towaru.

Mały Żyd ze skrzynką zawieszoną na szyi pociągnął Szolema za rękaw: – Kup 
rozkosz…

Szolem wyrwał się z jego rąk. – Nie potrzebuję żadnej rozkoszy!
Człowieczek podążył za nim. – Twoja twarz mówi mi, że umierasz z tęsknoty 

za cukierkiem. – Wszedł wraz z nim do bramy. – Weź cukierka, co ci szkodzi? 
Będzie ci słodko w ustach i zrobi ci się lżej na sercu. 

Szolemowi zrobiło się go żal. – Chce pan jałmużny?
– Jak możesz tak myśleć! Czyż brakuje mi zarobku? Rozchwytują mi towar 

spod ręki. Po moich cukierkach zostaje słodki smak w ustach przez cały dzień, 
a moja żona tak je robi, że można je żuć co najmniej dwie godziny, a one się nie 
rozpływają. No, weź już. 

– To już niech mi pan da trzy… – Szolem ustąpił.
– O, to lubię. – Mężczyzna podniósł szklane wieko znad skrzynki. – Tak, daj 

ojcu cukierka. To będzie dla niego lekarstwo. 
– Pan zna mojego ojca?
– A co? Znam ciebie i znam twojego ojca, a kogo ja nie znam? 
Szolem zostawił go. Wszedłszy na podwórze, z przyzwyczajenia podniósł 
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wzrok w kierunku okien Estery. Gdy jednak nie dojrzał w nich światła, skierował 
się na korytarz, przywdziewając na twarz wesołą maskę. 

Szejna Pesia chyba usłyszała jego kroki, bo wyszła na schody na powitanie 
– A gdzie to przepadłeś? 

– Mamo, nie pytaj o nic – sapnął – widzisz „haneczki”, które przyniosłem? 
Policjant mnie gonił.

– Jedzenie czeka już dwie godziny… – pomogła mu zdjąć wilgotne ubranie 
i wydobyć kawałki drewna spod marynarki i ze spodni. Po chwili na podłodze 
przy chłopcu wyrosła niezgorsza kupka drewna. – I to wszystko człowiek niósł 
na sobie! – matka pokręciła głową i pchnęła go w kierunku stołu. – No, weź 
coś wreszcie do ust, weź. – Gdy otworzyła jego menażkę i zobaczyła wióry, jej 
satysfakcja była pełna: – Ile dzisiaj kosztuje drewno, co, Szolemie?

– Deszcz przyczynia się do spadku ceny. Robi się gorąco. – Usiadł przy stole.
– Ale na pół buteleczki wystarczy? – obserwowała, jak zaczyna jeść wodni-

stą breję z talerza. Gdy tylko zauważyła, że odwraca się w kierunku szafki na 
chleb, już przy niej była. – Nic z tego! Musi wystarczyć na jutro rano. Zrobiłam 
ci „koklety”. – Podbiegła do pieca, po czym wróciła do niego z dwoma czarnymi 
kotletami zrobionymi z erzac-kawy. Szolem dorwał się do nich. Jego zęby mogły 
się wreszcie wbić w coś realnego, dającego się ugryźć. Nie czuł kawowego smaku, 
a jedynie sól i olej, które przypominały o smaku mięsa. 

– Gdy tak na mnie patrzysz, mamo, byłbym w stanie wsunąć co najmniej ze 
dwadzieścia tuzinów takich „kokletów” – rzekł. 

Uśmiechnęła się blado: – Nie musisz mi mówić, że masz kiszki bez dna… 
– Usiadła naprzeciw niego. Przed jego oczyma w świetle elektrycznej lampy 
migotała siwa głowa matki, a pomiędzy pasmami rzadkich włosów różowiała 
jej czaszka. Wziął kubek kawy, który mu podała, i połykał powoli, oszczędnie, 
pozwalając każdej odrobinie słodzonej sacharyną cieczy rozpływać się po ustach. 
Pragnął, aby kawa w kubku nigdy się nie skończyła, aby nie musiał wstawać od 
stołu i wchodzić do drugiej izby. – Słyszałaś o nowej racji, mamo? – próbował 
odsunąć ten moment. – Cały chleb na głowę, kilo cukru, pięć kilo mąki, pół kilo 
masła, cały słój marmolady i młoteczek.

Spojrzała na niego: – A po co młoteczek?
– Aby sobie to wszystko wybić z głowy.
Kawa została wypita. Szejna Pesia patrzyła na niego wzrokiem, który jasno 

mówił, co musi teraz zrobić. Podniósł się z trudem. Po drodze przypomniał sobie 
o czymś, podszedł do mokrego płaszcza i wyjął z kieszeni papierek z trzema 
cukierkami. – Proszę, oto rozkosz dla ciebie – podał jej jednego, a drugiego 
wrzucił sobie do ust i zaczął ssać. 

Mała, skurczona twarz Iciego Meira żółciła się jak plama na poduszce. Twarz 
o pozieleniałych ustach, na w pół przymkniętych powiekach, luźnej skórze 
policzków, które nadymały się i zapadały wraz z każdym oddechem, przypo-
minała Szolemowi żabę. Poczuł, że całe jedzenie, które ma w sobie, wyrywa 
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się w kierunku jego ust. Jeszcze raz possał cukierka i podszedł do łóżka. Do 
jego nozdrzy wdarł się obrzydliwy, ostry zapach, który prześladował go za dnia 
i w nocy trzymał w swoim władaniu. Pochylił się nad chorym. Ciężkie powieki 
uniosły się odrobinę, odkrywając parę zmętniałych źrenic. – Śpisz, tato? – zapytał 
Szolem tak po prostu. Wiedział, że Icie Meir nie śpi. Ile to razy modlił się w du-
chu, aby ojciec chociaż raz zasnął albo stracił przytomność na kilka godzin, co 
pozwoliłoby mu się uwolnić od jego bolesnej obecności wypełniającej każdy kąt  
mieszkania. 

Zaciśnięte usta otworzyły się i zaczerpnęły odrobinę powietrza: – Dlaczego 
jesteś na mnie zły?

Szolem roześmiał się hałaśliwie, ostro: – Czemu tak nagle miałbym być na 
ciebie zły, tato? Nie widzisz, że zjadłem i od razu do ciebie przyszedłem?

– Jesteś tu już ponad godzinę – wyszeptały usta. 
Szolem usiadł na krawędzi łóżka: – Tato – zawołał wesoło – Fonia10 dołączył 

do wojny!
– Nie musisz karmić mnie kłamstwami.
– Tato, przysięgam, cały resort aż huczał. Wieczorem będziemy wiedzieć na 

pewno. 
Icie Meir westchnął: – Wysysają z nas duszę…
Szolem wziął westchnienie Iciego Meira i jego komentarz za dobry znak. – 

Nadchodzi lato – lekko poklepał żółtą dłoń chorego. – Latem zawsze coś się 
dzieje. A słyszałeś… o nowej racji? Cały chleb na głowę, kilo cukru, pięć kilo mąki… 

– Słyszałem… i młoteczek.
Szolem zaśmiał się sztucznie: – Niezły dowcip, co? A tu przyniosłem dla ciebie 

cukierka. – Wsunął brązowy kawałek do ust Iciego Meira. Usta zaczęły go ssać, 
a obwisły policzek z jednej strony zrobił się szpiczasty, wypchany. Icie Meir ssał 
słodycz. Ssał chwilę, aż westchnienie wyrwało się z jego piersi, a cukierek pod 
językiem przestał się poruszać, jakby chory zmęczył się tą przyjemnością. Szolem 
nie mógł znieść ruchliwości napuchniętego policzka: – Dobrze ci to zrobi, co, 
tato? Kupiłem od małego Żyda. Przesyła ci pozdrowienia. „Icie Meir”, powiada do 
mnie, „a kto nie zna Iciego Meira? Bagatela!” – Icie Meir, miast odpowiedzieć, 
wskazał palcem mahoniowy stoliczek, gdzie stały krople koraminy. Szejna Pesia, 
która przez cały czas stała w drzwiach, pokiwała głową, więc Szolem podszedł 
do mebla, wziął czerwonawą buteleczkę i popatrzył na nią w świetle lampki. – 
Jutro rano trzeba będzie kupić nową – odezwał się. 

Cienkie usta chorego poruszyły się: – Nie kupuj. 
– Wcześniej muszę sprzedać drewno, tato.
– Sprzedaj…
 

10  Fonia – w języku jidysz ironiczne określenie Rosjan, być może pochodzące od imienia Wania.
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 Szejna Pesia zarzuciła na siebie chustę. – Zapytam Walentina. Może weźmie 
drewno. – Wyszła, a Szolem wiedział, że uciekła z domu, aby zwierzyć się innym 
ze swoich trosk. 

Gdy Icie Meir zażył krople, cukierek pod powierzchnią jego policzka zaczął się 
ruszać na nowo. Wydawało się, że chory wygląda lepiej, że się ożywił. Gestem 
dał Szolemowi do zrozumienia, aby ten ponownie usiadł przy nim na łóżku: – Nie 
dojadacie i oszczędzacie na piciu… wiem – pokręcił głową. 

Sztuczny uśmiech pojawił się na ustach Szolema. – Gdybyś widział kolację, 
którą wsunąłem, inaczej byś mówił. 

– Byłoby wam lepiej beze mnie…
– Tato, jak będziesz tak gadał, to wyjdę.
– Pozwól mi… Co ci szkodzi? Pozwól mi powiedzieć, co myślę. Nie mogę się 

poddać, rozumiesz? To mój jedyny sposób walki ze szwabem11. A wy możecie 
mi w tym trochę pomóc. Myślę… macie mój chleb, mój cukier… to rewanż za kro-
ple. Chciałbym zobaczyć ten piękny świat, który zostanie zbudowany po klęsce 
Niemca. To będzie inne życie, Szolemku… Bój to jest nasz ostatni. Całe życie na 
to czekałem. Chcę to zobaczyć na własne oczy…

W Szolemie wszystko wyrywało się, aby uciec z pokoju. – Tato, latem ci się 
poprawi. 

– Lekarz ci to powiedział?
– Tak…
– Widać, nie jestem aż tak bardzo chory, skoro nie zabiera mnie do szpitala.
– Właśnie ci to mówię, tato…
Icie Meir mlasnął ustami: – Naprawdę dobry ten cukierek. Może dziś jeszcze 

coś zjem…
– Zawołam mamę, to ci coś ugotuje. 
Icie Meir podniósł się. – Dlaczego chcesz ode mnie uciec?
– Co ty mówisz, tato?
– Mógłbyś za drewno kupić sobie jeszcze kawałek chleba…
Nieoczekiwany gniew znalazł ujście z ust chłopca: – Możesz już zamilknąć?! 

– zawołał. – Za kogo uważasz nas, swoich czterech synów? Czy chcesz, abyśmy 
pozwolili ci umrzeć?...

– Dlaczego na mnie krzyczysz?
– Bo zawsze, jak przyjdę do domu, zaczynasz o tym samym. 
– Dlaczego tego nie rozumiesz?
Szolem pochylił się nad ojcem. – Człowiek, który może gadać tyle co ty, nie 

jest śmiertelnie chory. 

11 W oryginale użyto określenia Jeke, w jidysz pogardliwego, które znane było od początku XX w. 
Nazywano tak przede wszystkim niemieckich Żydów, ale także Niemców, od słowa Jacke (niem.) 
marynarka. 
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– Mam ci wiele do powiedzenia…
– Nie chcę już słyszeć ani słowa!
– Chcę ci powiedzieć, że… pragnę przeżyć wojnę.
– Przed chwilą to mówiłeś. 
– Przez cały rok w getcie walczyłem z Niemcem… nie poddawałem się.
– Przecież wiem o tym.
– Wychowałem czterech wspaniałych synów…
Szolem uśmiechnął się krzywo. – O tym też wszyscy wiedzą. 
– Chcę mieć z nich pociechę. Widzieć ich w nowym świecie. Ale, Szolemku, 

skarbie… Wracając do rzeczy… Nawet jak umrę, to przecież Niemiec nie pokona 
mnie… bo ja poprzez czterech pięknych synów…

Szolem poderwał się z łóżka. Świat zrobił się dla niego za ciasny. Chodził po 
pokoju, pragnąc rozwalić ściany, wybić szyby i wyskoczyć przez okno. W końcu 
nie mógł już wytrzymać, więc rzucił się ku drzwiom. – Idę po mamę – zawołał 
i wybiegł z izby. 

Na schodach spotkał się z Szejną Pesią. Wyrwał jej „rumki”, które trzymała 
w ręku i puścił się szalonym pędem w kierunku bundowskiej kuchni.

Właściwa kuchnia była już zamknięta, jednak w jadalni przy stole siedział 
tłumek ludzi, a przed każdym kubek kawy przygotowanej na wypadek pojawienia 
się nieoczekiwanego gościa z zewnątrz. Większość zebranych stanowili młodzi 
ludzie, członkowie Związku Młodzieży „Cukunft”. Porządkowy przy drzwiach 
poinformował Szolema o temacie zebrania, a właściwie o dwóch: jednym czy-
sto organizacyjnym i drugim poświęconym Perecowi. Poza tym powiedział mu 
o zebraniu członków kółka dramatycznego, którzy przyszli na próbę recytacji. 

Przy okrągłym stole stał Isroel. Obok niego siedział towarzysz Sender ze 
Stowarzyszenia Kultury oraz „Mucha”, przewodniczący kółka dramatycznego. 
Isroel mówił o akcji na rzecz chorych towarzyszy, która poległa na tym, że każdy 
z towarzyszy miał oddać pięć deko swojego chleba na ich rzecz.

Szolem usiadł przy stole. Wysilał się, aby zrozumieć przemowę brata, lecz 
za nic w świecie nie potrafił. W wyobraźni widział ojca, który wraca do zdrowia, 
pracuje heblem, żartuje. I widział też siebie samego u boku ojca – z młotkiem 
w ręku, pochylonego nad jakąś robotą. Obraz ten tak żywo stał przed jego oczyma 
i tak go zachwycił, że nie zauważył, kiedy Isroel skończył mówić, a jego miejsce 
zajął towarzysz Sender. Nagle Szolem poczuł czyjąś rękę na ramieniu. Obok 
niego siedział Isroel. – Co słychać w domu? – zapytał szeptem. 

– Mogłeś przyjść, to byś wiedział, co słychać – mruknął Szolem. Pochylił się 
w kierunku brata: – Mama posyła pieniądze na buteleczkę. 

Isroel wytarł twarz i zmarszczył brwi: – Straciłem kontakt. Posadzono czło-
wieka. 

– Nie wrócę do domu bez buteleczki. Znajdź inny kontakt. 
– Nie ma mowy… A zaraz mam zebranie. Trzydziestu towarzyszy trzeba za-

opatrzyć jeszcze dzisiaj…
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– Isroel, ojciec dogorywa.
– Posłuchaj, to nic nowego…
– Tak, wiem, Rosjanie dołączyli do wojny.
– Nie. Rumkowski znowu musi wysłać kilkuset ludzi z getta. Tym razem 

krążą plotki, że będzie brał ludzi z partii. Ma listy wszystkich naszych członków. 
Poza tym prawdopodobnie wyśle kierownictwo. Nie mów nic w domu… Idę do 
chazana12, czekaj tu na mnie. 

Isroel wyszedł, a Szolem spojrzał w kierunku stołu. Nie pojmował ani słowa 
z referatu towarzysza Sendera na temat Pereca. Nie spuszczał oczu z jego czarnej 
głowy, oczu skrytych za okularami, drobnej, wychudzonej figury przewodniczącego 
Stowarzyszenia Kultury, który nigdy nie przepuszczał okazji i zawsze przychodził 
tam, gdzie zbierają się ludzie, by czytać im swoje wiersze i rozmawiać o literaturze. 
Jednak zamiast niego Szolem widział swojego brata, Isroela, siedzącego gdzieś 
na strychu, przy chazanie, który miał radioodbiornik i przekazywał członkom 
partii najnowsze wiadomości13. Szolem nie czynił sobie złudzeń, wiedział, że 
informacja o Rosjanach jest blefem, ale przecież nadzieja kazała mu wierzyć, 
że Isroel przyniesie dobre wieści… że Icie Meir jednak wyzdrowieje.

Wracał do domu z Isroelem. Nie było dzisiaj nowiny, która mogłaby choć po-
ruszyć wyobraźnię do marzeń. W domu spotkał Josiego i Motla, którzy również 
przyszli zobaczyć ojca. Było też kilku sąsiadów i starych kolegów Iciego Meira. 
Wszyscy siedzieli dookoła łóżka, a Icie Meir, umyty, żółcił się na poduszkach, które 
Szejna Pesia przykryła czystym ręcznikiem. Gdy tylko ujrzał Szolema i Isroela, 
wybałuszył na nich oczy: – Nowa buteleczka? 

Koledzy Iciego Meira i sąsiedzi byli zajęci rozmową o Rumkowskim i Radzie. 
Jedynie czterej synowie zjednoczyli się z rodzicami pierścieniem spojrzeń, który 
rozrywał się i łączył na nowo, w milczeniu. Motl wstał pierwszy, za nim poszedł 
Josi. Pozostali goście zostali jeszcze chwilę, aż w końcu też zniknęli. Isroel wy-
szedł ostatni, zabierając Szolema ze sobą. Spacerowali po podwórzu, w deszczu. 
Nigdy nie zwierzali się jeden drugiemu, ale łączyło ich coś szczególnego. Nawet 
złość Szolema na brata miała w sobie jakiś odcień szacunku, więc z przykrością 
myślał o tym, że Isroel nie powinien wiedzieć, co on robi – że postępuje nie- 
uczciwie.

12 Chazan (kantor) prowadzi modlitwy w synagodze, tu prawdopodobnie pseudonim. Do aktywnych 
słuchaczy radia w getcie należał m.in. bundysta Bono Wiener, przyjaciel Rosenfarb (drugi mąż 
pisarki). 

13  Już w listopadzie 1939 r. Polacy i Żydzi musieli oddać Niemcom odbiorniki radiowe. Za posiadanie 
ich i rozpowszechnianie wiadomości groziła kara śmierci. Wiadomo, że w getcie mimo zakazu było 
kilka radioodbiorników i prowadzono nasłuch radiowy. W ten sposób do getta docierały informacje 
o wydarzeniach w Europie i na świecie, które były kolportowane wśród wtajemniczonych osób. 
Wpadka nastąpiła dopiero w czerwcu 1944 r. Niemcy aresztowali wówczas i zamordowali kilka 
osób.
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 Długo milczeli, aż Isroel się odezwał, jakby czytając w myślach Szolema: 

– Nie sądzę, aby przyszli po mnie dzisiejszej nocy… Jeśli chcesz, będę spał 
w domu. 

Szolem wiedział, że jednak mogą go szukać. A mimo to przystał na propozycję 
brata. – Śpij z ojcem.

Szolem przespał noc na podłodze w kuchni. Podczas bezsennych godzin 
myślał o nakazie wysłania Żydów z getta. Ujrzał siebie jadącego w wagonie… 
poza miasto, przez drogi, pola i lasy. Wyobraził sobie obóz, w którym trzeba 
pracować, ale za to dają dobrze zjeść. Później ujrzał siwą głowę Szejny Pesi. Nie, 
nie pozwoliłby jej tam jechać z żadnym z braci. Była jego. On za nią odpowiadał 
– była jego ciężarem i jego oparciem. Potem ujrzał Esterę leżącą w łóżku obok 
niego zamiast ojca. 

*

Kolejnego wieczoru nikt nie przyszedł odwiedzić chorego Iciego Meira. Wieść 
o wyroku wiszącym nad głowami odbierała odwagę. Tylko czterej synowie zgro-
madzili się przy łóżku chorego. Ten zaś cały dzień pytał o nową buteleczkę. 
Wieczorem przestał pytać. W ogóle nic nie mówił. Szolem odczuł ulgę, że ojciec 
milczy, i wziął to za dobry znak. Ale kiedy bracia chcieli się z nim pożegnać, Icie 
Meir zadrżał i powiedział dziwnie mocnym głosem: – No, moje dzieci, niebawem 
kipnę…

Czterech synów zamurowało. Jednak zaraz przyszli do siebie i zaczęli z nie-
go żartować. Icie Meir przywołał palcem każdego z osobna, dając znak, aby 
pochylali się ku niemu, po czym nadstawiał brodę, aby go pocałowali. Synowie, 
uśmiechając się krzywo i wypowiadając krzepiące słowa, wypełnili jego prośbę, 
całując go na pożegnanie. On próbował powiedzieć coś do każdego z nich, ale 
do ich uszu dochodziło jedynie rzężenie, które zagłuszali jeszcze głośniejszą 
gadaniną. Szejna Pesia siedziała w nogach łóżka, a jej kredowobiała twarz stała 
się niemal podobna do twarzy męża. 

Tej nocy żaden z synów nie wrócił na noc do domu. Szolem chciał się poło-
żyć przy braciach w kuchni, na podłodze, ale Szejna Pesia poszła po niego. Icie 
Meir pokazał cienkim palcem miejsce Szolema przy sobie, charcząc: – To nie 
potrwa już długo. 

Chłopiec wślizgnął się do łóżka ojca. Starał się leżeć sztywno na samym brze-
gu i nie oddychać zbyt głęboko, aby nie czuć smrodu, który wiercił w nozdrzach. 
Leżąc tak, gdzieś w samym środku głębokiej nocy, w otchłaniach ciemności, 
nie wiedząc, czy czuwa, czy też śpi – poczuł, że czyjaś dłoń wczepia się w jego 



ramię. Drobne ciało obok niego rzucało się, rzęziło. Szolem słyszał swoje imię 
i słowo, które mogło oznaczać benk albo też – gedenk14… Zacisnął oczy, jakby 
chciał w ten sposób głębiej zapaść się w sen, ale jego ciało stało się jeszcze 
bardziej świadome. Usłyszał skrzypienie łóżka Szejny Pesi oraz odgłosy miaro-
wego kołysania… Aż zaczęło i nim kołysać, jakby leżał w kołysce, więc zasnął 
głębokim snem. Śpiąc, poczuł paznokcie wbijające się w jego ciało i znowu 
usłyszał: – Szolem… benk… gedenk…

We śnie chłopiec oderwał od siebie drapiące go ręce, które mu się poddały. 
Jednak na ich miejsce nieznośnym ciężarem zwalił się na jego ramię cały Icie 
Meir. Szolem otworzył oczy. Na ramieniu leżał malutki ojciec, który w końcu zasnął. 
Zrobiło się lekko… i cicho… jakby wokół nic nie było. Szolem zdjął głowę Iciego 
Meira ze swojej ręki, zepchnął z siebie ciało i odsunął je na bok. Wstał z łóżka 
i zapalił światło. Szejna Pesia, która siedziała na swoim posłaniu, przestała się 
kołysać. Szolem ubrał się, nie wiedząc, co robi. Wkrótce spostrzegł, że biegnie 
przez podwórze w kierunku wejścia na korytarz prowadzący do mieszkania Es-
tery. Przebiegł trzy piętra schodów, ale gdy przybył pod jej drzwi, coś się w nim 
zacięło. Usiadł na schodach, wtulił się w kąt i zamknął oczy. Modlił się o dar łez, 
jednak nie potrafił zapłakać. Oparł głowę na kolanach i zaczął śnić o życiu Icie-
go Meira, o Końskowoli, o sadzie, o Warszawie i Łodzi. Śnił słowa Iciego Meira, 
jego powiedzonka i dowcipy, jego przemowy do głodnych ludzi w getcie. A gdy 
podniósł głowę, rozejrzał się i zdziwił, co robi tu, przy drzwiach Estery. Wydało 
mu się to dziwne, bo przez ostatnią dobę w ogóle o niej nie myślał. Schodząc po 
schodach, wiedział, że odchodzi też od niej, że jego miłość właśnie przeminęła. 
Nie czuł żalu ani smutku. Czuł jedynie to, że sam stał się Icie Meirem. 

14  Benk (jid.) – tęsknij; gedenk (jid.) – pamiętaj.
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Ziemia i niebo zmieniły się w pole bitwy, na którym toczyła się wojna między zimą 
a wiosną. Jednego dnia niebo kąpało się w szarości, mróz palił, wiatr świszczał, 
ziemia była twarda jak kamień. Nazajutrz świeciło słońce. Swymi promieniami 
niczym złotymi grabiami zdrapywało szron z szyb, topiło śnieg na ulicach, uwal-
niało z lodu rynsztoki. Potem ponownie nadchodziło zimno, wiatr, śnieg i grad. 
A następnego dnia – znowu światłość.

Pomiędzy zimą a wiosną, niebem a ziemią, stały domy. One również zmieniały 
oblicza w rytmie marcowych kaprysów. Raz były skurczone, zamknięte w sobie 
za zamarzniętymi szybami, zaryglowanymi drzwiami, ich zmęczone dachy uginały 
się pod ciężarem sczerniałych od sadzy kominów. A następnego dnia jakby rosły, 
prostując plecy, śmiejąc się skrzypem otwieranych drzwi i okien.

Podobnie było z ludźmi. Jednego dnia – przytłoczeni i zakutani, wlokący 
ostatkiem sił ciężar własnych ciał, obuci w przemoczone trepy. Na drugi dzień te 
same trepy przywodziły na myśl radośnie dźwięczące kastaniety. Lekkie sylwetki 
wydawały się szybować w powietrzu. Z ust niczym z odtajałych źródeł swobodnie 
tryskały słowa, oczy, jak wiewiórki obudzone ze snu zimowego, ufnie skakały po 
bożym świecie – po getcie.

Ludzie rozwinęli szczególną wrażliwość na pogodę, a im dłużej żyli w za-
mknięciu, tym bardziej się ona wyostrzała. Pogoda wpływała na samopoczucie, 
kształtowała nastroje, sterowała myślą, odbijała się w duszy. I jedynie jakaś 
nowina z frontu, święto żydowskie czy, broń Boże, kolejne prześladowania lub 
nieszczęście w rodzinie były w stanie tę zależność zakłócić. 

Niebo i ziemia stały się ludziom prawdziwie bliskie. Niebo, przestrzeń nie-
ogrodzona drutami, było tym, co łączyło świat po tej i po tamtej stronie, jedynym 
świadkiem, okiem, które do nich zaglądało. W jego głębi szukali ukrytych wyja-
śnień, znaków, obietnic. Dlatego wszystkim ściskało się serce, kiedy ono płakało. 
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A gdy oko się uśmiechało, ludziom robiło się lekko na duszy.
A ziemia? Była czymś rzeczywistym. Przedstawiała sobą to, co stałe i konkret-

ne. Po tym ogrodzonym kawałku ziemi stąpały nogi – raz w śniegu, raz w błocie, 
raz w nasłonecznionym pyle. Wsiąkały w nią łzy, pogrążały się w niej westchnie-
nia. Spali na niej wiecznym snem zamarznięci, zmarli z głodu i chorób. Nisko 
pełzał wszechobecny lęk, ale i nadzieja. Na tym kawałku ziemi, jak na stronie 
kalendarza, zostawiał swe piętno każdy dzień; każdy tydzień, każdy miesiąc 
zapisywały tu swą historię. Żydowi stąpającemu po ziemi getta wydawało się, 
że jego krok pozostawia na niej znak, ślad. Ziemia była wieczna i właśnie tego 
wszyscy pragnęli się uczepić.

W tych dniach Żydzi gettowi przypominali chore dzieci. Byli wyjątkowo wrażliwi 
nie tylko na pogodę, ale również na wszystkie zmiany zachodzące w nich samych 
i poza nimi. Wydawało się, że rozwinęli nowy, ukryty zmysł, zdolny wyczuwać 
najsłabsze wibracje w otaczającej ich przestrzeni. Jak chore dzieci czuli, że to, 
co niepojęte we śnie i na jawie, objawia się, przemawiając za pomocą tylko dla 
nich zrozumiałych znaków. Jakaś gorączka podsycana głodem, gruźlicą, rozpaczą 
i beznadziejnością zżerała ich ciała, a zarazem pomagała odbierać to wypaczone 
życie w jedyny możliwy do przyjęcia sposób – jako głębokie misterium.

Jak chore dzieci ludzie z ochotą wchodzili w to sekretne życie. Poddawano mu 
się, pozwalano rozgorączkowanej fantazji rozbujać się wszystkimi tonami, kolo-
rami i odcieniami. Fantazja dodawała skrzydeł, przenosiła w inne światy. Syciła 
daniami, których nigdy w życiu się nie próbowało. Obdarzała szczęściem, którego 
nigdy przedtem się nie kosztowało. Pomagała wyzwolić się z więzów. Upiększała 
i zdobiła konkretną rzeczywistość. Najdrobniejszą nowinkę rozdmuchiwała do 
rozmiarów obietnicy wybawienia. Wprawiała w zachwyt kilkoma kawałkami 
ziemniaka i kęsem chleba z marmoladą. Fizyczną satysfakcję z przeżuwania 
pokarmu wynosiła na najwyższe wyżyny duchowej ekstazy i mistycznego zachwy-
tu. Ludzie byli jej za to wdzięczni, jak chore dzieci czują wdzięczność wobec rąk 
poprawiających pościel na łóżku szpitalnym. 

I jak chore dzieci zdani byli na pomoc tych rąk. Uwalniały od zmartwień, 
od troski o byt. Sprawiały, że można było stać się nieczułym na cierpienia i na 
chorobę, uznać je za normalność. W monotonnym rytmie nieszczęśliwego życia 
pozwalały na ucieczkę od rzeczywistości w marzenia o jutrze, które jawiło się 
jako upajające i oślepiające światło.

Tylko od jednej rzeczy ani pomocne ręce, ani fantazja nie pozwalały uciec – od 
bliskości śmierci drzemiącej na łóżku obok. I ponieważ wiedziano, że kęs chleba 
i talerz zupy nie wystarczą, by sobie z nią poradzić, zaczęto szukać mocniejszych 
środków. W ten sposób podczas owej głodnej zimy obudziła się w głowach tę-
sknota za religią i pragnienie piękna. Szukano jakiegoś wyższego, mistycznego 
porządku, w którym zarówno to dziwne życie, jak i śmierć znalazłyby swoje miejsce. 
Szukano go w pokręconym mechanizmie świata, a także w samym sobie. Jedni 
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szukali go na stronicach Talmudu, w dziesiątkach sztiblów1, gdzie zbierano się 
w największej tajemnicy, ukrywszy brodę i pejsy pod chustą lub szalem. Drudzy 
szukali go w traktatach filozoficznych, w pracach historyków i naukowców. Inni 
szukali go w dziełach Tołstoja i Dostojewskiego czy też u Szolem-Alejchema, 
Pereca i Lejwika2. A ludzie prości, nieprzyzwyczajeni do studiowania drobnych 
literek3, szukali tego samego w słowach piosenek – i tych dawno zapomnianych, 
i tych nowych, powstałych w getcie.

Pisano też dzienniki. Robili to wszyscy – od dzieci, które ledwo co nauczyły 
się trzymać w ręku pióro, po starców z siwymi brodami. Nazywano je „świadec-
twem dla historii”. Ale pisano raczej, by zapewnić sobie nieśmiertelność oraz 
by doraźnie utrzymać się przy życiu. Getto pełne było poetów, humorystów, 
autorów opowiadań i ballad. Śpiewacy uliczni sprzedawali swoje piosenki na 
rogach. Stroniczki papieru zapisane ołówkiem lub piórem wędrowały z rąk do 
rąk. Ta nowa literatura była realistyczna, romantyczna, mistyczna, dekadencka, 
podniosła, pozbawiona nadziei4.

Mordechaj Chaim Rumkowski nie różnił się pod tym względem od pozosta-
łych Żydów w getcie. Również jego opanowała wówczas tęsknota za przyjem-
nościami duchowymi, przejawiająca się głównie w pragnieniu oglądania swego 
nazwiska w druku. Zaczął wydawać „Geto-Cajtung”5. Bardzo szybko znalazł 
pisarzy zdolnych oddać piórem jego słowa i przelać na papier nie tylko jego idee, 
ale nawet styl. Potem po prostu podpisywano tekst nazwiskiem Mordechaja 
Chaima6. Część artykułów była czysto teoretyczna i nosiła odpowiednie tytuły, 
jak na przykład Naszym paszportem do spokoju jest praca. Prezes filozofował 
w nim: „Doszedłem do wniosku, że naszą jedyną drogą jest praca. Tą drogą sze-
dłem dotychczas i będę szedł dalej. W rzeczy samej pracą dowiedliśmy, że nie  

1 Sztibl – prywatna bożnica, modlitewnia.

2 Leiwik H. – pseudonim literacki, wł. Lewi Halpern/Halper  (1888–1962), jeden z najwybitniej- 
szych poetów literatury jidysz, jego poemat Der gojlem (Golem) wszedł do klasyki światowej. Zwią-
zany z Bundem od 1905 r., aresztowany i skazany na katorgę, w 1913 r. wyemigrował do USA.

3 Małymi literami drukowane były komentarze do głównego tekstu Gemary. Powiedzenie, że ktoś 
był nieprzyzwyczajony do drobnych literek, znaczy, że nie był oczytany w literaturze religijnej.

4 Istotnie w getcie łódzkim powstawało mnóstwo tekstów, przede wszystkim dzienniki, wiele z nich 
przetrwało wojnę i zachowało się do czasów współczesnych, m.in. dziennik Dawida Sierakowiaka, 
Jakuba Poznańskiego, Jehudy Lubińskiego i wiele innych.

5 „Geto-Cajtung” – tygodnik w jidysz ukazujący się w getcie łódzkim od 7 marca do 21 września 
1941 r. Był on oficjalnym organem żydowskiej administracji getta. 

6 Artykuły pisane w imieniu Chaima Rumkowskiego wychodziły spod ręki dziennikarza Szmula 
Rozensztajna (1898–1944), przedwojennego korespondenta jidyszowego dziennika „Hajnt”, redak-
tora „Geto-cajtung”.
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straciliśmy zdolności do budowania i umacniania naszego bytu... Musimy teraz 
usiąść i dobrze się zastanowić nad istotą rzemiosła. Dlatego też postanowi-
łem...”. Inne artykuły były prostsze, bardziej przystępne dla człowieka z ludu. 
Miały za temat konkretne zjawiska w resortach, biurach lub w całym getcie. 
Wszystkie pełne były decyzji Prezesa, zwrotów „moje fabryki”, „moi pracownicy”, 
„moi Żydzi”, „stworzyłem”, „zrobiłem”, „nakazuję”... „Geto-Cajtung” publikowała 
także rozporządzenia i obwieszczenia „władz” oraz samego Rumkowskiego, jak 
również nazwiska tych, których przyłapano na kradzieży. Był w niej też dodatek 
literacki, składający się z rymowanych panegiryków na cześć Prezesa, pisanych 
przez jego wygłodniałego dworskiego grafomana7.

Ta aktywność duchowa dawała Prezesowi wielką satysfakcję, ale nie zaspoka-
jała jego nagłego pragnienia dóbr kulturalnych. W owym czasie założył więc Dom 
Kultury8. Umieścił go w budynku, w którym znajdował się niegdyś klub endecki9. 
Była tam sala ze sceną i kilka mniejszych pomieszczeń. Kiedy wyłamano zamek 
do jednego z nich, odkryto instrumenty muzyczne, i tak z dnia na dzień powstała 
orkiestra symfoniczna, dająca koncerty dwa razy w tygodniu. Niedługo potem 
powołano do życia teatr rewiowy i chór.

*

Estera stała się promiennie piękna. Jej twarz, różowa i pełna, z zielonymi 
oczami w oprawie ciemnych rzęs, z aureolą ogniście rudych włosów, jej kształtne 
członki, całe jej ciało tchnęło młodą, ale już dojrzałą kobiecością – tak jakby 
natura postawiła ostatnią kropkę nad swoim dziełem. Biła od niej zmysłowość, 
powab, ukryta magnetyczna siła, która pobudzała, niepokoiła i przyciągała. Jej 
krok, przedtem lekki, jakby unosiła się nad ziemią, stał się teraz trochę cięższy, 
ale pozostał elastyczny, sprężysty, a jego rytm nadal kojarzył się z czymś ulot-
nym, eterycznym.

Kiedy przemierzała podwórze lub przechodziła przez ulicę, czuła na sobie 
spojrzenia przechodniów dosięgające ją ze wszystkich stron. W oczach opuchłych 
z głodu mężczyzn z getta nie było pożądania, ale zapalało się w nich światło. 
Patrzenie na nią było pociechą. Tylko od czasu do czasu któryś z nich, młodszy, 

7 Panegiryki znanego łódzkiego humorysty Lejba Bermana (pseudonim: Graf Kali, 1887–1944).

8 Dom Kultury (Kulturhaus) przy ul. Krawieckiej 3 oficjalnie funkcjonował w getcie od marca 1941 
do lata 1943 r. Odbywały się w nim koncerty, przedstawienia teatralne, wieczory literackie i wy- 
stawy, a także spotkania okolicznościowe, często przemawiał na nich Rumkowski. Występowali 
wybitni artyści scen łódzkich i międzynarodowych będący więźniami getta. 

9 Faktycznie przed wojną w tym budynku mieściła się siedziba łódzkiej Narodowej Demokracji.
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bardziej syty, szedł za nią. Zagadywał ją, by się do niego odwróciła. Wtedy poka-
zywała mu usta z drobnymi zębami i zielone, gorące światło bijące ze zmrużonych 
oczu. Jej uśmiech nie zapraszał, ale jakby potwierdzał odbiór komplementu.

Samotność, z którą przedtem nie mogła sobie poradzić, już jej nie przeszka-
dzała. Wprost przeciwnie, czuła się z nią wygodnie i miała wrażenie, że daje jej 
siłę. Całe jej jestestwo przepełniała teraz radość, żywa jak kuleczki rtęci. Nawet 
w ponurych dniach zimowych czuła się wolna, wiosenna. Nieraz zastanawiała 
się, z czego właściwie tak się cieszy, i wyrzucała sobie, jak może się tak czuć, 
podczas gdy wokół dzieją się straszne rzeczy. Wyrzucała sobie egoizm, nieko-
munistyczną obojętność wobec drugiego człowieka. Ale sama nie brała tych 
wyrzutów na serio. Bo czuła, że wcale nie jest obojętna. Że chociaż jej współ-
czucie dla cierpiących jest już inne niż kiedyś, to jest ono zdrowsze, a ona sama 
– w gruncie rzeczy lepsza. Nie chciała już umierać wraz z każdym umierającym, 
ale za to nie czuła skrytej goryczy wobec tych, którym pomagała – że ją męczą, 
że zżerają jej duszę swoimi cierpieniami. Między nimi i nią istniała granica. 
Dzięki niej Estera pomagała mądrzej, była bardziej szczera. Świat wokół siebie 
postrzegała wyraźniej i jaśniej. Słowa i dźwięki słyszała teraz z nową ostrością, 
jakby nagle przestała być głucha.

Najlepiej odczuwała to przy pracy. Stała na swoim stanowisku, przy okien-
ku kuchni gettowej, jej uwaga skupiona była na trzymanej w ręce chochli, 
a oczy, zwrócone na kolejkę na zewnątrz, szukały twarzy bliskich i towarzyszy 
partyjnych, żeby dać im lepszą zupę. Ale jednocześnie o wiele lepiej niż kiedyś 
słyszała przekleństwa kucharzy i drapanie łyżek, kiedy palaczom pilnującym 
ognia pozwalano wydrapać resztki jedzenia z kotłów. Słyszała gospodynie i ich 
pomocnice, które niby to miały uważać, żeby było czysto i smacznie, ale wyłącznie 
gadały i czekały na fajrant, by móc zabrać do domu swe pełne garnki. Słyszała, 
jak przychodzili obcy z protekcjami i przez tylne drzwi wynosili zupę. Słyszała 
szepty kierownika, wiecznie zajętego transakcjami z odwiedzającymi go wyższymi 
urzędnikami. A kiedy wyglądała przez okienko, widziała nie tylko tłum w kolejce, 
ale też pomieszczenie, gdzie siedziały kobiety obierające ziemniaki. Ubrane na 
czarno, z nogami w błocie, pochylały się nad górami przemarzniętych kartofli. 
Czerwonymi, zmarzniętymi palcami obierały przez dwanaście godzin dziennie, 
by móc zabrać do domu wodniste resztki z kotłów i kilogram obierków. W oczach 
Estery wyglądały jak wielkie, czarne wrony z podciętymi skrzydłami.

Ale mimo tego, co widziała, pozostawała radosna, beztroska. Ta beztroska 
była u niej czymś nowym. Kiedyś, w najlepszych momentach, nawet gdy żyła 
z Herszem, radości towarzyszyła ukryta melancholia, tęsknota. Nieraz odczuwała 
szczęście jak ból. Dziś cieszyła się każdą chwilą i dobrze wiedziała, że wszystko, 
na co może liczyć, to moment w teraźniejszości. Nie była w nikim zakochana, 
ale jej stan przypominał zakochanie. Żyła w zamknięciu, a jednak czuła się wol-
na. Oko w oko z sobą samą nie odczuwała już niechęci. Jej wady już jej tak nie 
przeszkadzały – akceptowała siebie taką, jaka była. 
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Również jej współpraca z towarzyszami partyjnymi zyskała na harmonii. Nie 
tylko stała się bardziej zdyscyplinowanym członkiem ruchu, ale jej popularność 
doszła do szczytu. Jej niechęć do objęcia odpowiedzialnego stanowiska i pełna 
oddania działalność w charakterze „szarej jednostki” były teraz traktowane jako 
wyraz szczerej skromności. Obdarzano ją zaufaniem, jakiego dostępowali tylko 
nieliczni. Jej stosunki z towarzyszem Baruchem i z towarzyszką Julią, przewod-
niczącą ruchu, matką i siostrą każdego komunisty, stały się łatwiejsze, bardziej 
przyjacielskie. Powierzono jej ważną funkcję – kierowanie nowo utworzoną grupą 
młodzieży gimnazjalnej.

Z entuzjazmem rzuciła się w wir pracy z młodymi. Chciała się z nimi dzielić 
swą siłą, uskrzydlać własną nadzieją, porywać temperamentem. Ale nie przyszło 
jej to łatwo.

Wychudzone twarze, które miała przed sobą, przypominały młodych star-
ców. Wielkie, ciemne oczy mówiły, że chętnie dałyby się poprowadzić, zarazić 
jej zapałem – tak bardzo chciały zapomnieć. Ale nad ich myślami panowały 
wycieńczone głodem ciała. Nie rozumieli jej entuzjazmu. Zostali komunistami 
w getcie, szukając racjonalnej, logicznej pociechy. Pragnęli otuchy opierającej 
się na czymś konkretnym, na faktach – i byli dla Estery bezlitośni. 

Czasami, kiedy w uniesieniu postanawiała dać grupie zastrzyk optymizmu, 
w samym środku przemowy ktoś bezceremonialnie jej przerywał: – Ty jesteś 
syta, a my głodni. Jakim prawem mówisz nam, co mamy czuć i jak postę- 
pować?

Broniła się zbita z tropu: – Mam zgodę kierownictwa partii na moją pracę. 
Pracuję dla towarzyszy. Pomagam chorym, potrzebującym. Czy byłoby lepiej, 
gdybym zrezygnowała z tej odrobiny jedzenia, którą tam dostaję?

– Ta odrobina jedzenia to różnica między tobą a nami. A nie sądzisz, że po-
magając kolegom, krzywdzisz innych?

– Wiem – starała się mówić mocnym głosem i zapanować nad rumieńcem 
wypływającym jej na policzki – i też mi to przeszkadza. Ale gdybym stamtąd 
odeszła, przyszłaby inna i pomagała swoim. Taki już jest system.

– Czyli według ciebie trzeba pogodzić się z systemem.
– Stworzył go Rumkowski i jego klika, a za nimi stoi Niemiec.
– I dlatego należy ten system przyjąć?
– Należy go wykorzystać do własnych celów. Musimy chronić nasze kadry, 

uświadomioną część ludności...
– A gdzie nasza odpowiedzialność za bezpartyjne masy w getcie? Bundowcy 

pomagają swoim, syjoniści swoim, a my naszym. A kto zatroszczy się o ogół, 
o większość? Czy należy ją pozostawić w rękach Rumkowskiego?

– Nie, do nas należy ją oświecić. Nie możemy zaspokoić jej potrzeb ani nawet 
potrzeb naszych własnych towarzyszy. Nie możemy zmienić systemu Rumkow-
skiego. Jedyne, co możemy zrobić, to przeciągnąć masy na naszą stronę. Zarazić 
je naszą odwagą i pomóc im moralnie przetrwać ciężkie czasy. 



335

W takich momentach czuła się z młodymi bardzo niewygodnie i cieszyła się, 
gdy mogła wrócić do studiowania dzieł Lenina. 

Czasem próbowała nawiązać kontakt z inteligencką młodzieżą, poruszać bliż-
sze im tematy. Zaczynała mówić o kulturze, proponowała dyskusję o książkach, 
spotkanie z którymś z młodych poetów. Ale wiele tym nie osiągnęła. 

Napadali na nią: – Rumkowski daje nam dość kultury. Może mamy się zająć 
dystrybucją gazety „Geto-Cajtung”? I jak sądzisz, dlaczego Niemcy pozwalają 
nam prowadzić tak rozgałęzioną działalność kulturalną? Dlaczego pozwalają na 
spektakle, koncerty? Myślisz, że o tym nie wiedzą?

– Możliwe, że wiedzą – broniła się. – Możliwe, że wszystko im jedno, co 
robimy, bo i tak mają nas w łapie. Ale możemy to wykorzystać...

Młodzi nie dawali jej skończyć. Gorączkowali się: – Oni nie chcą, żebyśmy się 
buntowali. Ot co! Nie chcą, byśmy stawiali opór i robili na świecie hałas. Dlatego 
pozwalają nam się czadzić kulturą. Kultura w getcie to grzech! Zaślepia, przytępia 
zmysły, zabija czujność!

Mimo to dobrze wiedziała, że ci sami chłopcy i dziewczęta pilnie studiują 
przedmioty szkolne i nie opuszczają ani jednego koncertu w Domu Kultury; że 
połykają literaturę piękną i rozchwytują ręcznie pisane wiersze czy opowiada-
nia. Jednak na zebraniach z nią nie chcieli słyszeć o kulturze. Tu oczekiwali od 
niej – i od siebie – czegoś innego. Dobrze wiedziała, o co chodziło – o aktywne 
przygotowanie do walki z Niemcami. Ale na razie nie mogło być o tym mowy.

 Jednak od czasu do czasu udawało jej się porwać grupę. Stało się to za 
sprawą pieśni rewolucyjnych. Bardzo często po spotkaniu kółka zaczynała cicho 
nucić i towarzystwo, na początku apatycznie, a potem z coraz większym zapałem, 
pozwalało się ponieść słowom i melodii. Twarze traciły starczą suchość, rozja-
śniały się, promieniały – i nieraz dziwiła się, że prosta piosenka może zdziałać 
o wiele więcej niż godziny referatów i przemówień.

W tym czasie na powrót odkryła swój głos. Śpiewała całymi dniami, ciesząc 
się czystością wydobywających się z niej tonów. Nuciła u siebie w pokoju, przy-
gotowując jedzenie, sprzątając. Nuciła na ulicy i przy pracy w kuchni gettowej. 
Najlepiej się jej śpiewało akurat wtedy, gdy spowita parą z kotła miała przed sobą 
rozgadany tłum, a policjanci machając pałkami, krzyczeli na obecnych, popychali 
i rozdawali ciosy. Wiedziała, że nikt jej nie usłyszy i dobrze jej było w tym hałasie, 
sam na sam z własnym głosem.

Ona też nie opuszczała żadnego spektaklu ani koncertu w Domu Kultury. 
Szczególnie mocno przeżywała wystąpienia chóru.

Tutaj, wystrojona w najładniejszą spódnicę, spotykala się z chłopakami i dziew-
czętami z jej kółka, też przebranymi w czyste ubrania. Tu spotykała kierownika 
kuchni gettowej, tu często widywała mężczyznę, który kiedyś miał w swoich 
rękach jej życie, a teraz panował nad wszystkimi obecnymi, nad wszystkimi 
Żydami w getcie – prezesa Chaima Rumkowskiego. Widziała, jak pojawiał się ze 
swoją świtą, jak ogarniał wzrokiem salę – zupełnie jak niegdyś w domu sierot, 
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kiedy rozglądał się, by sprawdzić, czy dzieci dobrze się zachowują. Wszystko 
się w niej kurczyło, gdy widziała, jak na jego cześć spektakl zostaje przerwany, 
widzowie podnoszą się z miejsc i klaszczą mu na powitanie tak długo, dopóki 
on, doszedłszy do pierwszego rzędu, nie daje znaku, żeby kontynuować koncert.

Te sceny z Prezesem niweczyły jej plan wstąpienia do chóru. Stanie na scenie 
jawiło jej się wówczas jako wyraz współpracy z systemem. Kiedy czuła, że wszyst-
ko się w niej wyrywa, by śpiewać razem z chórem zamiast siedzieć na sali, dla 
obrony przed pokusą przywoływała w pamięci słowa gimnazjalistów. Tak, oni mieli 
rację. Posada wydzielaczki w kuchni i faworyzowanie przyjaciół było współpracą 
z Prezesem i w pewien sposób zgodą na jego system. Ale jeśli ta forma współ-
pracy mogła jeszcze w jakiś sposób być usprawiedliwiona, współpraca z nim na 
polu kultury takiego usprawiedliwienia nie miała. W oczach Estery działalność 
kulturalna nie powinna mieć nic wspólnego z Prezesem. Wprost przeciwnie, po-
winna być skierowana przeciwko niemu, tak jak przeciwko Niemcom. Oczywiście 
wiedziała, że nawet uczestnictwo w spektaklu w charakterze widza, w instytucji 
„należącej” do Prezesa, jest również rodzajem współpracy z nim. Ale na to nie 
mogła nic poradzić. Koncert w Domu Kultury był dla niej świętem.

*

Wieczór był chłodny, ale zmierzch jeszcze nie zapadł i niebo na zachodzie 
mieniło się różowawym blaskiem. Na ulicy panował gwar. Jakby na jakiś znak 
chmary młodych spacerowiczów wyszły ze wszystkich bram wykorzystać ostatnie 
godziny pięknego dnia. Między nimi znalazła się Estera. Szła sama, obserwując 
idącą jej naprzeciw młodzież. Wszyscy byli wymyci i wystrojeni w lekkie ubrania, 
jakby chcieli w ten sposób przyspieszyć nadejście wiosny. Dziewczyny w letnich 
sukienkach trochę dygotały w chłodnym powietrzu. Szły chude i blade, z rozma-
rzoną powagą na twarzy, a ich śmiech dźwięczał matowo i miękko – nie było 
w nim nic z pewności siebie i bezczelności młodych. W ruchach miały łagodność 
i powściągliwość. Również chłopcy, z kołnierzykami koszul wyłożonymi na koł-
nierze marynarek, pogrążeni w gorączkowych dyskusjach, wyglądali szlachetnie 
i delikatnie, jakby każdy z nich był młodym księciem, którego ktoś pozbawił  
korony.

Idąc Estera miała wrażenie, że getto nie istnieje, że druty to tylko ogrodzenie 
wokół parku, w którym młodzi, rozmarzeni ludzie miło sobie spacerują w ciszy 
wieczoru, zawieszonego między niebem a ziemią. Starała się nie patrzeć w oczy 
przechodniów, by czar nie prysł. Już dawno zauważyła coś szczególnego w oczach 
ludzi w getcie. Otaczała je fioletowa obwódka, przez co wyglądały na większe 
i głębsze niż normalnie. Były ciemne, jakby składały się wyłącznie ze źrenic i wy-
dawało się, że pokrywają twarze cieniem. Z głębi oczu wydobywało się spojrzenie 
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– załzawione, gorące i szkliste, jakby zastygłe z przerażenia, z bezustannego 
wpatrywania się w coś strasznego. By nie myśleć o getcie, Estera starała się 
też nie patrzeć na stopy spacerowiczów obute w drewniane trepy, które stukały 
twardo i sucho. Część stóp, chudych jak szczapy, ruszała się w za dużych trepach 
w tę i z powrotem, inne, opuchłe jak kloce, poruszały się sztywno jak u kukieł, 
owinięte ponad kostkami płótnem wrzynającym się w ciało.

Przed nią szła grupa młodych. Szli wolno, ramię w ramię, ledwo posuwając 
się do przodu. Estera nigdzie się nie spieszyła, więc chętnie dostosowała do nich 
rytm własnego kroku. Dostrzegła wśród nich dziewczynę w niebieskim kostiumie, 
z rozczochranymi kasztanowymi lokami. Lekko falowały za każdym razem, kiedy 
zwracała się do idącego obok chłopaka. Estera rozpoznała Rachelę Ejbuszyc.

Esterze nie przeszkadzało, że za nią idzie, nie przyszło jej do głowy, by 
przyspieszyć kroku albo przejść na drugą stronę ulicy. Ona i Rachela dawno już 
przestały się unikać. To, co wiązało je w tamtym życiu, nie miało teraz znaczenia. 
A fakt, że w tym nic ich już nie łączyło, nie wywoływał u niej żadnych emocji. Nie 
było już ważne, czy się spotkają, czy nie, czy powiedzą sobie dzień dobry, kiedy 
wpadną na siebie na ulicy albo w domu Chaima Pończosznika.

Dochodziły do niej strzępy rozmowy prowadzonej przez młodych. Jeden z chło-
paków, którego Estera często widywała na podwórzu przy Lutomierskiej, czasem 
w towarzystwie Racheli, wspomniał rozporządzenie nakazujące religijnym Żydom 
zgolenie brody. Mówił o ich uporze i zawziętości. Według niego, choć przestrzegają 
zasad koszerności i muszą stawiać czoło dodatkowym prześladowaniom, mają 
więcej szans na przeżycie wojny niż inni. W tym momencie doszedł do niej głos 
Racheli. Mówiła o jej wuju, Chaimie Pończoszniku. 

– Jego dwie córki może by się nie rozchorowały na TBC, gdyby pozwolił im 
zjadać ten kawałek niekoszernego mięsa z racji żywieniowej. Zawziętość, upór... 
Odmowa przystosowania się do warunków raczej ich zgubi niż uratuje. 

 Poczuła się nieswojo. Rachela miała rację. Prawdą było, że cała pomoc 
Estery nie uchroniła obu kuzynek od choroby. Ona też miała to za złe wujowi. 

Rozmowa młodych przekształciła się w dyskusję o religii i wierze. 
– W co wierzą pobożni? – gorączkował się wysoki, chudy chłopak. – Oni 

wierzą, że zostaliśmy ukarani za nieprzestrzeganie przykazań boskich. Mówią, 
że musimy być lepsi od innych, bo jesteśmy wybrańcami Boga. Że On dzień 
i noc tylko o nas myśli. To dokładnie tak jak w historii z gospodarzem, który ob-
ładowuje swoją szkapę ponad miarę, a kiedy ta upada pod ciężarem, karze ją 
za zaniedbywanie obowiązków. W ten sposób i niewolnik, i pan mają wymówkę 
i żyją sobie w zgodzie. Naprawdę myślicie, że ten rodzaj wiary może człowieka 
umocnić? A w ogóle, jak można być pobożnym tutaj...?

Chłopak idący obok Racheli argumentował: – Jak? Po prostu. To nie ma nic 
wspólnego z logiką. Łatwiej jest żyć z wiarą, że istnieje ktoś, kto się za tobą ujmie, 
ukarze twoich oprawców. Pobożni wierzą też, że ich cierpienia będą wynagrodzone 
w przyszłym świecie, więc mniej boją się śmierci. A śmierć, jak mówią, ucieka 
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od tych, którzy jej się nie lękają. Człowiek, który mniej boi się śmierci, jest, jak 
mi się wydaje, bardziej skłonny do oporu...

Wysoki chłopak autorytatywnie wyrzucił rękę przed siebie: – Kto wie, czy 
mniej boją się śmierci niż my? Mierzyłeś nasze lęki? My, socjaliści, też mamy 
wiarę, a wiara, która ma podstawy racjonalne, jest mocniejsza. My wierzymy 
w równość i sprawiedliwość międzyludzką. Nasza wiara nie jest ślepa. 

Ktoś z grupy się roześmiał: – Twoja wiara nie jest ślepa? To dlaczego nie 
zachwiała się nawet na chwilę? Niemiec to też człowiek. A Polacy, którzy nas 
obrzucali kamieniami, też są ludźmi.

– To wszystko ma swoje przyczyny – wysoki chłopak nie dał się zbić z tropu 
– historyczne, polityczno-ekonomiczne. A ja i tak nie zamieniłbym mojej wiary 
w sprawiedliwość na ślepą wiarę pobożnych.

– Nie wiem – zauważył chłopak obok Racheli – ale to dlatego, że sam nie 
jestem zdolny jej pojąć. Nie zmienia to faktu, że ich wiara daje pocieszenie 
w postaci życia pozagrobowego. Według naszej śmierć jest końcem wszystkiego, 
więc strach przed nią jest większy. 

W wolnej przestrzeni między ramionami młodych Estera zauważyła zarysy 
znajomej sylwetki idącej na przedzie grupy i górującej nad nią. Na wpół łysa, 
wielka głowa, poruszała się rytmicznie na prawo i na lewo. W chwilę potem wśród 
dźwięków rozmowy pojawił się nowy głos – i od razu rozpoznała poetę Bursz-
tyna10. Podczas codziennych wieczornych przechadzek nawiązywał znajomość 
z grupami spacerowiczów i pół getta było z nim na ty. Teraz Bursztyn śpiewał 
i sam sobie dyrygował. Estera do niego zawołała. Próbowała się przecisnąć przez 
idącą przed nią grupę. Młodzi przerwali dyskusję, oni też rozpoznali Bursztyna. 
W chwilę później Estera i reszta już go otaczali, potrząsali jego ręką, poklepywali 
po ramieniu i pytali, co takiego śpiewa.

– „Marsz na miejsce stracenia” Berlioza. Symphonie phantastique. – Obwie-
ścił i wykonał uroczysty gest ręką. Był mężczyzną pod pięćdziesiątkę, ale miał 
twarz dziecka, okrągłą i otwartą, ubierał się też jak młodzież, wykładając niezbyt 
czysty kołnierzyk koszuli na kołnierz znoszonej marynarki. Pozwolił się nieść do 
przodu grupie, która otaczała go ze wszystkich stron: – A teraz posłuchajcie 
walca! – wykrzyknął i zaczął nucić walc Berlioza. Nie miał dobrego głosu, ale 
śpiewał poprawnie i z uczuciem, oddając wartkość melodii. Z walca przeszedł 
do innych części symfonii. Młodzi przysłuchiwali się.

Estera znowu poczuła, że nie idzie, a szybuje w sennej, poetycznej scenerii. 
Ulica, domy, spacerujący młodzi ludzie, wszystko było otoczone woalem błękit-
noróżowego, łagodnego powietrza wieczoru i wydawało się krążyć w pełnym 
harmonii wszechświecie w takt ciepłego głosu Bursztyna. Spojrzała spod oka na 

10 Nie udało się ustalić, który z łódzkich poetów był pierwowzorem tej postaci. Być może Jeszaje Szpi-
giel (1906–1990).
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Rachelę. Czy to, co kiedyś było między nimi, jeszcze się liczyło? Czy coś zupełnie 
nowego połączyło je teraz nieoczekiwanie?

Znajdowali się daleko, w dolnej części Lutomierskiej, gdzie stojące wzdłuż 
chodnika kasztanowce stykały się koronami. Pod jednym z drzew stał garbaty 
mężczyzna otulony czarną peleryną. Miał brzydką twarz z ostrym nosem. Jego 
wysokie czoło kończyło się gdzieś w połowie głowy, z której na szpiczaste ramiona 
spadały cienkie, czarne pasma artystycznie długich włosów. Spod peleryny wy-
stawała dużych rozmiarów teczka. Na widok Bursztyna zbliżającego się z grupą 
młodych, czupryna się zakołysała, brzydka twarz ożywiła, a garbata, niepokaźna 
sylwetka oderwała się od drzewa. 

– Witam, panie Bursztyn! – huknął mężczyzna głuchym głosem i zbliżył się do 
grupy z wyciągniętą ręką. Jego pięć rozczapierzonych, ostrych palców wyglądało 
jak szpony drapieżnego ptaka. – Co tak się rozśpiewałeś? – potrząsnął ręką 
Bursztyna i zachłannym spojrzeniem ogarnął twarze jego towarzyszy. Bursztyn 
chwycił go za rękaw i pociągnął za sobą. – Pozwól mi się chociaż przedstawić 
ludziom! – obcy śmiał się donośnie, chcąc każdemu podać dłoń. 

– Chodź, chodź, nie musisz się przedstawiać. Wszyscy cię znają – Bursztyn 
odsunął rękę obcego. – Wladimir Winter, Rembrandt getta! – zaanonsował ze 
śmiechem.

Wysunęli się naprzód, objęci ramionami. Winter odwrócił głowę – przesuwał 
wzrokiem po wszystkich twarzach i nagle dostrzegł Esterę. Już szedł obok niej 
i gorącym, przenikliwym spojrzeniem pożerał jej rysy, kształt głowy, ramion. 
Pochylił się do niej: – Jedno nas łączy z Bursztynem: obaj lubimy młodzież. A to 
dlatego, że jesteśmy artystami. Nad artystami życie nie ma władzy... Śmierć 
być może też nie... – Zaczął mówić szybko, pospiesznie, często przerywał. Es-
tera wyraźnie słyszała przebijającą w jego słowach samotność, która każe się 
uchwycić drugiego człowieka.

Bursztyn zaprosił wszystkich do siebie na górę. Mieszkał tu właśnie, na 
końcu Lutomierskiej, niedaleko drutów. Zajmował pokoik ze ścianami oklejo-
nymi jasnobrązowym, grubym papierem, przetykanym tu i ówdzie łatą białej 
kartki. Stolik i para krzeseł były zawalone książkami i papierami, podobnie jak 
wąskie, żelazne łóżko stojące pod ścianą. Wydawało się, że cały pokoik składa 
się wyłącznie z papieru.

Kiedy całe towarzystwo tam się wtłoczyło, zrobiło się ciasno i sam Bursztyn 
ledwo się zmieścił. – Usiądźcie, gdzie się da! – wykrzyknął. Przecisnął się do 
okna, otworzył je na oścież i z dumą rozłożył ręce: – Patrzcie, dzieci, tu jestem 
na wolności!

Przed młodymi rozciągało się wielkie, nieobsiane pole. Ponad nim wisiało 
fioletowe niebo. – Nie ma drutów – ktoś wyszeptał.

– Kiedy ich nie widać, nie istnieją – Bursztyn zaśmiał się beztrosko jak dziecko.
Winter westchnął: – Druty są tak blisko, że ich nie widać. To ciekawe, że ja i ty, 

Bursztyn, wybraliśmy sobie takie mieszkania. U mnie też druty są bardzo blisko 
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i dzięki temu mam wolny widok. – Zwrócił się do młodych, którzy stali zmieszani, 
czując się niepewnie w obecności tych dwóch osobliwych postaci, Bursztyna 
i Wintera. – Nie wiem, czy w ogóle moglibyśmy pracować, gdybyśmy nie mieli 
przed oczami tej oto brutalnej iluzji wolności... Nie mówię, że my wszyscy, ale ci, 
którzy zawdzięczają inspirację zmysłowi wzroku, muszą mieć... rozumiecie, co 
mam na myśli? – bystre oczy Wintera skakały po twarzach obecnych. – Weźcie 
na przykład Bursztyna. To poeta, ale jego impuls twórczy pochodzi z zewnątrz. 
U innych jest odwrotnie. To są prawdziwi mocarze. Ale gdyby mnie na przykład 
zamknięto w piwnicy bez żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, dano mi 
paletę i płótno, malowałbym jeszcze być może przez jakiś czas z pamięci... Ale 
tylko przez jakiś czas. Jak tylko utraciłbym wspomnienia z rzeczywistego świata, 
przestałbym. Bo nawet fantazja musi opierać się na rzeczywistości. Dajmy na to, 
że malujecie człowieka dosiadającego chmury. Chmura i człowiek są elementami 
rzeczywistości. Tylko kombinacja tych dwóch elementów jest wytworem fantazji. 
Dlatego potrzebujemy... Tacy jak ja i Bursztyn potrzebują iluzji fizycznej wolności, 
by czuć się swobodnie.

Winter rozkaszlał się podczas swojego monologu i klepnął się w czoło. Wokół 
niego wszyscy siedzieli już na łóżku i na podłodze. Stąpając im ostrożnie między 
nogami, zbliżył się do stołu. Zdjął stos papierów z krzesła i też usiadł. W ręce 
wpadł mu gruby brulion. Przekartkował go i wyciągnął do Bursztyna: – Masz, 
przeczytaj kilka wierszy.

Bursztyn nie dał się długo prosić. Wziął rękopis, przysunął się do okna i pod-
ciągnął ciężar ciała na parapet. Założył nogę na nogę, oparł brulion na kolanie 
i nawet nie rzucając okiem, czy towarzystwo jest gotowe go wysłuchać, zaczął 
czytać.

Siedzący przy stole Winter bawił się swoimi długimi palcami i poruszał war-
gami, jakby powtarzał strofy Bursztyna. Potem sięgnął do kieszeni, wyjął z niej 
pudełko kredek i zaczął obracać je w rękach. Zwrócił oczy na jedną ze ścian 
zalepionych papierem i podniósł się. Stąpając ostrożnie pomiędzy nogami na 
podłodze, zbliżył się do niej. Obejrzał ją z bliska i przetarł ramieniem, jakby chciał 
ją odkurzyć. Wziął kredkę, po czym zaczął pospiesznie rysować.

Bursztyn czytał wiersze, podczas gdy na ścianie jego pokoiku zaczęły pojawiać 
się chmury i pola, drzewa i ptaki – krajobraz, z którego stopniowo wyłonił się 
kontur ciała kobiecego. Winter wziął czerwoną kredkę i kobieta miała już rude, 
wijące się loki, które wkręciły się w chmury. Przesunął się do drugiego końca 
ściany, gdzie zaraz pojawiła się słoneczna głowa – znów ta kobieta z rudymi 
włosami. Zanurzała ręce w zielonym jeziorze, wyglądającym jak lustro. Pływała 
po nim czerwona lilia wodna.

Bursztyn podniósł głowę i zapatrzył się na ścianę. Zamilkł, śledząc szybkie 
ruchy palców Wintera. Ten się w końcu zorientował: – Dlaczego przerwałeś? 
Czytaj dalej... – zachęcał. Siedzący wokół młodzi czuli, że są świadkami czegoś 
wyjątkowego, czego nie potrafili nazwać. Wydawało się, że powietrze jest nała-
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dowane elektrycznością, napięciem. Ręka Wintera sterowała nie tylko ruchem 
kredki po papierze, ale i spojrzeniami obecnych.

– Nawet mnie nie zapytałeś... – wyszeptał Bursztyn, też trochę nieswój. Na 
jego twarzy, zagubionej i zachmurzonej jak u dziecka, malowało się zmieszanie.

– Czytaj takie wiersze, w których czuć przestrzeń – poprosił Winter.
Bursztyn opuścił oczy na brulion i podjął lekturę głosem, w którym jeszcze 

słychać było urazę. Winter stał już przy drugiej ścianie pokoiku. Rzucił na nią 
kontury młodych mężczyzn i kobiet, luźno splecionych ramionami. Na ich nagie 
ciała padał deszcz, a nad głowami, bardzo nisko, wisiało pochmurne niebo. Cały 
rysunek był w szarej tonacji, tylko jedna spośród młodych głów była ruda i płonęła 
ognistymi lokami. Ale w nie również wpadały krople deszczu jak grad cienkich 
szpilek. Na dole, wokół nóg postaci, krople upodobniały się do drutów kolczastych. 
Na jednym z nich siedział ptak z szarymi piórami. Miał twarz Bursztyna. Czyścił 
dziób o zardzewiały kłąb drutów. Trochę dalej Winter narysował konia z głową 
podobną do swojej własnej, z rozwianą grzywą na kształt swej artystycznej 
czupryny. Koń galopował. Podniósł wysoko przednie nogi, by przeskoczyć nad 
polem porosłym zielonym drutem kolczastym. Pysk konia był rozwarty w dzikim 
uśmiechu. Jego wyciągnięta szyja i czarne, okrągłe oczy zwrócone były w stronę 
chmury rudych loków kobiety. 

Zrobiło się zupełnie ciemno. Bursztyn przestał czytać, ale Winter nie przerywał 
pracy. Kiedy zauważył, że Bursztyn zsuwa się z parapetu, chcąc zasłonić okno 
i włączyć światło, zatrzymał go: – Nie... nie... Zaczekaj.

Siedzieli więc w ciemnościach, śledząc fantastyczny świat wyłaniający się 
spod ręki Wintera. W ciszy słychać było wyłącznie szuranie kredki po papierze 
i tykanie stołowego zegara Bursztyna.

Nagle Estera zaczęła śpiewać. Sama nie wiedziała, jak to się stało i ledwo 
zdawała sobie sprawę z tego, co śpiewa. Było to jak zew, jak nić ciągnąca się 
z głębi jej krtani, z głębi jej jaźni. Wstydziła się tej pieśni, swojego nagłego wy-
buchu... Ale nie mogła się opanować. Pokoik wypełnił się jej głosem, który jakby 
wsiąkał w ściany i kierował ręką wdzięcznego za to Wintera. Od chwili, kiedy 
zaczęła śpiewać, malarz wpadł w trans. Podniósł ramiona, rzucał głową, wręcz 
tańczył, kołysząc całym swym garbatym ciałem, podczas gdy rękami, w takt 
melodii, wyczarowywał ciągle nowe linie, nowe fantastyczne krajobrazy – realne 
i nierealne, bolesne i pociągające, a wszystkie pozbawione horyzontu. Teraz na 
papierze nie było już ani deszczu, ani drutów, ani nieba, ani ziemi, tylko swobodny 
taniec, kolory i linie.

Dwie ściany pokoiku Bursztyna były już pokryte rysunkami Wintera. Pomogli 
mu odsunąć łóżko Bursztyna od trzeciej. 

– Proszę śpiewać... proszę śpiewać. – Estera poczuła na sobie szalone, 
parzące spojrzenie Wintera.

Młodzi siedzieli przytuleni do siebie, objęci, jakby ta chwila scaliła ich w jed-
ną całość. Przez otwarte okno wdzierał się ostry, chłodny zapach rozkopanego 
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pola. Estera nuciła znane motywy, które jej głos – pod wpływem nastroju chwili, 
atmosfery tego osobliwego spotkania i nieznanej siły, jaką w sobie poczuła  
– wzbogacał o nowe treści. Jej ręka leżała na ramieniu jakiegoś chłopaka. 
Czyjaś ręka głaskała ją po głowie. A jej oczy, biała szyja i rude włosy zwracały 
się w stronę ręki Wintera. Odnosiła wrażenie, że to właśnie ta ręka wyciąga nić 
tonów z jej krtani, z jej duszy, że moduluje je i nadaje im kształt.

Tak było do późnych godzin nocnych, kiedy wszystkie cztery ściany były ukoń-
czone, a Winter wypuścił z ręki ostatni kawałek kredki, nakazując: – Zapal światło!

Bursztyn zawiesił okno ciemną szmatą i zapalił światło. Powoli wszyscy pod-
nosili się z podłogi, rozprostowywali nogi, rozglądali się jakby obudzeni z jakiegoś 
snu – i pogrążeni w nowym. Rozpościerał się przed nimi wspaniały, a zarazem 
bolesny kraj światła i cienia, pachnący nowym, nieznanym życiem. 

– Coś ty narobił?! – wykrzyknął Bursztyn, na pół ucieszony, na pół przerażony.
– Jak ci się podoba, ha? – Winter pięścią otarł pot z czoła i zmierzył sobie 

puls. Nagle chwycił swoją wielką tekę, wepchnął pudełko z kredkami do kieszeni 
i wykrzyknął: – Mam gorączkę! – Po czym uśmiechnięty, przepraszając obecnych 
z roztargnioną miną, wybiegł z pokoiku.

*

Nazajutrz Estera poszła zapisać się do chóru. Było to skutkiem nieoczekiwa-
nego przeżycia w pokoiku Bursztyna. Tamtego wieczoru znowu odkryła w sobie 
coś nowego, o czym nie miała przedtem pojęcia – drzemiącą w niej wewnętrzną 
muzykę, ukrytą melodię. Nie była ona ani radosna ani jasna, nie usuwała cieni, 
ale rzucała na nie nowe światło. Odkryta podczas wizyty u Bursztyna sprawiła, 
że życie utraciło dużo ze swojej lekkości, jaką miało w ostatnim czasie – ale za 
to stało się bogatsze, pełniejsze.

Nie myślała już o słowach gimnazjalistów ani o tym, że śpiewanie w chórze 
jest kolaboracją z Rumkowskim. Ono dawało jej coś, co, jak sądziła, należało 
się jej, a czego sobie przez całe życie odmawiała – przyjemność nie służącą 
żadnemu ideałowi, bez żadnych nadrzędnych celów, zaspokajającą jej własne 
pragnienia. Śpiewając, czuła się jak ktoś, kto przygotował, wyłącznie dla siebie, 
ucztę ze swoich ulubionych potraw.

Na śpiewaniu w chórze się nie skończyło. Nie zaspokoiło ono całkowicie 
tego czegoś, co się w niej obudziło. To był dopiero początek. Bo śpiewając, 
czuła jeszcze krępujący ją cienki pancerz dyscypliny. Łatwiej odnajdywała ten 
wyjątkowy stan ducha na spotkaniach z nowymi przyjaciółmi, czasem w pokoiku 
Bursztyna, a jeszcze częściej – u Wintera. Od tamtego wieczoru do spotkań 
dochodziło w sposób zupełnie naturalny: wszyscy oni pragnęli ponowić tamto 
przeżycie. W towarzystwie ludzi, którzy dotychczas byli jej obcy, czuła, że potrafi 
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otworzyć się i wyzwolić. Tony, które wtedy wyrywały się z jej krtani, wydawały się 
wypływać z najskrytszego zakątka jej duszy – wbrew jej woli lub w zgodzie z nią, 
ku jej własnemu zdumieniu... Jakby była medium, przez które tajemne światy 
komunikują się z naszym.

Oczywiście nie zaniedbywała pracy w organizacji. Wprost przeciwnie, praco-
wała jeszcze pilniej, z większym entuzjazmem. Ale potem czuła się jak ktoś, kto 
wykonał swój obowiązek i ma prawo żyć dla siebie. A żyć dla siebie oznaczało 
śpiewać na spotkaniach z nowymi przyjaciółmi. Byli niczym czciciele jakiejś tajnej 
religii, zbierający się, by odprawiać modły. Ale z czasem zrezygnowała ze spotkań 
z całą grupą i pozostały jej tylko wizyty u Wladimira Wintera.

Winter malował jej portret. Miał gruźlicę. Ale tym razem nie było jak kiedyś 
z Friedem. Nie miała uczucia, że jest upadłą Magdaleną u stóp swojego ukrzy-
żowanego. Była w niej siła – i siła była też w chorobie Wintera. Gorączka w jego 
ciele i w jego mózgu była płomieniem, wokół którego jej ciekawość krążyła jak 
ćma. Nawet jeśli pragnęła w niego wniknąć, nie chciała w nim spłonąć, lecz 
dotrzeć do jego istoty.

Pozowała mu rozparta w jednym z jego staromodnych foteli – w świetle pło-
mienia bijącego z kozy. Szlachetna linia jej kręgosłupa, krągłość bioder i piersi, 
ledwo zauważalny łuk jej brzucha znajdowały swój odpowiednik w kręgach 
fajerek piecyka i wybrzuszonych konturach jego drzwiczek. Na obrazie Wintera 
koza wyglądała jak smukły ołtarz, z którego bił czerwony odblask jednoczący 
się z ogniem rudych włosów Estery. Skóra jej twarzy i szyi była oświetlona tym 
blaskiem, padającym zarówno od niej samej, jak i z piecyka. 

Miał problemy z oddaniem na płótnie jej ust. 
– Twój uśmiech jest jak uśmiech Mony Lizy – mówił – ale bardziej tajemniczy, 

jeszcze bardziej wewnętrzny. Wargi nie mogą się rozciągać, a jednak uśmiech 
musi się na nich odbijać. Uśmiech zmysłowy, ale to zmysłowość duchowa. Bo jego 
substancją jest dusza… – Swoimi długimi palcami dotykał jej warg jak ślepiec, 
próbujący rozpoznać czyjąś twarz, wędrował nimi po jej brwiach i skroniach. 
Patrzył na nią z bliska, na wpół zmrużonymi, niespokojnymi oczami. Były do niej 
przykute, jakby zniewolone przez nią, ale jednocześnie nad nią panowały. Czasami 
czując jego ręce na swoich wargach, miała ochotę całować je z wdzięczności. 
A on na powrót uciekał do palety i płótna.

Obserwowała jego profil, nad którym dominował długi, ostry nos. Oglądała 
jego palce przypominające szpony drapieżnego ptaka. Patrzyła na jego spiczasty 
garb, na niezgrabną, wykrzywioną figurę. Było w nim coś z czarownika, który sam 
padł ofiarą złego uroku. Nie widziała jego brzydoty. Widziała w nim mocnego 
mężczyznę, niewolnika potężnych sił.

On, taki gadatliwy w kontaktach z ludźmi, w jej obecności milczał. Tutaj to 
ona mówiła, a jej słowa pochodziły z tego samego źródła, co przedtem jej śpiew. 
Opowiadała mu o sobie, o Herszu, o Friedem. Odkrywała przed nim sekrety, któ-
rymi się jeszcze nigdy z nikim nie podzieliła. I miała wrażenie, że on jej słucha. Ale 
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słuchał jej ktoś poza nim. Nigdy nie był to konkretny Winter. Przez niego mówiła 
do kogoś innego. Tylko raz podzieliła się z nim swoimi codziennymi kłopotami.

– Nie znoszę mojej pracy w kuchni gettowej – poskarżyła mu się. – Czuję się 
przez nią rozdarta. Jednym pomagam, drugich krzywdzę. To jak z tą przykrótką 
kołdrą: kiedy się zakrywa twarz, jest zimno w nogi. Ci mnie błogosławią, tamci 
przeklinają. Jedno i drugie jest trudne do zniesienia…

Przerwał jej wściekły w połowie zdania: – Wiem, o co ci chodzi. Mówisz niby 
o sobie, ale masz na myśli mnie. Bardzo pedagogiczna lekcja moralności, której 
mottem jest, że z diabłem nie chodzi się na kompromis. Doskonale! Ale zapa-
miętaj sobie: moje ręce są najczystsze. Tak, tak, madame, ja daję chłopakom 
z Kripo kawałek zapaćkanego płótna i to wsio. Ale getto daje im meble, ubrania, 
buty dla żołnierzy na froncie i skrzynki na amunicję, a ty sama, tak, ty, służysz 
Niemcowi bardziej niż ja, jeśli chcesz wiedzieć. Bo postępujesz niesprawiedliwie, 
a każda niesprawiedliwość służy diabłu. Ale dla was wszystkich to ja jestem 
największym grzesznikiem!

– Wcale nie to miałam na myśli – broniła się.
Zaczął mierzyć sobie puls i ocierać pot z czoła. Praca była przerwana. W chwi-

lę później leżał już skurczony na łóżku z zamkniętymi oczami. Podniosła się ze 
swojego miejsca przy piecyku, podeszła do niego i położyła mu rękę na czole. 
Zadrżał od jej dotyku i otworzył oczy na szerokość szparki, jakby się bał, że oślepi 
go bliskość jej nagiego ciała. – Musisz mnie zrozumieć – wychrypiał. – Ty też 
jesteś samotna i wystarczająco silna, by to znosić. My, nawet jeśli nas ściska 
w środku, nie szukamy spokoju… – przyciągnął ją do siebie. Jego długie, chude 
palce wędrowały po jej plecach. Poddała mu się. Nie widziała jego brzydkiego 
ciała, nie czuła jego gorączkowego pulsu. W ogóle go nie widziała. Wszystko w niej 
zamieniło się w namiętność, w poszukiwanie siebie samej. Chciała się odnaleźć 
przez niego, przez tkwiącą w jego sponiewieranym ciele siłę – siłę niefizyczną. 
Czuł to, wiedział, że jest jedynie środkiem do celu. Zadrwił gorzko: – Nie boisz 
się ode mnie zarazić?

– Nie myślę o tym.
– Nie myślisz, bo jesteś pewna, że się nie zarazisz. Że niczego ode mnie nie 

weźmiesz. Że nawet moje bakcyle się ciebie nie imają.
Położyła mu rękę na ustach. – Masz gorączkę.
– Tak, a ty jesteś chłodna i biała. Zimna kropla w ogniu. Kropla, która nie 

gasi płomienia tylko go podsyca. Niech żyje ogień! To mój żywioł!
Intymność między nimi nie oznaczała nic więcej. Nie zbliżyła ich do siebie 

ani nie oddaliła. Byli jak światła dwóch semaforów szukające punktu stycznego, 
w którym spotkają się światy. Byli jak dwa światy szukające jeden w drugim 
swego własnego odbicia.

W ich stosunkach był pośpiech i intensywność. Estera biegła do Wintera, kiedy 
tylko uwalniała się od swych obowiązków. A on czekał na nią w pokoju, gdzie 
pełne napięcia powietrze naładowane było jego niecierpliwością. Kiedy spotykali 
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się, przestrzeń między nimi wibrowała szybkim pulsem jego ciała, rytmem jego 
pracy, napływami i odpływami jego inspiracji i jego pożądania.

Jej portret był już prawie skończony, ale on nie był z niego zadowolony. Nie 
dała mu się okiełznać i to go denerwowało. Udało mu się jedynie stworzyć obraz 
pięknego kobiecego ciała. Gorący blask, który powinien był od niej promieniować, 
pozostał jedynie odblaskiem płomienia pod fajerkami piecyka. A im więcej wy-
mazywał, poprawiał i przemalowywał, tym trudniej było mu dotrzeć do jej istoty, 
tym bardziej obraz stawał się powierzchowny. – Co w tobie jest takiego, że nie 
mogę tego uchwycić? – warczał rozwścieczony odrzuciwszy pędzle, wpatrując 
się w nią dziko i badawczo. – Do wszystkich diabłów! – Przypadł do jej twarzy 
i zakleszczył ją w szponiastych palcach. – Dlaczego się przede mną ukrywasz? 

Rozzłościła się: – W końcu siedzę tu przed tobą, jak mnie Pan Bóg stworzył! 
Myślisz, że się rozbieram przed wszystkimi mężczyznami, których spotykam? 

– Dobrze wiesz, co mam na myśli.
– Należę do ciebie. Oddałam ci się.
– Mnie? – zaśmiał się. – Czy ty w ogóle możesz się komuś oddać? Na tym 

właśnie polega twoja siła i twoje nieszczęście. Jesteś zbyt silna, by ktokolwiek 
mógł cię posiąść. 

– Nieprawda! – bronila się, myśląc o Herszu i o Friedem, z których każdy na 
swój sposób ją posiadł. „Moja siła pochodzi od ciebie” chciała mu powiedzieć.

– To jedno wiem o tobie na pewno. Jeszcze nie trafiłaś na odpowiedniego 
mężczyznę. Taka kobieta jak ty potrzebuje silnego mężczyzny, który swej mę-
skości nie wypalił na malowaniu, pisaniu czy myśleniu, lecz w całości zachował 
ją dla ciebie. Wtedy wybuchniecie jedno w drugim jak wulkan, rozedrzecie jedno 
drugiemu jego jaźń, niszcząc jej treść i tworząc nową. Taki mężczyzna mógłby 
ci dorównać, pokonać cię i pozwolić ci się pokonać. Bo tak naprawdę ty chcesz, 
aby cię pokonano. Kobieta w tobie tego chce. A pokonana chcesz panować. Ale 
na twoje nieszczęście trudno o takiego mężczyznę, tak samo jak trudno o taką 
kobietę jak ty.

Nie wiedziała dlaczego, ale łzy cisnęły jej się do oczu. Widząc je, zadrżał. Opuścił 
ręce na jej uda, gorący policzek przytknął do jej piersi i brzucha. Klęczał przed 
nią, przed sobą miała jego garb. Ogarnął ją lęk i wstręt. Ale nie potrafiła go od 
siebie odepchnąć. W jej dłoniach obudziła się litość, która po chwili przemieniła 
się w namiętność. Objęła jego głowę i pogłaskała ją, teraz stał się jej dzieckiem.

Potem poprosił: – Zacznijmy od początku… – Z odrodzonym zapałem przypadł 
do płótna i zaczął wszystko od nowa.

Następne spotkania spędzili w całkowitym milczeniu, aż znowu wybuchnął: – 
Tak naprawdę, Estero, jestem o wiele silniejszy od ciebie. Silniejszy i wolny. Bo ty 
jesteś niewolnicą sił, które w tobie krążą, niewolnicą tego, co nazywają miłością. 
Nosisz ją w sobie. Sama jesteś miłością. A u mnie miłość przejawia się tylko 
w namiętności do malowania. W życiu jej nie uznaję. W życiu jest iluzją zdobiącą 
młodość, kobiecość. To jedynie zabawka natury, jej wyrafinowana sztuczka, żeby 
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ułatwić nam spółkowanie. Porozumienie przez miłość, związek dusz, są blefem. 
Zakochani widzą się nawzajem mniej wyraźnie niż inni. Nie na darmo mówią, że 
miłość zaślepia. A skoro miłość zaślepia, to co wyostrza widzenie? Nienawiść? 
Oczywiście nie. Tylko obojętność. Tak, życie jest obojętnością i jeśli istnieje jakiś 
Bóg, jest wcieleniem obojętności. Nawet miłość matki do dziecka to nic więcej 
niż sztuczka natury. Dziecko potrzebuje opieki matki i jej mleka. Musi z niej wy-
ssać siły i soki potrzebne do życia. Po to ona jest. Maluch robi to z brutalnym, 
autorytarnym przywiązaniem, które nazywają miłością dziecka do matki. Ale co 
się dzieje, kiedy dziecko dorasta? Wtedy musi sobie stworzyć prawa, przypo-
minające mu: „Czcij rodziców!”. Bo tam, gdzie panuje obojętność, potrzebne są 
prawa. A na czym polega tak opiewana miłość matczyna? Poświęcenie, troska 
i czułość? To też nie więcej niż mechanizm, którym natura obdarzyła matkę. Jej 
rolą jest bowiem zachowanie rasy, gatunku ludzkiego. Każdy ma swoją funkcję. 
Tylko artysta, buntownik burzy tę funkcjonalność swoim dziełem. To on tworzy 
miłość. Dlatego jestem od ciebie mocniejszy. Bo twoja siła jest przemijająca. 
Opuści cię razem z młodością, kiedy nie będziesz już mogła przynosić na świat 
dzieci. Wtedy natura nie będzie już potrzebować twojej mocy. Twoje światło 
zgaśnie, dla natury będziesz jak martwa.

Rzuciła się na niego: – Jesteś brutalem, zimną rybą. W twoich żyłach płynie lód!
Pokazał jej ściany obwieszone swoimi obrazami: – Czy z lodem zamiast krwi 

w żyłach można wydać z siebie tyle ciepła? Wiedz, że my, artyści, nigdy nie jeste-
śmy zimni. Miłość w naturze jest blefem i przemija. Miłość w naszej twórczości 
jest prawdziwa i trwa wiecznie. Dlatego mówi się: Ars longa, vita brevis11…

– Umarłabym, gdyby świat był taki, jak ty go widzisz.
Zaśmiał się: – Na razie jest dla ciebie taki, jakim ty go widzisz. Więc nie 

umrzesz. Natura cię na razie nie opuści. Z twoją pięknością masz jeszcze rolę 
do spełnienia. Nawet Niemiec ani getto nie mają nad nią władzy. – Znowu miała 
oczy pełne łez i znowu do niej przypadł. – Zapomnij, co mówiłem – wyjąkał. – 
Jesteś wieczna…

Tak spędzali razem całe godziny podczas tego przedwiośnia. Odcięci od świa-
ta, cierpiący, z płótnem między nimi. Oboje kierowali całą swoją uwagę w jego 
stronę, ciekawi zmagań, które się na nim rozgrywały. W gruncie rzeczy mieli ten 
sam cel. Ona też próbowała przez ten portret dotrzeć do siebie, poznać siebie. 
Oboje przeczuwali, że Winterowi się to nie uda. Jakaś część Estery cieszyła się 
ze zwycięstwa, inna jej część go żałowała.

Oboje dobrze wiedzieli, że portret jest tym, co trzyma ich razem. Więc z nie-
pokojem i oddaniem śledzili postępy w pracy, poddawali się jej rytmowi – pewni, 
że podążają w kierunku rozstania.

11  Sztuka trwa, życie przemija (łac.).
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*

Portretowi nie dane było dostąpić wykończenia, a rozstanie nadeszło szybciej, 
niż się tego spodziewali. 

Pewnego wieczoru Estera wróciła od Wintera do swojego pokoiku. W głowie 
huczały jej jeszcze jego słowa. Przed oczami miała swoją niedokończoną podo-
biznę. Na skórze czuła dotyk jego długich, ostrych palców. Musiała przygotować 
się do spotkania z gimnazjalistami, a w żaden sposób nie mogła zebrać myśli 
i skoncentrować się na temacie. Usiadła przy oknie i patrzała na dół na wiśnię. 
Próbowała znaleźć dla niej miejsce w otaczającym ją zamęcie. Czuła się roz-
bita, rozdarta na dwoje. I zmęczona. Nienawidziła Wintera, nie znosiła chóru 
i swoich nowych przyjaciół. Ogarnęła ją tęsknota za beztroską minionych dni, 
za wiernością ideałowi, towarzyszom. Za trzeźwością umysłu, która przedtem 
broniła jej przed rozsypką. Nagle stało się dla niej jasne, że dała się przeżreć 
dekadenckim, burżuazyjnym słabościom i poczuła, że całkowicie ją złamały. Że 
już nigdy nie odnajdzie tamtego spokoju ducha, tamtej dyscypliny. Że wyrosła 
z niej jak z gorsetu, niegdyś wygodnego, a teraz nie do zniesienia.

Usłyszała ruch przy klamce i zadrżała. Stał przed nią Walentino. Kiedy go 
zobaczyła, fala gorąca nieoczekiwanie ogarnęła całe jej ciało od stóp aż po szyję, 
twarz, oczy: „Jaki on piękny!” – pomyślała. Jakby widziała go po raz pierwszy. 
Jakby swoim pojawieniem się wszystko w niej wymazał, by zrobić miejsce dla 
swojej urody. Połykając wzrokiem jego kruczoczarne włosy, twarz o ciemnej 
karnacji i ciężkie, żylaste ręce, nie zauważyła, jaki jest przybity. Odeszła od 
okna, zrobiła krok naprzód. Poruszanie się przychodziło jej z trudem. Czuła swe 
rozbudzone ciało, napięcie we wszystkich członkach. Walentino przysunął się 
do stolika, oparł na nim obie ręce jak ciężary i usiadł.

– Nie chcę, żebyś tu przychodził – wychrypiała.
Podniósł na nią ciężkie spojrzenie. – Przyszedłem ci powiedzieć... Mam 

„zaproszenie na ślub”12. Wszyscy „mocni” idą.
Poczuła ucisk w gardle. Głos jej się załamał:
– Nie daj się, Walentino... – nagle się ożywiła: – Przecież ja mam protekcję! 

Zdejmą cię z listy!
Uśmiechnął się krzywo: – Nie wygłupiaj się. Nawet ja nic z tym zrobić nie mogę.
– Chodź – pociągnęła go za rękaw. – Idę do starego! 
Spojrzał na nią jak na uparte dziecko. – A już on cię przyjmie, akurat... I to 

teraz, wieczorem... – Estera wsunęła trepy i sięgnęła po płaszcz. On nie ruszał 
się z miejsca. – Chcę z tobą pomówić. 

12 „Zaproszenie na wesele”, „udawać się na wesele” – eufemizmy, którymi określano wezwanie do 
stawienia się do transportu poza getto. 
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Rozsadzała ją niecierpliwość. – Innym razem! – wykrzyknęła, czekając na 
niego przy drzwiach, gotowa do wyjścia.

Na podwórzu zostawiła go i wybiegła z bramy. Most był prawie pusty. Po placu 
Kościelnym sunęli nieliczni przechodnie. Zdała sobie sprawę, że nie ma pojęcia, 
gdzie Prezes mieszka. Zaczęła biec, szukając wzrokiem kolorowej czapki policyj-
nej. W końcu zauważyła jedną przy placu warzywnym. Podbiegła do policjanta 
i zapytała go o adres Rumkowskiego. W oku pojawił mu się błysk. Niedaleko 
było stąd do domu wariatów. Dziewczyna z rudymi, rozczochranymi włosami, 
o dzikim spojrzeniu w zielonych oczach, zapewne z niego uciekła. Położył jej 
dłoń na ramieniu: – Chce pani do Prezesa? Teraz, na pięć minut przed godziną 
policyjną, w tym historycznym dniu jego urodzin?

Estera strząsnęła dłoń z ramienia i chwyciła ją.
– Muszę go zobaczyć, jestem jego wychowanką. Przyjmie mnie w każdej chwili!
– A, to co innego – policjant szelmowsko mrugnął. Pochylił się do niej: – Prezes 

urządza zabawę na Marysinie, proszę iść podwórzami...
Ledwo jej zdołał wytłumaczyć, jak dotrzeć na miejsce, kiedy go pozosta-

wiła daleko w tyle. Biegnąc, miała przed oczami Walentina. Był taki piękny. 
Jego uroda przepełniała ją, wymazując jakby całe jej dotychczasowe życie. 
Nie zauważyła, że ulice opustoszały. Jedynie w bramach stały jeszcze grupki 
ludzi. Dotarła do pól marysińskich, do wolno stojących domów. Brodziła przez 
błotniste, rozkopane drogi. Zrobiło się ciemno, a nigdzie nie zapaliło się żadne 
światło. Gdzieś z daleka usłyszała czyjeś słowa, płacz dziecka. Dzisiaj był his- 
toryczny dzień. Urodziny Prezesa. Płacz dziecka przypomniał jej wprowadzony 
przez Prezesa sąd doraźny – razy dla dzieci przyłapanych na kradzieży ziem-
niaków. A biegła teraz do niego, jakby była jednym z jego dzieci. Padnie mu 
do nóg. Zrobi wszystko, czego będzie chciał, byle tylko nie wysyłał Walentina  
z getta.

Zauważyła jasny punkt w ciemnościach. Biały płot wokół białego domu. Tuż 
za sobą usłyszała głosy. Głuchy odgłos butów po błotnistym terenie. Obejrzała 
się. Błysnęła latarka i w tej samej chwili wczepiły się w nią dwie ręce. – Do-
kąd to? – dojrzała czerwony pasek na czapce policjanta. – Dokąd to po godzinie 
policyjnej? – padło pytanie.

Próbowała się uwolnić, wyrwać z uścisku trzymających ją rąk. W końcu dała 
za wygraną i zrobiła niewinną minę. – Zabłądziłam...

Z białego domu dobiegły głosy i śmiech. Policjant też się śmiał. – Proszę 
pójść ze mną, odprowadzę panią – zaproponował, a ona powoli zaczęła brodzić 
w błocie obok niego. Gdzieś w środku pola poczuła rękę mężczyzny wokół talii. 
– Często tak pani błądzi?

Dała się objąć i podniosła na niego oczy. – Nie zabłądziłam, proszę pana. Tam, 
w tym domu jest Prezes, prawda? Muszę się do niego dostać. – Zatrzymała się 
i chwyciła go za klapy kurtki. – Niech mnie pan zaprowadzi z powrotem, proszę, 
niech mnie pan do niego wpuści...
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W ciemności nie widziała jego twarzy, tylko zęby wyszczerzone w uśmiechu. 
– Taka to bajka... – oddychał ciężko. – Prezes na ciebie czeka, piękna panien-
ko... A co on z panienką będzie robić tam, na zabawie? To przecież koszerna 
zabawa... – poczuła jedną jego rękę na biuście, a drugą na karku. Ciągnął ją 
głębiej w pole. – Póki co, malutka, możesz się zabawić z prostym policjantem... 
Chodź, znam jedno fajne miejsce...

 Na chwilę zwolnił trochę ucisk, wtedy mu się wyrwała. Zaczęła biec, nie 
oglądając się za siebie. Słyszała jego śmiech i sapanie tuż przy uchu. Serce biło 
jej jak szalone, jakby za moment miało pęknąć. Musiała zwolnić tempo. Wpadła 
do pierwszej napotkanej kamienicy, biegła po schodach, dopóki nie przestała 
wyczuwać ich pod stopami. Długo trwało, zanim się przyzwyczaiła do ciemności. 
Była na strychu, wokół niej panowała cisza. Nikt jej nie gonił. Pochyliła się, żeby 
nie uderzyć głową o pochyły strop, i przysunęła się do okienka. Tam usiadła 
i czekała bez ruchu, aż serce przestanie jej walić. Zdjęła trepy i wytarła z błota 
pończochy. Powoli uroda Walentina znów rozświetliła ją od wewnątrz. Wizyta 
u Prezesa była dziś wykluczona. Ale jutro się z nim zobaczy, zaraz z rana. Walentina 
nie będzie na liście. Była o to spokojna. Przyszło jej do głowy, że powinna się tu 
przespać kilka godzin, by nabrać sił. Wiedziała, że nie ustanie w biegu dopóty, 
dopóki Walentino nie będzie bezpieczny.

Wyglądała przez okienko. Niebo było dalekie i czyste. W jego granacie nie-
wyraźnie mieniły się małe gwiazdy. Poczuła świeży zapach. Na zewnątrz, nie-
daleko coś rysowało się ponad dachami – czerwony komin cegielni położonej 
poza Łodzią. Między kominem a ledwo widoczną nicią drutów spacerował żoł-
nierz. Nie wiedziała dlaczego, ale zachciało jej się śpiewać. Ogarnęła ją euforia 
i wdzięczność dla Wintera. Widziała go teraz takim, jaki był, ze zdeformowanym 
ciałem i rozgorączkowanym, chorym mózgiem. To on dał jej siłę. On wytyczył jej 
drogę do Walentina. Bo ten jej bieg, przeszły i przyszły, był biegiem do niego – jej 
prawdziwego męża. Jej ciało cieszyło się, jej dusza wzlatywała na wyżyny. Myślała 
o Szejndli, żonie Walentina, i jej też była wdzięczna. Z taką samą wdzięcznością 
myślała o getcie.

Kiedy się obudziła, świt już szarzał. Wychyliła się z okienka strychu i jej twarz 
zmoczył drobny deszcz. Zeszła na ulicę. Puste chodniki w milczeniu piły krople 
wody. Przesuwała się chyłkiem wzdłuż murów w kierunku mostu. Tam w jednej 
z bram odczekała, aż pojawią się pierwsi przechodnie i zaczną się wspinać na tę 
wilgotną, karbowaną schodami konstrukcję wznoszącą się obok kościoła. Pod 
mostem maszerował zielony mundur z podniesionym kołnierzem. W otchłań lufy 
jego karabinu wpadały drobne krople deszczu. Nad zielonym hełmem nisko krą-
żyły wrony mieszkające w wieżach kościoła Najświętszej Marii Panny. Wydawało 
się, że na ptaki deszcz nie pada. 

Przeszła przez most wraz z pierwszymi przechodniami. Weszła na swoje 
podwórze, ale nie wróciła do siebie do pokoju. Zapukała do drzwi nauczyciela 
Szafrana i wywołała go na korytarz odzianego jeszcze w bieliznę. – Muszę się 
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dostać do Prezesa! – oznajmiła, nie czekając aż sen na dobre zejdzie mu z oczu. 
– Panie profesorze, muszę jeszcze dzisiaj go zobaczyć!

Pocierał sobie twarz, aż zupełnie się obudził. – To nie takie proste, jak ci się 
wydaje. Mówią, że jest zajęty sporządzaniem listy i nikogo do siebie nie dopuszcza. 

– Więc musi pan ze mną pójść – nalegała – Chodzi właśnie o listę! 
Spojrzał na nią badawczo: – Mówią, że pójdą tylko „mocni”. Podziemie prze-

stępcze, złodzieje13. 
O, jak go nienawidziła, tego cichego, szlachetnego nauczyciela Szafrana! 

Jak wszystko w niej się wyrywało, by go złapać, potrząsnąć nim i zburzyć ten 
jego spokój. Złapała go za rękę: – Nie ruszę się stąd, profesorze, dopóki pan ze 
mną nie pójdzie!

Wszedł do środka, by się ubrać. Niebawem oboje spieszyli już po ulicach wraz 
z robotnikami, których strumień płynął w kierunku poszczególnych resortów. Po 
drodze Szafran coś do niej mówił, próbował nawiązać rozmowę. Nic jej to nie ob-
chodziło i mechanicznie potakiwała ruchami głowy, z trudem opanowując gniew 
na niego, że idzie tak wolno. Na podwórzu sierocińca gimnastykowało się kilkaset 
dzieci. Nauczyciel gwizdkiem kierował ćwiczeniami. Estera miała wrażenie, że 
gwizdek jest śrubą wwiercającą jej się w mózg. – Dobrze, że przestało padać – 
Szafran uśmiechnął się na widok podwórza pełnego dzieci. Poprosił, żeby weszła 
z nim. Ugryzła się w język, żeby nie krzyczeć z niecierpliwości i czekała na niego 
na zewnątrz. Dźwięk gwizdka nadal ją denerwował. Była wściekła na nauczyciela 
Szafrana. Zbyt długo go nie było. Napięcie dusiło ją w gardle. 

W końcu wyszedł i wziął ją pod rękę. – Mój dyrektor mówi, że dzisiaj nie 
można dostać się do Prezesa. Pojutrze będzie łatwiej. 

Wytrzeszczyła oczy: – Pojutrze będzie już po wszystkim? 
– Tak. Chodź. Dyrektor dał mi list do Bidermana z aprowizacji. Powiedziałem 

mu, że jeden z moich krewnych jest w niebezpieczeństwie. – Kroczył obok niej, 
z pozoru ciągle spokojny i opanowany, ale jego spojrzenie było już poważne, 
strapione. – Musisz mi powiedzieć, o kogo chodzi, w razie jakby ktoś pytał.

– O Walentina.
Więcej pytań już jej nie zadawał. Szedł coraz szybciej. Mimo to ciągle biegła 

na przedzie, niecierpliwa. Na podwórzu budynku aprowizacji oprószeni na biało 
muskularni tragarze wyładowywali worki z mąką. Szafran pokazał list polecający 
i policjant zaprowadził ich do gabinetu Bidermana.

Biderman, Żyd w średnim wieku, był gładko ogolony i czysto ubrany. Robił wra-
żenie statecznego kupca, który dobrze zna życie i wie, jak się obrócić, człowieka, 

13 Pierwsze listy przygotowane przez Rumkowskiego do wywózek poza getto zawierały przede wszyst-
kim nazwiska osób, które przebywały w więzieniu, „wyrokowców” – osoby skazane przez Sąd 
Przełożonego Starszeństwa Żydów i administracyjnymi wyrokami Rumkowskiego oraz ich rodzi- 
ny. W ten sposób Prezes chciał się pozbyć tzw. elementu niepożądanego, w tym przede wszystkim 
– jak podkreślał – złodziei, recydywistów i wichrzycieli porządku publicznego.
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któremu dobre interesy nie przewróciły w głowie. Wyciągnął rękę do Szafrana 
i skinął głową Esterze. – Pański dyrektor jest moim najlepszym przyjacielem 
– powiedział uprzejmie i czekał aż zajmą miejsca przy biurku. – Proszę mi po-
wiedzieć tylko jedno – poklepał list, który Szafran mu podał. – Czy ten bandzior, 
w sprawie którego państwo interweniują, naprawdę jest państwa kuzynem? 
Proszę mnie źle nie zrozumieć. To tylko teoretyczne pytanie. Zastanawiam się, 
co może wiązać uczciwego człowieka z przestępcą.

– Interweniuję w sprawie Żyda, który ma zostać wysłany z getta – odpowie-
dział spokojnie Szafran.

– O, to rozumiem – pan Biderman poruszył się w fotelu. – To nam pozwala, 
przyjacielu, na obiektywną rozmowę. Nie muszę państwu opowiadać, ile musimy 
wycierpieć od tego rodzaju Żydów, prawda? Proszę sobie zadać pytanie: jeśli 
trzeba wybierać, kogo wysłać... 

– Jak to wybierać?! – Estera aż podskoczyła na krześle.
Pan Biderman pochylił głowę w jej stronę, jakby ponownie się z nią witał. – 

A jaki panienka ma związek z tą sprawą?
– Przyszła tu ze mną w tym samym celu – wyjaśnił Szafran.
Pan Biderman przybrał minę sędziego śledczego. – Czyli to pańska małżonka, 

panie Szafran? 
– Nie, moja była uczennica.
– W tym liście jest mowa o tym, panie Szafran, że człowiek, który ma być 

wysłany, jest pańskim krewnym. Skoro ta dama przyszła w tej samej spra-
wie, a nie jest pańską żoną, można zapewne wywnioskować, że on, ten 
zsyłany... Przepraszam, chciałem powiedzieć, ten, który znajduje się na li-
ście, jest jej mężem? – patrzył wyczekująco, filuternie, to na Esterę, to na  
Szafrana.

– Tak, to mój mąż! – Estera posłała mu mordercze spojrzenie.
– Aha, teraz już wszystko rozumiem – położył sobie rękę na podbródku. – Pani 

jest byłą uczennicą pana Szafrana, pan Szafran był długoletnim nauczycielem we 
wzorowej instytucji w Helenówku, czyli jest pani byłą wychowanką Prezesa i stąd 
pani interwencja u niego, bo wiadomo, że Prezes lubi swoje wychowanki. Rzecz 
w tym, że niebezpiecznie jest wstawiać się u Prezesa za człowiekiem pokroju... 
pani męża. – Estera już prawie eksplodowała, kiedy poczuła ucisk nogi Szafra-
na na swojej. Zacisnęła wargi. Pan Biderman przez chwilę milczał, czekając, aż 
jego słowa uzyskają pożądany efekt, przy czym jego drwiące, bystre spojrzenie 
wędrowało po twarzach gości. Potem splótł ręce i oparł łokcie na biurku. – Ale 
mąż to mąż – potrząsnął głową w stronę Szafrana. – Jaki by nie był, obowiązkiem 
żony jest być mu wierną. I to potwierdza moją tezę, panie Szafran, że więzy krwi 
są kwestią drugorzędną. Bo jak wiadomo, mąż i żona rzadko są spokrewnieni. 
A wracając do naszej sprawy, rozumiem panią, droga pani, bardzo dobrze – kiwnął 
głową w stronę Estery. – Ale ja... chociaż akurat należę do nielicznych, których 
Prezes dopuszcza dziś do siebie... 
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Szafran poruszył się na krześle. – Nic pan nie zrobi, panie Biderman?
– Kto mówi, że nie zrobię? Pański dyrektor jest moim najlepszym przyjacie-

lem. Ale z moją pozycją... nie przystoi mi po prostu, pan rozumie? Dlatego dam 
wam karteczkę do mecenasa Syrkina. On jest niezależny i Prezes z nim także 
się liczy. Napiszę, że chodzi o posłuchanie dla żony. Najlepiej będzie, jak sama 
dostanie się do Prezesa. 

Do adwokata Estera postanowiła iść sama. Wzięła od Szafrana karteczkę 
i zostawiła go na środku ulicy, zanim zdołał odezwać się do niej słowem.

Mecenas Syrkin był zajęty. Sekretarka pokazała Esterze krzesło w pocze-
kalni i obiecała, że ją zawoła, jak tylko nadejdzie jej kolej. Przez okno zaglądał 
fragment wieży kościoła położonego naprzeciwko, przy placu Kościelnym. Na 
zegarze budowli wskazówki zatrzymały się na za dziesięć dziesiąta. Estera utkwiła 
w nich spojrzenie. Było coś okrutnego i odrażającego w tym zatrzymaniu czasu, 
który przybliżał moment wysłania Walentina. Martwy zegar patrzył na nią twarzą 
przeznaczenia. Czuła to w sekretnym zakątku swego serca, gdzie królował nad 
nią on, król podziemia przestępczego. Nie dziwiło jej to. Był jej przeznaczeniem. 
To o nim mówił Winter. Teraz zrozumiała, że to, co w niej najistotniejsze, co 
ukryła przed Winterem, przed Herszem, przed Friedem, czego sama do końca 
nie rozumiała – zachowała dla Walentina.

Podeszła do niej sekretarka: – Pan mecenas na panią czeka – wskazała na 
drzwi do gabinetu.

Mecenas Syrkin był młody. Miał szczerą, inteligentną twarz, wyglądał na 
wesołego. Energicznie wyciągnął do niej rękę i poprosił, żeby usiadła. – Ostatnio 
trudno uzyskać posłuchanie u Prezesa – odezwał się.

– Tak – ubiegła go – zestawia listy... podziemia przestępczego.
Mecenas Syrkin żywo poruszył się w fotelu. – Powiedziała pani – podziemia? 

Można powiedzieć, że całe getto należy do podziemia, podczas gdy Niemcy są 
nadziemiem. Bo jeśli chodzi o dawne znaczenie tego słowa, to nie ma u nas cze-
goś takiego jak świat przestępczy. Nie ma bandytów, włamywaczy, gangsterów, 
przestępców. A przedwojenni awanturnicy, chociaż nadal należą do „mocnych”, 
wykorzystują swoją żyłkę awanturniczą, by zarabiać na życie, czyż nie tak? To 
prawda, oszukują i kradną, ale tak czynią też inni. A oni robią to akurat z więk-
szym poczuciem sprawiedliwości. Nie obrabowują biednej ludności. Mają tylko 
tę wadę, proszę pani, że nikogo się nie boją. – Wesoły mecenas Syrkin strzelił 
palcami obu rąk i tak się przeciągnął, że kości mu w plecach zatrzeszczały. Za-
śmiał się i Estera była pewna, że jest pijany. Ale była mu wdzięczna za te słowa. 
Prawie się w nim zakochała. Uśmiechnęli się do siebie jak dobrzy znajomi. Podał 
jej rękę. – Na zewnątrz, przy biurku, odbierze pani list do sekretarki Prezesa.

Odebrała list i pobiegła do domu przebrać się w nową sukienkę, nabytą za 
dwie i pół zupy.

Na Bałuckim Rynku przeszła przez kilka kontroli policyjnych, aż dostała się 
do sekretarki Prezesa. Ta przyjęła ją jak swoją, w końcu też była jego wycho-
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wanką. Nie robiła jej wielkich nadziei: – Nie wiem, czy w tym przypadku coś 
zdziałasz – wytłumaczyła, kiedy Estera wyjaśniła jej, po co przyszła. – Prezes 
jest zdeterminowany... Ani jedno nazwisko nie zostało zdjęte z listy – sekretarka 
otwarła torebkę, wyjęła lusterko i puderniczkę. – Masz, to dla urody – powiedziała 
przyjacielsko i weszła do gabinetu Prezesa. Estera trochę niepewnie otwarła 
puderniczkę i po raz pierwszy w życiu upudrowała twarz. Sekretarka pojawiła 
się znowu. – Możesz wejść.

Za wielkim biurkiem pokrytym błyszczącym szkłem siedział starszy pan z peł-
ną, dobroduszną twarzą i aureolą siwych włosów wokół głowy. Para spokojnych, 
przyjacielskich oczu patrzała na Esterę zza pozłacanych oprawek okularów. To 
nie był ten sam pan Rumkowski, którego znała z sierocińca. Siedział przed nią 
zupełnie inny człowiek – imponujący, dumny. Promieniowała od niego magne-
tyczna siła, budząca podziw i zarazem mrożąca serce.

Ów pan o ładnej twarzy, na którym wygląd Estery wywarł wielkie wrażenie, 
wstał z fotela i wyciągnął do niej obie ręce. – Podejdź, dziecko... – Na chwilę 
zakręciło jej się w głowie i cały pokój razem z obrazami oraz oprawionymi w ramki 
wyrazami uznania zawirował przed jej zmęczonymi oczami. Starszemu panu 
pochlebiało jej zmieszanie. Zaskoczony jej pięknem zdjął okulary i wyszedł zza 
biurka jej naprzeciw. Tak, dobrze ją pamiętał, wiedział jak się nazywa. Należała 
do tych nielicznych wychowanek, których wyraźny obraz ciągle nosił w sercu. 
Rycersko wziął ją za ramię, po czym z szacunkiem, jaki wywołują tylko piękne 
kobiety, podprowadził ją do krzesła przy biurku i pomógł jej usiąść. Wrócił na 
swoje miejsce i nie odrywając od niej oczu powiedział: – Dobrze cię pamiętam, 
wiesz. – Zatopił wzrok w ogniu jej krótko obciętych loków. – Takiej głowy jak 
twoja się nie zapomina. Jej, jej, jaka z ciebie wyrosła krasawica! – Położył rękę 
na jej dłoni. 

Estera doszła do siebie i wyciągnęła rękę spod palców Rumkowskiego. – 
Panie Prezesie, przyszłam, żeby...

Prezes zadowolony mruknął: – Wiem, wiem, że przyszłaś po coś, ale przecież 
jesteśmy jak jedna rodzina. W końcu jesteś moją wychowanką, moim dzieckiem. 
Czy nie powinnaś mnie najpierw zapytać: „Co pan porabia, panie Rumkowski?”, 
poświęcić mi trochę uwagi? – Estera zagryzła wargi i pozwoliła, by Prezes ponow-
nie dotknął jej ręki. – Tak, moja droga – potrząsnął głową. – O tego, kto troszczy 
się o wszystkich, nie troszczy się nikt... A jak ci się żyje w getcie? Mówiłaś, że 
gdzie pracujesz?

– W kuchni gettowej, panie Prezesie.
– Ode mnie masz tę posadę, ha? – twarz mu promieniała. – Rzeczywiście 

dobrze wyglądasz. Rozkwitłaś w getcie, ha? – Była akurat w jego guście, który 
ostatnio wraz z wzmocnioną męskością trochę się zmienił. Już nie szukał mło-
dziutkich, dopiero rozkwitających dziewczynek. Teraz podobały mu się młode, ale 
już dojrzalsze kobiety. W tym momencie zauważył niecierpliwość malującą się na 
twarzy Estery i dał za wygraną. – No, powiedz, co chcesz, żebym dla ciebie zrobił?
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Odetchnęła głęboko i odezwała się: – Chciałabym pana prosić, żeby zdjął 
pan kogoś z listy...

Fotel, na którym siedział Rumkowski, skrzypnął. Jego czoło okrył cień, ale 
głos pozostał dobroduszny. – A co ty masz wspólnego z tym towarzystwem? – 
Przygryzł kilka razy wargi. – Hmm... Wyglądałaś mi na porządne dziecko.

– Nazywa się Chone Mekler. Mówią na niego Walentino. 
Światło na twarzy Prezesa zgasło. Nic już nie zostało z pięknego, serdecz-

nego pana. Obwisłe wargi szybko się poruszały, wyskoczyły wokół nich dwie 
głębokie zmarszczki, które otoczyły mu podbródek. Aż się podniósł z miej-
sca. – Ty się zadajesz z tym śmieciem, z tym ich królem? Co ty masz z nim  
wspólnego? 

– On mnie uratował z pożaru...
Prezes skamieniał ze zdumienia. Aż jęknął: – Ten łajdak?
Esterę ogarnęło przerażenie. Walentino był w niebezpieczeństwie. Teraz to 

widziała. – On nie jest łajdakiem, panie Prezesie – wyjąkała. – Już więcej o nic 
pana nie będę prosić, panie Prezesie.

Zrobił ruch, jakby się otrząsał, i zaczął kroczyć wzdłuż biurka. – Przestępcy, 
bandziory, złodzieje! – wykrzyknął. – Sabotują wszystko, co zbuduję! To hańba, 
że tacy ludzie noszą miano Żydów. Niech ich Niemiec ode mnie zabierze. Niech 
on z nich zrobi ludzi! – Płonął gniewem. Na jego dolnej wardze pojawiła się nitka 
śliny. Wydawało się, że zupełnie zapomniał o Esterze. – Nie, nie pozwolę, żeby 
zniszczono moje dzieło. Muszę pokazać Niemcowi, że wszystko, co o nas opo-
wiadają, to kłamstwo, że jesteśmy czyści, że kochamy pracę, że nie jesteśmy 
oszustami ani złodziejami, a dobrym, uczciwym ludem. Tylko tak pozwolą nam 
przeżyć wojnę! – Estera ledwo słuchała. Jej zmęczone ciało wtopiło się w krzesło, 
opuściła głowę, ręce bezwładnie spoczywały na kolanach. Była zrozpaczona, 
jedynie mózg w niej czuwał. Nie miała prawa wyjść stamtąd z niczym, a nie miała 
pojęcia, co powinna zrobić. Słowa Prezesa padały jak grad. – U mnie nie będzie 
„mocnych”! Tutaj ja jestem najsilniejszy i usunę z drogi wszystkich, którzy mi 
będą przeszkadzać w wykonaniu mojego obowiązku. Wymiotę ich, jednego po 
drugim! – Gdy tak kroczył, jego wzrok zatrzymał się przypadkiem na Esterze, 
na jej płomiennej, teraz opuszczonej głowie. Dostrzegł jej skulone ramiona, 
jej niemoc. Strumień słów ustał. Wydawało mu się, że dziewczyna płacze. Jej 
poddanie i przybicie coś w nim nieoczekiwanie obudziły. Płacz pięknych kobiet 
zawsze wywoływał w nim współczucie. Mruknął i na powrót usiadł w fotelu. – On 
cię rzeczywiście uratował z pożaru? – upewnił się. To pytanie było tak nieocze-
kiwane, że Estera ledwo zdołała odpowiedzieć. – No, po co te łzy? – Wychrypiał 
z bezradnością w głosie. Jego logika nagle się zachwiała. Mózg jeszcze pracował, 
myśli napływały i odpływały, ale na pierwszy plan wysunął się splot uczuć. Sam 
nie wiedział, jak to się stało, że przesunął się z fotelem na drugą stronę biurka, 
położył jej rękę na udzie, po czym ześliznął ją, aż poczuł pod palcami okrągłość 
kolana. – Z pożaru, mówisz, ha?
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Estera poczuła blady strach we wszystkich członkach. Każda komórka jej 
ciała pragnęła uwolnić się spod jego dotyku. Pusty żołądek zaburczał. – Panie 
Prezesie, proszę, niech pan zostawi Walentina... – bełkotała.

Palce macające jej kolano jakby odcięły jej nogi od reszty ciała. Ręka prze-
sunęła się wyżej. Wszystkie nerwy w tym miejscu obumarły. Wtedy ujął ją za 
ramiona i one również przestały do niej należeć. Jego szare oczy w okularach były 
bardzo blisko. Za zasłoną pożądania kryło się w nich zawstydzenie, zmieszanie. 
Wyszeptał cicho, zachrypniętym głosem: – To już nie w moich rękach. Listy są 
u Herr Schattena... On ma je zanieść do władz...

Podniosła się jednym skokiem. – Niech mi pan da kartkę do Schattena!  
– w jej głosie był nakaz.

Nie zdziwiło jej, że mu się poddał. Powoli wrócił na swoje miejsce za biurkiem. 
Napisał kilka słów na karteczce, podarł ją, napisał drugą i podał jej. Z szuflady 
wyjął zadrukowany papier. – To przepustka dla ciebie... Chcę cię jeszcze zoba-
czyć. – Uśmiechnął się krzywo, nie patrząc jej w twarz.

*

Kiedy Estera dotarła do mieszkania Herr Schattena, był już po kolacji. Spod 
drzwi usłyszała muzykę skrzypiec, która urwała się, gdy tylko zapukała. Z wnętrza 
nikt nie odpowiedział. Drzwi ustąpiły i weszła do ciemnego pokoju. W smukłym 
świeczniku w kącie płonęła świeczka.

Pogrążona w cieniu sylwetka stojąca na środku pokoju zapytała: – Czego 
chcesz?

Zrobiła krok do przodu. W pokoju pojaśniało. Herr Schatten miał na sobie białą 
sportową koszulę i czarne bryczesy. W jednej ręce trzymał skrzypce, w drugiej 
smyczek. Kiedy podała mu kartkę od Prezesa, rzucił na nią okiem, po czym zrobił 
minę uczniaka strojącego sobie żarty z nauczyciela. – Stary idiota! – zachichotał.

Potem obejrzał sobie Esterę i grymas rozbawienia zniknął mu z twarzy. Mierzył 
ją wzrokiem. Jego zimne oczy powoli, bezwstydnie i natarczywie pełzały po jej 
ciele. Nie ruszał się z miejsca ani nie odzywał. Jego dłoń trzymająca karteczkę 
i smyczek powoli opadła, jakby lada chwila miał je upuścić na podłogę. Przeszła 
minuta, potem jeszcze jedna. Estera niecierpliwie przestępowała z nogi na nogę. 
W końcu Herr Schatten się poruszył i skrzypcami wskazał sofę. – Chcesz coś 
zjeść? – usłyszała jego głos, zimny, suchy. Przysunęła się do sofy. – Nie jesteś 
głodna, ha? – stwierdził, kiedy nie odpowiedziała.

Elektryczne oświetlenie zgasło i znowu pojawiło się światło świeczki w smu-
kłym świeczniku. Schatten już przy niej siedział ze skrzypcami i smyczkiem 
u boku. Poczuła jego ręce wokół biustu i parę zimnych warg na swoich. Gdzieś 
z głębi jej jaźni wyrwał się krzyk, jakby nagle wyzwoliła się z pęt. Paznokciami 
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dorwała się do zimnej, gładkiej twarzy. Noski jej butów wystrzeliły w stronę jego 
twardych oficerek. W jednej chwili była na nogach. Z jej ust wydostał się szloch 
przypominający wycie. Schatten stał tuż przy niej, mrużąc oczy. Znowu jak  
rozbawiony uczniak podniósł palce do warg jakby się z nią droczył i podśpiewy-
wał: – Jutro on już będzie w więzieniu przy Czarnieckiego! – Krzyk zamarł jej 
w gardle, otwarte usta nie wydawały już żadnego dźwięku. – Podobasz mi się 
– powiedział już poważnie. Włożył ręce do kieszeni bryczesów i rozstawił nogi. – 
Gdybym wiedział, że jesteś tu, w getcie, już dawno bym zawarł z tobą znajomość. 
Czemu tak stoisz na środku pokoju, ha? – Uśmiechnął się na moment. – Słuchaj, 
zawrę z tobą układ. Chcesz? Siadaj... – Nie ruszyła się z miejsca. Wydawało jej 
się, że wszystko, co tu się dzieje, jest nierzeczywiste, że należy do snu, który 
przyśnił się jej poprzedniej nocy spędzonej na strychu. – Nie chcesz siadać, jak 
widzę – powiedział, po czym na powrót wziął skrzypce i smyczek. Przemierzając 
pokój, brzdąkał palcem po strunach. – Dobrze, usiądziesz później. – Mówił jak 
do siebie i przyłożył skrzypce do policzka. – Masz szczęście, zmęczyłem się Ży-
dówkami. Ty... wyglądasz mi na Aryjkę. Twoja mleczna skóra jest biała jak śnieg... 
masz zielone oczy. Nos, broda... bardzo aryjskie. Aryjski ogień płonie ci nawet 
na głowie. Pragnę cię. Moja aryjska dusza ciebie pragnie, teutońska kobieto! 
Usiądź już, porozmawiamy o tym. Lekko dotknął smyczkiem jej ramienia, a ona 
zaraz znalazła się na swoim poprzednim miejscu na sofie. Stał przed nią na 
rozstawionych nogach, jego twarde oficerki były tuż przy jej łydkach. Przeciągnął 
smyczkiem po strunach, zagrał kilka tonów i wpatrując się w skrzypce, ciągnął: 
– Po raz pierwszy widzę taką cnotliwą kurwę. Hm, tu w getcie unikam kurew. Ale 
dla ciebie zrobię wyjątek. Zapłacę... – Kiwnął się na obcasach oficerek i odsunął 
smyczek od strun, gotowy wysłuchać jej odpowiedzi. 

– Jestem gotowa – odpowiedziała.
Herr Schatten odłożył skrzypce i szybkim krokiem przeszedł przez pokój. 

Wrócił z dwoma kieliszkami wódki. – Załóżmy, skarbie, że taka z ciebie cnotka, 
za jaką się podajesz: kieliszeczek z miejsca ci pomoże. – Podał jej kieliszek, 
a zawartość swojego wlał sobie do gardła. Lekko się otrząsnął. Roześmiał się 
do niej swymi białymi, mocnymi zębami: – Twoja uroda jest kopalnią złota, wiesz 
chociaż o tym? Mogłabyś spieniężyć swoje rude włosy, biust i wszystko inne, 
co posiadasz. Musisz tylko być w dobrych rękach... – Patrzył, jak jego wzorem 
wlewa sobie do gardła cały kieliszek. – Jeszcze jeden? – Wyszedł i wrócił z dwo-
ma pełnymi kieliszkami. Tym razem oboje równocześnie wlali w siebie wódkę. 
– Rozbierz się – powiedział spokojnie, po koleżeńsku.

Wręczyła mu pusty kieliszek. – Daj mi jeszcze jeden. – Widziała się teraz jak 
gdyby od zewnątrz. Głos należał do obcej kobiety. Poczuła, jak tej obcej kobiecie 
szumi w głowie.

Zza jego zębów pojawił się śmiech: – Rozpieszczam cię, ha? – Przyniósł jej 
jeszcze kieliszek. Już nie odczuwała palenia w gardle. Nie czuła żadnego smaku. 
Tylko ciepło w żołądku stało się jeszcze przyjemniejsze. Wstała. Rozbawiło ją, 
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że nie wie, gdzie ma nogi. Była od nich oddzielona, kołysała się w powietrzu. 
Gdy tak się chwiała, para rąk, które kiedyś do niej należały, zaczęła rozpinać jej 
bluzkę. W koszmarze pojawił się inny rodzaj snu. Ten sen snuł się wokół świeczki 
i smukłego świecznika, pachniał trawą i słońcem. Tańczył po cienistych ścianach 
pokoju, które wirowały wraz z meblami jak cztery białe ekrany. Ze ścian płynęła 
słodka muzyka skrzypiec. Kiedy stała nago przy sofie, zachciało jej się tańczyć, 
unosząc się w przestworzach i kołysząc na odczepionych nogach. Męski, przy-
jemny głos śpiewał:

Zostałem zdradzony przez księżyc,
Słońce na manowce mnie wodzi,
Tylko cień pozostał mi wierny,
I co noc do mnie przychodzi...

Tańczyła tango. Ale stopniowo szum w jej głowie zagłuszył tony skrzypiec. 
Zatrzymała się, prawie upadła. Przytrzymała ją para rąk. Skrzypce ucichły. 
Męski głos już nie śpiewał, tylko trąbił jej do ucha: – To moje dzieło. Jestem 
kompozytorem.

– Zagraj coś jeszcze... – poprosiła i pozwoliła mu się zaprowadzić do sofy.
Grał dla niej, spacerując po pokoju. Tony wychodzące spod jego smyczka 

były smutne i stęsknione. Jawiły jej się jak fale w morzu łez. Przyjemnie było 
na nich płynąć. Za każdym razem, kiedy jej się wydawało, że już kończy grę, 
prosiła o więcej.

Zrobił to dla niej, grał dalej, aż zatrzymał się ponad nią i jego głos znów 
zagrzmiał jej nad uchem. – Jesteś zagadką, rudowłosa. Sprawiłaś... że daję ci 
moją duszę za cenę twego ciała.

Odpowiedziała surowo: – Mam nadzieję, że pamiętasz cenę, jego nazwisko 
jest na karteczce... – nagle wybuchnęła dzikim, histerycznym śmiechem. – Du-
reń z ciebie! Myślisz, że to ciało należy do mnie, ty głupku! To... to piękno nie 
jest moje. Ja jestem pfuj... małpą! Chichotała, podniosła do niego ręce, małpio 
wykrzywiała twarz. – Będziesz spał z małpą!

Rozbawiony kiwał głową. – Jeśli małpa ma twój urok, niech będzie małpa.
– I nie zapomnij zapłacić za to małpie, ty gorylu...
– Więc jesteśmy dobraną parą! Na co ci tamten?
– O, tamten... tamten... – śliniła się. – Wytłumaczę ci. Tamtego potrzebuję 

jak dziury w moście. Ale on należy do mojej znajomej...
– A gdzie ona, ta znajoma?
– A gdzie ma być? Razem z nim... – tu podniosła się na kolana i sztywno 

splotła mu ręce na szyi. – Przyrzeknij mi, że zdejmiesz go z listy. Przyrzeknij mi 
na... twoich rodziców!
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Powoli uwolnił się z uścisku i zaczął rozbierać. – Nie ma nic łatwiejszego niż 
na nich przyrzec. – Po twarzy przemknął mu nieobecny uśmiech. Mutti dostała 
zawału na dworcu... Nie mogła biedaczka patrzeć, jak na jej oczach chłostano 
papę za oplucie sturmtruppera14. Papa też został na tamtym dworcu... Dobrze im 
tak. Szkoda tylko, że zdołali mnie przedtem sprowadzić na ten świat. Ale duszę 
mam aryjską... Całe szczęście, że tu, w środku, jestem czysty. Przez dziewięć 
miesięcy, podczas których mnie nosiła, nie zdołała we mnie nic skalać... Tu 
w środku mam blond włosy, niebieskie oczy i aryjską miłość do piękna. Moją 
muzykę. Moje skrzypce. Moją kulturę. Moją piękną mowę. Jestem Niemcem, 
moja mała, na wskroś. Ale moją tragedią i przeznaczeniem jest to przeklęte 
żydowskie nasienie, z którego powstałem. I za nie muszę odbyć karę... Jestem 
na to gotów... Jestem gotów dać się wymazać z powierzchni ziemi. Ale przedtem 
mam do wypełnienia misję... Jawohl! Muszę pomóc unicestwić rasę robactwa. – 
Zrobił odrażający grymas i zaczął potrząsać głową. – A ty, mała, myślisz, że choć 
jeden Żyd wyjdzie stąd cały? Oho! To nasienie zniknie z powierzchni ziemi. Świat 
oczyści się z Żydów... A wtedy ze spokojnym sumieniem będę mógł zniknąć razem 
z nimi! – Poczuł, że coś lepkiego pada mu na policzek. Przyłożył do niego rękę 
i zdał sobie sprawę, że naga dziewczyna na niego pluje. Pluje i pluje, aż braknie 
jej śliny. Zaskoczony otarł twarz i roześmiał się: – A jak już wyplujesz całą żółć, 
rudowłosa, myślisz, że mnie ona dosięgnie? – Uszczypnął ją w pierś: – Za kilka 
lat... może już za rok... może jeszcze szybciej, ta pierś będzie gnić w ziemi, razem 
z tym, który ją teraz szczypie. Chodź, wypijemy jeszcze po kieliszku.

Przyniósł kolejne dwa kieliszki wódki. Wytrąciła mu je z ręki. Jej palce wbiły 
mu się w szyję, potrząsnęła nim z wściekłością: – Kto zrobił z ciebie takiego 
potwora? – krzyczała.

– Pan Bóg w niebie się pomylił – ton jego głosu był lekki. – Jestem błędem 
natury. Moja aryjska dusza powinna była się urodzić z aryjskiego nasienia... 
Wszystkie błędy natury to potwory. – Chichotał, a ona nie przestawała okładać 
go pięściami i pluć na niego.

Aż coś w niej osłabło i ręce opadły jej jak kłody. Prawie się stoczyła z otoma-
ny. Znowu unosiła się w morzu tonów, a skrzypce znowu się skarżyły do taktu. 
Ich słodka muzyka docierała głęboko, jakby chcąc dostać się do źródła jej łez. 
Dźwięk skrzypiec stawał się coraz pełniejszy, ciężki niczym wiolonczeli. Jego 
gęste, rozchodzące się falami ciepło przypominało ciepło krwi. Czuła, jak to 
ciepło wylewa się ze skrzypiec, rozdzielając się na coraz cieńsze żyłki. Parzyły ją 
i kłuły cienkimi igłami bólu, który przemieniał się w tępe cierpienie. Były w nim 
kołyszące się puszcze pełne pionowych, okaleczonych pni. Słońca parzyły piekiel-
nym ogniem. Płynęły rwące, ogarnięte szaleństwem wody potopu. W głębokich 

14 Sturmtruppen (niem. Stoßtruppen) – oddziały szturmowe w armii niemieckiej. Sturmtrupper – 
dowódca oddziału bojowego.
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przepaściach roiły się węże i skorpiony, pełzały obrzydliwe jaszczury i powolne, 
ciężkie stwory o wielu odnóżach i odwłokach. Miały zwisające, spiczaste członki 
i wielkie, grube piersi. Parzyły się i pożerały, łączyły i zadeptywały... Mnożyły się 
bez końca. Z ich gardeł chlustały ciężkie tony muzyki, lament krwi. Owłosione 
łapy z lasem długich palców i pazurów splatały się z korzeniami drzew, dygotały 
w płomieniu pierwotnych słońc – w bezsensownym wirze potopu, we wzburzo-
nym morzu skargi...

Ogarnęła ją cisza. Już nie słyszała ryku skrzypiec. Na chwilę zawisła w tej 
ciszy jak w hamaku z pajęczyny. Okryła ją przyjemna kołdra ciepłej skóry. 

– Nie jestem taki zły, jak ci się wydaje. Jeśli chcesz, możesz spać. – Poczuła 
w uchu gorący podmuch.

To ją otrzeźwiło. – Chcę być przytomna! – wykrzyknęła ostatkiem sił, czując 
jak ciężka masa strąca ją w przepaść.

*

Pierwsze, co zrobiła, kiedy nazajutrz rano wróciła do siebie do pokoju, to 
porwała na drobne kawałki bieliznę z poprzedniego dnia. Potem długo i staran-
nie przemywała ciało na przemian gorącą i zimną wodą. Nie czuła zmęczenia 
– raczej coś w rodzaju uniesienia i podziwu dla samej siebie. Nie chciała zapo-
mnieć minionej nocy. Była dumna z przeżytego horroru i pewna, że zachowa go 
w pamięci do końca swoich dni. Myślała o Walentinie. Po tej nocy czuła się jak 
nowo narodzona i jego obraz w niej również narodził się na nowo. Nie było już 
w niej pożądania, tylko czułość. Z niecierpliwością czekała na spotkanie z nim.

Kiedy się już umyła, wysuszyła, założyła czyste ubranie – śliczną jedwabną 
sukienkę, którą kupiła z myślą, że włoży ją w dniu zakończenia wojny. Teraz się 
w nią wystroiła i zbiegła do Walentina, by obwieścić mu dobrą nowinę. Gdy Szejndl 
wyszła jej naprzeciw w swoim szlafroku w kwiatki, Estera rzuciła się jej na szyję 
i łamiącym się głosem wyjąkała: – Zdjęli go... Zdjęli go z listy!

Szejndl zaczęła ją całować, obejmować, tulić. – Esterko, słodziutka! – ze 
szczęścia aż szlochała. – Mój ty słodki aniele! Przez calutką noc oka żeśmy nie 
zmrużyli ze zgryzoty. Jak my ci się odwdzięczymy, co możemy dla ciebie zrobić, 
złociutka, kochana!

– Gdzie Walentino? – zapytała rozpalona Estera.
Szejndl kiwnęła głową: – A gdzie chłop ma być? Jest w środku. Całą noc nie 

spał, nad ranem zległ. Chodź, dam ci ciastko, dam ci kawy z cukrem. – Uchwy-
ciła spojrzenie Estery na drzwi i uśmiechnęła się, pokazując szparę po wybitych 
przednich zębach. – Widzę, że spieszno ci wejść, żeby mu oznajmić dobrą nowinę! 
Oj, widzę! Co tak stoisz jak kukła? Właź! Obudź go, niech wie! No, ruszaj się, 
osiołku, czego się wstydzisz – popchnęła ją do drzwi.
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Estera weszła do sąsiedniego pokoju i przypadła do łóżka Walentina. Do-
tknęła jego czarnej, rozczochranej czupryny, położyła rękę na jego potężnym 
ciele rysującym się pod kołdrą. Wkopała głowę w poduszkę obok jego przykrytej 
twarzy. – Kocham cię, Walentino – wyszeptała.

Szejndl weszła za nią. Stanęła z drugiej strony łóżka i zaczęła potrząsać 
śpiącym: – Ej, ty, rusz się! Twoja Najświętsza Panienka przyszła oznajmić ci 
dobrą nowinę! – Szejndl promieniała, łzy jak groch kapały z jej oczu na czu-
prynę Walentina. Łóżko ciężko zatrzeszczało i donośne mruknięcie dało się 
słyszeć wśród poduch. – Słyszysz, co do ciebie mówią, Walentino? – Szejndl 
nie przestała nim potrząsać. – Esterze udało się ze starym. Zdjęli cię z lis- 
ty! – Przytknęła swoją mokrą twarz do jego twarzy i w całym pokoju za-
brzmiało głośne cmoknięcie, kiedy Szejndl wciągnęła do ust kawałek policzka  
Walentina.

Estera pobiegła do pracy. Kierownik przyjął ją wymówkami i pogróżkami, jako 
że nie było jej na stanowisku przez cały poprzedni dzień. Nie słuchała go. Przy 
kotle podczas rozdziału zupy śpiewała, nie mając pojęcia, co się dzieje wokół 
i nie słysząc hałasującego tłumu przy okienku.

Wieczorem przyniosła sobie zupę do pokoju i zjadła na stojąco. Potem 
pochłonęła całą swoją porcję chleba. Następnie znowu zabrała się do mycia 
i strojenia. Nie znosiła swojego piękna z poprzedniego dnia, ale cieszyła się 
swoją nową urodą. 

Ledwo skończyła, gdy wszedł Walentino. Przypadła do niego całym ciałem, 
czując, że każda komórka jej skóry śmieje się do niego.

Walentino był zmieniony na twarzy, nieswój. Drocząc się z nim wyrwała mu 
karteczkę, którą trzymał w ręku. – „Zaproszenie na ślub”... dla Szejndli... – Po-
patrzył na nią nieobecnym wzrokiem. – Z niej nie jest taki chwat, jakiego udaje... 
Gdzie ona się podzieje na obczyźnie sama jak palec? – Jego proszące oczy były 
tuż obok. – Pójdziesz jeszcze raz, Estero?

– Pójdę, Walentino.

*

Herr Schatten zdumiał się na jej widok. – Rudowłosa? – Mrugał z rozbawie-
niem. Kiedy mu powiedziała, po co przyszła, dziko się roześmiał: – O, Gott, co 
za komedia! Jego żona! Potem przyjdziesz się wstawić za amantem żony, potem 
za żoną amanta i nie starczy już ludzi, żeby wpisać na listę. Kogo będę dawał 
Niemcom i skąd wezmę siłę na ciebie, rudy diable? 

– Ostatni raz... – prosiła.
– Ostatni raz... – przedrzeźniał ją. Był twardy i zimny: – Nie ma mowy. Po 

pierwsze, nie masz już czym zapłacić. Nie mogę więcej na ciebie patrzeć. – Nagle 



złagodniał, posmutniał. – Myślałem, że przyszłaś dla mnie. Wczoraj wydarłaś mi 
coś z duszy. Nie wybaczę ci tego. A po drugie... Listy są już u Biebowa.

Walentino czekał na nią przy wiśni. Wszedł z nią do pokoiku. Poprosiła go, 
by usiadł i sama usiadła naprzeciwko. – Listy są już u Biebowa – powiedziała.

Położył obie ręce na stole. – Wiem – powiedział. – Stawię się razem z Szejndl... 
Z niej nie taki chwat, jakiego udaje... Nie mam zbyt dużo czasu, Estero. Muszę 
się stawić jeszcze dzisiaj. Myślałem, żeby się gdzieś schować... Ale to nie dla 
mnie. I tak wszyscy blatni idą z tą partią. Kulawy Król i Ślepy Henech z żoną też 
idą. Człowiek chociaż będzie wśród swoich. Chciałem się ukryć, bo chciałem tu 
być z tobą... tu, na naszym podwórzu. Ale jak stanę się glizdą, Estero... to co mi 
po tym? Podniósł się i zbliżył do niej. – Na pożegnanie... pocałuję cię, dobrze?

Objęła go. – Kocham cię, Walentino – wyjąkała.
Z wargami na jej ustach odpowiedział: – Powiem ci coś głupiego, Estero. Ty 

byłaś mi przeznaczona... zapisana w niebie. Byłem dzikim chłopakiem, złodziejem, 
łotrem... Niespokojna była moja jucha... Może dlatego, że... szukałem ciebie.

 Odpowiedziała mu, zacinając się: – Niektórzy, choć są sobie przeznaczeni, 
nigdy się nie spotykają... Myśmy mieli szczęście... 

Nazajutrz partia opryszków, prostytutek i innych niepożądanych typów została 
przetransportowana z więzienia na Czarnieckiego w stronę torów kolejowych, 
gdzie już na nich czekały czerwone, bydlęce wagony.



Rozdział szesnasty
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Zbliżał się Pesach, więc w domach zapanowała krzątanina. Niemcy wypowiedzieli 
wojnę Jugosławii i Grecji1, a mieszkańcy getta, którzy mapę Europy mieli wyrytą 
w umysłach, byli pewni, że z Bałkanów nadejdzie wybawiciel. Do tego również 
w Afryce rozgrywały się wielkie rzeczy, niezwykłe bitwy, wielkie akcje militarne. 
A w samym getcie Prezes zezwolił upiec macę, którą można było dostać zamiast 
przydziałowego chleba. Rzecz jasna, nie wszyscy brali macę, ponieważ chleb 
był bardziej pożywny i szybciej sycił żołądek. Ale pobożni Żydzi nie zastanawiali 
się. Była też pewna liczba niewierzących, którzy przyjęli macę niezależnie od 
wszelkich kalkulacji żołądkowych, ponieważ tylko kawałek macy był w stanie 
przypomnieć im o wyjściu z Egiptu2.

Wraz z nadejściem świątecznych dni posiadacze pustych żołądków nabrali 
optymizmu, ponieważ wydawało się, że ziemia getta wyda w tym roku plony. Na 
Marysinie, gdzie już od dłuższego czasu istniały działki – zaorane kawałki gruntu 
należące do gminy i jej urzędników – zaczęto parcelować wolne kawałki i ten, 
kto miał dobre plecy, mógł zostać właścicielem kilku łokci ziemi do uprawiania. 
I nawet tym, którzy nie mieli dobrych pleców czy w ogóle żadnych pleców, również 
udało się zdobyć jakąś grządkę, jeśli nie na Marysinie, to na własnym podwórzu, 
gdzie powyjmowano kamienie z bruku i każdą piędź ziemi, o ile nie służyła jako 
przejście, zamieniano na spiżarnię rodzin.

1 Kampania bałkańska rozpoczęła się 6 kwietnia 1941 r. Wojska niemieckie wkroczyły do Jugosła-
wii, a poprzez Bułgarię do Grecji.

2 Święto Pesach obchodzone jest na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej. Spożywana 
wówczas maca – chleb przaśny przygotowany z mąki bez użycia zakwasu – nawiązuje do chleba, 
który jedli Izraelici przed wyruszeniem z Egiptu. 
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Grządki na podwórzach, a także rynsztoki i klozety pobielone wapnem na 
rozkaz Prezesa, nadały gettu odświętny wygląd i nawet nudne, nieustannie 
padające deszcze nie mogły popsuć tego wrażenia. Zbliżanie się żydowskiego 
święta, i to w dodatku święta Pesach, uniezależniło nastroje jego mieszkańców 
od pogody. W sercach jaśniało słońce i nikomu nie przeszkadzało, że tu i tam 
rozkopane grządki zamieniają się w błotniste kałuże, a rynsztoki – w rzeki. 
Wręcz wydawało się, że w ten sposób getto się oczyszcza. Ponad strumieniami 
wody, które upodobniły domy do szarych, znieruchomiałych statków, nie można 
było nawet rozłożyć desek, ponieważ drewno było na wagę złota i ważono je na 
kilogramy. Ale za to posiadano trepy na drewnianych podeszwach i to właśnie 
w nich przekraczano kałuże, aby iść tam, gdzie iść należało. I tak deszcz zalewał 
getto, jakby miało zatonąć, a mimo to jego mieszkańcy wypływali na powierzchnię 
na łódkach nadziei. Wedle starych znaków było oczywiste, że wojna niedługo 
się skończy. 

Tuż przed Pesach obok plakatów informujących o rozdziale racji żywnościowych 
na święto pojawiły się inne obwieszczenia, w których była mowa o dobrowolnej 
rejestracji do pracy poza gettem – dla mężczyzn od 18 do 45 roku życia i dla 
kobiet od 20 do 30 roku życia. Natychmiast ożywionymi ulicami zaczęły płynąć 
strumienie obładowanych plecakami, obwieszonych naczyniami ludzi, którzy 
dobrowolnie zgłaszali się do wysyłki, za nimi zaś biegli pozostali członkowie 
rodzin, kobiety, dzieci, rodzice, towarzysząc ochotnikom aż do więzienia przy 
ulicy Czarnieckiego, skąd odchodziły transporty.

Do tego, jakby dla uczczenia pierwszej uczty sederowej3, nadeszły wiadomości, 
że Niemcy przełamali front na Bałkanach i odnoszą zwycięstwa w Jugosławii, 
Grecji i Afryce. Więc serca mieszkańców getta zaczęły drżeć z obawy o los Erec 
Isroel. Sama wigilia Pesach przyniosła mokre niebo i szarość w powietrzu oraz 
zimny wiatr, który smagał ciała i przejmował chłodem dusze. Nagłe rozczarowanie 
spadło na getto w pierwszą noc sederu. 

Chaim Pończosznik i jego żona Rywka z dużym trudem starali się zachować 
świąteczny nastrój. Ona zamieniła się z czasem w skurczoną kobiecinkę, która 
ledwo chodzi. Na jej wychudzonej twarzy wyraźnie rysowały się sine, niemal 
fioletowe kości policzkowe. Wargi, otoczone siecią setek drobnych zmarszczek 
niczym cienkimi cięciami nożem, nie były w stanie utrzymać się razem, jakby 
mięśnie wokół nich osłabły, więc kładły się jedna na drugiej, tworząc linię ust 
wykrzywioną w wyrazie nieopisanego cierpienia. Jej nos, kościsty i szpiczasty, 
zawsze był w okolicach nozdrzy czerwony od przeziębień i częstego płakania, 
a oczy – jak u innych mieszkańców getta – dominowały nad całą twarzą. Z ciem-

3 Seder – uroczysta kolacja spożywana w gronie rodziny w pierwszą, a w diasporze także w drugą 
noc Pesach. Podczas wieczerzy obowiązuje specjalny porządek (seder – dosłownie: porządek) 
według przepisów i zwyczajów. Towarzyszą jej także określone rytuały i modlitwy.
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nych oczodołów błyszczały wielkie, głębokie źrenice. Jednak nie były one szkliste 
i przymglone, bił z nich wciąż serdeczny, ciepły blask.

Również twarz reb Chaima Pończosznika nie przypominała samej siebie 
sprzed roku czy dwóch. Rewizja Kripo i wizyta w „czerwonym domku” tak zmieniły 
jego wygląd, że nawet starzy znajomi i sąsiedzi z podwórka nie mogli go poznać. 
Przede wszystkim nie widział na jedno oko, które mu okaleczono w czasie prze-
słuchania. Poza tym wyszła mu broda, policzki zapadły się, a uszkodzony nerw 
w okolicy szyi zmuszał do trzymania głowy wykręconej na bok, nieco na skos. 
Do tego wszystkiego zimą poślizgnął się i zwichnął stopę, czego konsekwencją 
był ból w czasie chodzenia. 

Poprzedniej nocy reb Chaim i Rywka usunęli z mieszkania chomec4 i wyko-
szerowali kuchnię oraz naczynia5. Ejbuszycowie pozwolili im robić w swojej części 
mieszkania to, co było niezbędne, podporządkowując się reb Chaimowi, który 
wraz z nadejściem Pesach stał się prawdziwym gospodarzem całego mieszka-
nia. Potem oboje, reb Chaim i Rywka, stanęli na środku kuchni. Nabiegłe krwią, 
okaleczone oko Chaima spoglądało w przestrzeń, ale zdrowe patrzyło na zasłonę, 
która oddzielała kwaterę rodziny Ejbuszyców. Rywka dobrze wiedziała, co się 
dzieje w sercu Chaima. Od wielu dni próbowała go przekonać, że dobrze by było 
zaprosić współmieszkańców na seder, albo raczej zaproponować im wspólne 
świętowanie, aby choć jeden raz poczuć braterstwo z ludźmi, którzy mieszkają 
z nimi pod jednym dachem. 

W Chaimie walka wewnętrzna wciąż jeszcze trwała, gdy zbliżył się do zasłony 
i zawołał Blumcię Ejbuszyc. Kobieta wyszła spoza niej, rozprostowując plecy. 
Gdy tylko ujrzała twarze swoich współmieszkańców i zakłopotanie, jakie się na 
nich malowało, to, aby dać im czas na przyjście do siebie, zaczęła narzekać na 
swoją pracę w pralni, gdzie stojąc przez dwanaście godzin, musi spierać krew 
z żołnierskich koszul.

Reb Chaim chciał jej powiedzieć, że pranie koszul rannych niemieckich żoł-
nierzy powinno ostudzić jej serce, ale zamiast tego wyprostował się, zdrowym 
okiem zajrzał Blumci prosto w twarz i zaproponował: 

– Może tak byśmy wspólnie świętowali seder w tym roku, co, sąsiadko?
Blumcia, choć spodziewała się zaproszenia, speszyła się nieco, a jej twarz 

oblał rumieniec. 
– Dobry pomysł… – odrzekła.

4 Chomec (hebr. chamec) – zakwas, produkt fermentacji zboża, który ze względów rytualnych był 
zakazany w czasie świąt Pesach. Żydzi musieli pozbyć się wszelkiego zakwasu z domów, stąd 
generalne sprzątanie i usuwanie wszelkich okruszków z mieszkań w przededniu świąt.

5  Koszerowanie (oczyszczanie) naczyń zgodnie z żydowskimi przepisami religijnymi.
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*

Przed nocą sederową wszystko w mieszkaniu lśniło i błyszczało czystością. 
Podłoga była wymyta i pokryta starymi, brązowymi workami. W dużej izbie siedziały 
córki reb Chaima, uczesane i wystrojone. Wszystkie łóżka były dzisiaj posłane, 
ponieważ nawet dwie chore dziewczyny ubrały się do kolacji. Dziewczęta nosiły 
swoje codzienne sukienki, jedyne, jakie posiadały, ponieważ nowe rzeczy, które 
kupiono na początku wojny, rodzina była zmuszona sprzedać niemal nieużywa-
ne, aby kupić jedzenie dla dwóch młodszych, plujących krwią córek. Jednak te 
ubrania, które noszono na co dzień, były wyprane i wyprasowane, i choć zdrowe 
dziewczęta dopiero co wróciły z pracy w resorcie gorsetów6, gdzie szyły paski 
i biustonosze dla Niemek, w blasku płonącego światła wszystkie wyglądały 
odświętnie i świeżo.

Wielki piec kaflowy stał zimny i pusty. Już dawno temu odpracował swoje, 
a gotowe jedzenie stało w łóżkach Ejbuszyców przykryte poduszkami i pierzy-
nami, aby utrzymać ciepło. To Blumcia Ejbuszyc uparła się, że jedzenie należy 
schować u nich, aby łóżka w pokoju, w którym będą wieczerzać, były elegancko 
posłane. A po drugie, jak twierdziła, przyjemnie jest przynosić jedzenie z kuchni.

Jej prawdziwa intencja była zupełnie inna. A mianowicie Ejbuszycowie obawiali 
się prątków Kocha7, martwili o swoje dzieci. Od kiedy dwie córki reb Chaima 
zachorowały, Blumcię i Mojszego zaczął prześladować „koszmar TBC”. Przy 
każdej okazji zaglądali Racheli i Szlamkowi w oczy, sprawdzali czoła, puls, cały-
mi dniami planując, jak się wydostać z tego mieszkania, zdobywszy wcześniej 
jakieś lokum tylko dla siebie. Jednym słowem, przyjęcie zaproszenia na seder 
nie przyszło Ejbuszycom tak łatwo i kto wie, czy Blumcia nie odmówiłaby reb 
Chaimowi, gdyby nie usłyszała tego samego dnia dobrej nowiny od Mojszego, 
że tam, gdzie pracował przy rozbiórce starych domów, spotkał dawnego klienta 
swojej golarni, który teraz był inspektorem urzędu mieszkaniowego i który jemu, 
Mojszemu, obiecał załatwić mieszkanie po rodzinie, która dobrowolnie stawiła 
się na wyjazd. Tą obietnicą uzbroiła się Blumcia przeciw myślom o prątkach Ko-
cha, które – niewidoczne i niebezpieczne – czyhały na jej rodzinę we wspólnym 
mieszkaniu. 

Wszystko było przygotowane do sederu, a Rywka wpatrywała się w drzwi, 
pragnąc dosłyszeć kroki Chaima, które w jej uszach zawsze brzmiały potrójnie, 
jakby towarzyszyły im kroki jej dwóch synów. Zawsze się też dziwiła, gdy wchodził 

6 Zakład Gorsetów i Biustonoszy działał w getcie w ramach Wydziału Bieliźniarsko-Odzieżowego, 
powstawała tam elegancka bielizna dla pań wywożona do Rzeszy. 

7 Prątkami lub pałeczkami Kocha – od nazwiska ich odkrywcy, Roberta Kocha – nazywane były 
bakterie (Mycobacterium tuberculosis) wywołujące gruźlicę.
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do domu sam. Tym razem jednak przyszedł z nim gość – wychudzony mężczyzna 
w podartym chałacie, postrzępionym, okrągłym kapeluszu, z brodą obwiązaną 
brudną, ciemnoczerwoną szmatką. 

– Dobrego święta! Dobrego święta! – Chaim wykrzyknął głośno i uwolnił brodę 
z fildekosowego worka, w którą była owinięta. Od szala, którym zakrywał swój 
zarost, swędziała go skóra pod brodą. – To reb Zisl Grin – przedstawił gościa. 

Reb Zisl mruknął coś wstydliwie, po czym zdjął z brody czerwoną chustkę. 
– Z chustką wokół brody wygląda się tak, jakby się cierpiało na ból zęba – za-

żartował i wręczył Rywce paczuszkę owiniętą w ręcznik. – Oto mój kawałek macy…
Nie zdążyli odejść od drzwi, gdy nadeszła Estera. Również ona była wystrojona, 

ale sukienka wisiała na niej, a twarz była blada. Podała Rywce paczkę swojej macy. 
Nowina, którą miała dla ciotki, nie była najlepsza. Kierownik powiedział jej dzisiaj 
przed zakończeniem zmiany, że na polecenie Prezesa zostaje usunięta z kuchni. 

Rywka zagryzła wargi: 
– Biada mi – jęknęła – wyrzucili cię. Może przez nas… przez tę odrobinę 

zupy, którą szmuglowałaś.
Estera zaśmiała się. Z powodu takich grzechów należałoby zwolnić cały 

personel kuchni. Zapewniła Rywkę, że jest naprawdę szczęśliwa, iż to się stało, 
i chociaż obie wiedziały, że wcale tak nie jest, Rywka przywdziała na twarz blady 
uśmiech: 

– Chodź do stołu, chodź do stołu! – zawołała, przecierając oczy. – Niechaj 
nic nie zakłóci nam święta. 

Reb Chaim przysunął się do niej i szepnął na stronie: 
– Starczy ci dla Grina? Jego żona, biedaczka, zmarła… Dziecko ma w szpi-

talu. W Hagadzie jest wyraźnie napisane: każdy, kto jest głodny, niech przyjdzie 
spożywać. Każdy, kto jest w potrzebie, niechaj wejdzie i świętuje Pesach…

Zasłona w kuchni poruszyła się i wyszli spoza niej Ejbuszycowie. Mojsze miał 
na sobie białą koszulę z kolorowym krawatem. Jego marynarka była zapięta na 
wszystkie guziki. „Geluech!”8 – coś jęknęło w Chaimie na widok jego dokładnie 
ogolonej twarzy, która była tak gładka jak jego czoło i połowa łysej głowy. Mimo 
to jednak przyjaźnie ujął Mojszego za ramię. Chciał go prosić tylko o jedną rzecz 
– aby nie siedział przy stole z odkrytą głową. Nie zdołał jeszcze sformułować 
swojej prośby, gdy dostrzegł w rękach sąsiada szarą maciejówkę. 

Mojsze przykrył nią swoją łysinę i pochylił się do ucha reb Chaima. 
– Znam tego Grina. Trzeba się mieć przed nim na baczności. Dwa razy go już 

złapano na wykradaniu racji z domów. 
Reb Chaim łypnął na niego zdrowym okiem i odpowiedział również szeptem: 
– On już nie będzie więcej kradł… Nie ma dla kogo.
Powoli, trochę wstydliwie, wszyscy zajęli swoje miejsca przy nakrytym stole. 

8  Geluech – tradycyjne określenie Żyda o ogolonej brodzie, również w znaczeniu pejoratywnym.
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Biel obrusu i blask świec odbijały się w bladych twarzach. Reb Chaim po jednej 
stronie miał swojego gościa, Grina, a po drugiej Mojszego Ejbuszyca. Sam zajmował 
miejsce pośrodku, na wysłanym krześle. Jego wytarty chałat migotał czarnym 
blaskiem, odbijając światło, podobnie jak czerwone, nabiegłe krwią oko, które 
zaglądało w dalekie światy. Zdrowe oko wędrowało od jednej twarzy do drugiej, 
jakby chciało spojrzeniem powiązać wszystkich, połączyć ze sobą w czasie tego 
wieczoru, kiedy to jego właścicielowi zostało dane być głową przy pesachowym 
stole. Jednak reb Chaim nie czuł się na siłach, aby przewodniczyć dzisiejszemu 
sederowi. Jego zdrowe oko nieustannie zerkało ku dwom najmłodszym córkom 
– chorym dziewczynom o niezdrowo zaróżowionych policzkach i szklanych, 
rozpalonych oczach, które uśmiechały się do niego, prosząc o coś, o coś woła-
jąc bez słów. Choroba i gorączka spowodowały, że wyglądały tak pięknie i tak 
zdrowo, tak kwitnąco i promiennie, że aż się serce krajało, i reb Chaim bardzo 
czekał na proroka Eliasza9…pragnąc, aby ten choć przy wejściu rzucił okiem 
na tę dwójkę dzieci. A myśląc o Eliaszu, musiał spojrzeć na swojego sąsiada 
Mojszego Ejbuszyca, tego, któremu nie mógł przebaczyć, iż odrzucił Boga. Ale 
jego pognieciona maciejówka, jeszcze wilgotna od deszczu, sama zdawała się 
oczekiwać proroka. I reb Chaim dziwił się, gdzie się podział gniew w jego sercu. 
I poczuł się słaby… zbyt słaby, aby podtrzymywać tęsknotę maciejówki. Czy on, 
Chaim, znajdzie w sobie słowo, którym zachwyci błądzącego i otworzy przed nim 
bramę światła? Rzucił okiem na swojego gościa, reb Grina, i w myślach szepnął do 
niego: „Bracie w wierze, przyjacielu w bólu… chodź, podążajmy razem, choćby na 
czworakach, razem wołajmy w naszych strapieniach…” I popatrzył na obie matki, 
kobiety, które przygotowały ucztę, na swoją Rywkę i na żonę sąsiada, Blumcię, 
które w bólach rodziły, których męki i bólu on, mężczyzna, nie miał możliwości 
poznać, które służyły Najświętszemu Imieniu każdym gestem, każdym swoim 
dniem, świadomie bądź nie. I objął spojrzeniem młode twarze wokół stołu, te, 
dla których miał być świętowany seder – i ponownie ujrzał dwie chore córki… 
i dwie pozostałe, a także synów, którzy byli nie wiadomo gdzie, na których mógł 
patrzeć jedynie swoim ślepym okiem – i jego ciało rozkołysało się. A wraz z nim 
zaczęła się kołysać cisza w pokoju.

Jedną ręką chwycił brodę, jakby chciał się jej przytrzymać w tym zawrocie 
głowy i słabości ciała. A drugą sięgnął po kielich wina, które Rywka przygotowała 
z buraków i sacharyny, po czym rozpoczął kidusz. Powiedział: „Pochwalonyś Ty, 
Wiekuisty, Boże nasz, Królu wszechświata, któryś nam dał dożyć i utrzymał nas  
 

9 Żydzi wierzą, że Mesjasz przyjdzie do Izraela właśnie w święto Pesach i będzie Mu wówczas towa-
rzyszył Eliasz. Dlatego według tradycji na stole sederowym stawia się dodatkowy piąty kielich wina 
dla Eliasza, a w pewnym momencie wieczerzy otwiera się drzwi dla proroka ze słowami: „Błogo-
sławiony, który przychodzi”.
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i dał nam doczekać pory tej…”10 Umył ręce i zanurzył gałązkę naci w solonej 
wodzie. Odłamał połowę środkowej macy i ukrył ją na afikoman11. 

Cisza panująca wokół stołu została przerwana. Podniósł się gwar rozmów, 
a wszystkie twarze odmłodniały, przypominając niemal buzie dzieci. Sam reb 
Chaim poczuł się lekko i z zachwytem wzniósł talerz, mówiąc głośno: „Oto chleb 
nędzy, który jedli przodkowie nasi w kraju Egiptu. Każdy głodny niech wejdzie 
i je z nami; każdy biedak niech wejdzie i obchodzi z nami Paschę. W tym roku 
jesteśmy [tutaj], w roku przyszłym będziemy w kraju Israela, obecnie jesteśmy 
niewolnikami, w roku przyszłym będziemy narodem wolności”12.

Dobrze było słyszeć, jak usta wszystkich powtarzają jego słowa. Ale gdy 
przyszło do zadawania czterech pytań13, reb Chaim poczuł się niepewnie. Jego 
spojrzenie zatrzymało się na Szlamku, synu Mojszego Ejbuszyca, na co Mojsze 
odpowiedział spokojnym uśmiechem: 

– On tego nie zna, reb Chaimie…
– To niech pan zada te pytania… pan osobiście. 
Mojsze Ejbuszyc przesunął nieco maciejówkę na tył głowy, po czym spokoj-

nym, chłodnym tonem zadał cztery pytania. Nie, w tym, jak je zadawał, nie kryło 
się żadne zapytanie. Wątpliwość była ukryta głębiej – w spojrzeniu Mojszego. 
Bezczelne, natrętne pytanie na temat wszystkich pytań. Reb Chaim czując, 
jak chłodny dreszcz przebiega mu przez całe ciało, postanowił, że dzisiejszego 
wieczoru nie będzie rozmawiał na tematy związane z Torą. Niczego nie będzie 
omawiał i wyjaśniał. Nie miał siły. Poprzestanie na Hagadzie, jedynie na Hagadzie…

Ale gdy doszedł do miejsca w tekście, w którym mowa, że każdy, kto przeciąga 
opowieść o wyjściu z Egiptu, zasługuje na pochwałę, przez chwilę milczał, zagłę-
biając się w sobie, aż jakiś głos w nim roześmiał się wiernie i pobożnie: „Nie, nie 
dla pochwały przedłuży tę opowieść o wyjściu z Egiptu, lecz dlatego, że wszyscy 

10 Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory święta Pesach,  
Wiedeń 1927 [Reprint Warszawa 1991], s. 8. W cytatach uwspółcześniono niektóre formy grama-
tyczne. Hagada to tekst przeznaczony do odczytywania podczas sederu, zawiera opowieści doty-
czące wyjścia Żydów z Egiptu i ocalenia ludu Izraela.

11 Według tradycji na początku sederu głowa rodziny łamie jedną z trzech mac na dwie nierówne czę-
ści i większy kawałek chowa przed dziećmi, zostanie on zjedzony jako afikoman (deser) dopiero po 
kolacji lub będzie przechowywany jako amulet. Za jego znalezienie dzieci dostają prezenty i słody-
cze.

12 Hagada…, s. 8–9. W tekście polskiego przekładu, z którego zaczerpnięto niniejszy fragment, 
prawdopodobnie jest pomyłka, gdyż dwa razy użyto wyrażenia ‘jesteśmy niewolnikami’, dlatego 
w pierwszym zdaniu tłumacz poprawił tekst, podając właściwe słowo w nawiasie kwadratowym. 

13 Podczas kolacji sederowej najczęściej najmłodsze dziecko zadaje cztery pytania rozpoczynające 
się od słów: „Czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy?”, co pozwala głowie rodziny wyja-
śnić sens świąt Pesach i tradycji z nim związanych.
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bardzo chcą jej słuchać… Przecież w tej opowieści zawarta jest odpowiedź, 
prawdziwa odpowiedź”. Poczuł, że jego serce wypełnia się, a słowa cisną na usta. 
Usłyszał głośne burczenie w brzuchu swojego sąsiada, reb Grina, i zauważył, 
jak młodzi wpatrują się w macę na stole. Dobrze, w ten sposób właśnie dzięki 
burczącym żołądkom Hagada uzyskała swój prawdziwy smak. Wzniósł kielich 
i cała jego istota oddała się pieśni, a wraz z nim śpiewały burczące brzuchy: „Oto 
(zapowiedź ta) utrzymała praojców naszych i nas; gdyż niejeden (wróg) powstał 
przeciw nam, aby nas zniszczyć, lecz w każdym wieku i pokoleniu powstawali 
przeciw nam, by nas zniszczyć, ale Najświętszy, pochwalony on, ocalał nas z ich 
rąk…”14 – Zdrowe oko Chaima spoczęło na kielichu, który stał przygotowany 
dla proroka Eliasza. Coś w Chaimie rozbrzmiewało prosząco, niemal dziecinnie. 
Wzniósł w górę obie ręce: „I wysłuchał Wiekuisty głosu naszego i widział dręczenie 
nasze…”15 – Jego głos się załamał, zadrżał, a on sam zapłakał, nie wiedząc, że 
płacze. A z boku siedziała jego Rywka, i ona również płakała, nie wiedząc, że 
płacze. Blade twarze młodzieży ze zdumieniem spoglądały szeroko otwartymi, 
brązowymi oczyma. „I wywiódł nas Wiekuisty z Egiptu” – Chaim sączył słowa 
wilgotne i upajające – „nie przez pośrednictwo anioła, ani przez pośrednictwo 
serafina, ani przez jakiegokolwiek innego wysłannika, ale Najświętszy, pochwa-
lony On! W chwale Swej i samowolnie, jak powiedziane: I przechodzić będę przez 
kraj Egiptu tejże nocy…”16 Potem, ze łzami w oczach, pełni radości, zaśpiewali 
Dajenu17, a reb Chaim kontynuował: „W każdym wieku Izraelita powinien się tak 
uważać, jak gdyby sam został wyswobodzony z niewoli egipskiej… Nie samych 
tylko ojców naszych wybawił Najświętszy, niech będzie pochwalony, lecz i nas 
wraz z nimi wybawił…”18

W tym momencie reb Chaim zobaczył, jak Mojsze Ejbuszyc pochyla się do 
swojego syna Szlamka, po czym dotarły do niego słowa, które ojciec szepcze 
mu na ucho: 

– Getto, rozumiesz, jest takie samo jak kraj egipski. Żydzi, którzy wyszli 
z Egiptu, wrócili do Góry Synaj i dostali Torę… Ich cierpienia były dla nich naucz-
ką. Gdy my się stąd wydostaniemy… naszym obowiązkiem będzie iść na nowy 
Synaj… wspiąć się wysoko…

Reb Chaim poczuł, że wszystko się w nim przewraca. Ale musiał sobie jakoś 

14  Hagada…, s. 16.

15  Tamże, s. 19. 

16  Tamże, s. 21.

17 Dajenu – tradycyjna pieśń pesachowa, dziękująca Bogu za wszystkie dary, którymi obdarzył Naród 
Wybrany, wyzwalając go z niewoli egipskiej, dając mu Torę i Szabat. Słowo „dajenu” znaczy „już 
by wystarczyło”.

18  Hagada…, s. 33.
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z tym poradzić. Czyż nie spodziewał się, że właśnie takie słowa Mojsze powie 
swojemu synowi? Przecież przygotowywał się na to, aby odpowiedzieć błądzą-
cemu, aby słowami Hagady poprowadzić go z powrotem do domu. I był gotów 
tymczasem zlekceważyć słowa Mojszego. Ale jego sąsiad, reb Grin, który również 
usłyszał słowa Mojszego, zadrżał ze złości i wycelował brodę w kierunku Ejbuszyca. 

– A pierwszy Synaj jest do niczego?... Aseres ha-Dibres, Dziesięć Przykazań 
też do niczego?

Mojsze spojrzał lekko zmieszany na obu – Chaima i Grina. 
– Nie powiedziałem, że do niczego… Ale każde pokolenie, jak sądzę, musi 

sobie samo stworzyć Dziesięć Przykazań... W swoim własnym języku… według 
własnej wiedzy. A wracając do tematu, co zrobiliśmy z Dziesięcioma Przykaza-
niami? Czy pomogły nam uniknąć drugiego Egiptu?

– Gdyby ich przestrzegano, byłoby zupełnie inaczej! – zagotował się reb Grin.
– Czy naprawdę powinniśmy pytać, dlaczego ich nie przestrzegano? Co 

w nich takiego, co w nas takiego przeszkadza nam słuchać Dekalogu? – Na 
czole Mojszego pojawił się pot. Zwracał się do reb Grina, ale jego spojrzenie 
skierowane było na twarz reb Chaima i świadom był bólu, jaki sprawiają mu 
jego słowa. Ale nie potrafił się powstrzymać. Więc kontynuował jeszcze bardziej 
zmieszany: – Jeśli chcecie wiedzieć, zawsze czułem chłód bijący od nich, od 
tych przykazań, które przypominały starą śpiewkę mojego ojca: Nie wolno! Nie 
wolno! Nie wolno ci kraść! Nie wolno ci grzeszyć! Nie wolno ci pożądać! Można 
przestrzegać tego wszystkiego i być grzesznikiem… w głębi duszy. A człowiek, 
który jest grzesznikiem w głębi duszy, potrafi obejść wszystkie przykazania i zabić, 
i grzeszyć, i pożądać, a przy tym będzie miał czyste ręce. Może gdyby zamiast 
tego „Nie będziesz…” powiedziano: Będziesz się troszczył… Tak, będziesz się 
troszczył o swoich najbliższych… Będziesz kochał życie i szanował je… Może 
wówczas… Ale przede wszystkim – dlaczego On sam jest takim grzesznikiem, 
ten dobry, miłosierny Bóg?

Przy stole zaczęto szurać krzesłami, a zagniewana Blumcia mrugała do 
męża. Mojsze zamilkł. W pokoju zrobiło się niezwykle cicho. Wszyscy podążyli 
za przerażonym spojrzeniem reb Chaima skierowanym na kielich, który stał 
przygotowany dla proroka Eliasza. W ciszy było słychać głośne burczenie w żo-
łądku reb Grina. Korciło go, aby wiele powiedzieć temu grzesznikowi, ale na jego 
ramieniu spoczęła ręka reb Chaima, dając mu do zrozumienia, że jest gościem. 

Sam reb Chaim nie mógł się nadziwić, że zdołał wysłuchać Mojszego z takim 
spokojem – ot, jakby był on jednym z jego synów, który mówi mu na przekór. 
Oczywiście bolało go to, ale przecież to był jego syn. Reb Chaim nie wiedział, czy 
to dobrze, czy źle, że tak czuje, więc zamyślony podniósł kielich i zaczął śpiewać 
Halleluja: „Bądź pochwalony, wiekuisty, Boże nasz, Królu wszechświata, który 
nas i naszych praojców wybawiłeś z Egiptu i dozwoliłeś nam dożyć tej nocy, by 
w niej spełnić przepis jedzenia macy i gorzkich ziół. Pozwólże nam, Wiekuisty, 
Boże nasz i Boże przodków naszych, doczekać również w spokoju innych dni 
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uroczystych i świąt, które nastąpić mają…”19 Umył ręce, a jego głos zadrżał, gdy 
błogosławił i łamał macę, po czym zaczął ją rozdzielać. 

Rywka i Blumcia oraz dwie najstarsze dziewczyny pobiegły do kuchni, do 
łóżek Ejbuszyców, gdzie stało jedzenie otulone kołdrami i poduszkami. Podano 
„ryby” zrobione z przemielonych ziemniaków z pietruszką i cebulą, ozdobione 
z wierzchu czerwonymi krążkami marchewki. Rosół rybny, po którym pływały 
tłuste oka oleju rzepakowego, smakował jak przed wojną. Tak też smakowały 
knedelki i wszystkie pozostałe dania, które wjechały na stół, choć większość 
z nich tylko nosiła dawną nazwę, ale zrobiona była z czego innego.

Czy Mojsze uzyskał teraz odpowiedź na swoje pytanie? Czy odpowiedź ta wciąż 
jeszcze rozbrzmiewała w przestrzeni tej izby? W tej chwili to nie było ważne. Ta 
właśnie chwila bez najmniejszej wątpliwości była błogosławiona łaską i dobrocią. 
Cisza panująca nad stołem, w której było słychać tylko uderzanie łyżek o talerze, 
stawała się coraz bardziej domowa. Wypełniała ją wspaniała muzyka – jakby 
rozbrzmiewały flety i bębenki, a prorokini Miriam sama tańczyła ponad talerzami 
i kieliszkami. Jakby widelec, łyżka i nóż stały się dzwoneczkami na jej nakryciu 
głowy, kolczykami w jej uszach i cymbałami w jej dłoniach. 

Potem umyto ręce i błogosławiono. Dwie młodsze dziewczyny szukały afiko-
manu. Wzniesiono trzeci kielich. W drzwiach, które otwarto dla proroka Eliasza, 
pojawił się niewielki Żyd z długą, rzadką bródką: 

– Radosnego święta, Żydzi! – zawołał i powoli zbliżył się do stołu. 
– Mały Żyd! – zawołali wszyscy zgromadzeni przy stole. To był przydomek, 

którym nazywali niewysokiego człowieka sprzedającego cukierki toffi, od jakiegoś 
czasu zamieszkującego suterenę Iciego Meira Stolarza. 

 – Jak widzi się otwarte drzwi, to się wchodzi do środka – człowieczek porozu-
miewawczo mrugnął i przebiegł oczyma po twarzach osób siedzących przy stole. 
Zatrzymał spojrzenie na dwóch najmłodszych dziewczętach: – Znalazły afikoman! 
– przyjaźnie potrząsnął brodą i sięgnął do głębokich kieszeni swojego chałata. – No 
i właśnie dlatego przyszedłem! – I wysypał kopczyk cukierków na stół. – Koszerne, 
na Pesach! – Zwrócił się do Chaima: – Dorośli też mogą spróbować, bardzo proszę. 
Czyż my wszyscy nie jesteśmy jak… chore dzieci? – W pokoju zrobiło się cicho, 
a on pozwolił trwać tej ciszy niczym pełnemu nadziei znakowi zapytania. Jego twarz 
i broda jaśniały. Z małych oczu rozbłyskiwały jaśniejące światełka. – Życzę wam 
dobrego, zdrowego święta! – zawołał, pomachał ręką i wyszedł. 

Zostawił otwarte drzwi, przez które z zewnątrz wyraźnie i ostro dobiegł głos 
sąsiadki: „Gdy wrócił Bóg wygnańców Cyjonu, byliśmy jak senni. Wtedy napeł-
niły się weselem usta, a język nasz śpiewem. (…) Zasiewający we łzach sieją, 
w radości żąć będą”20.

19 Tamże, s. 35–36.

20 Ps 126. Cyt. za Psalmy, tłumaczył i objaśnił dr I. Cylkow, Warszawa 1883, s. 375.
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Na zewnątrz ktoś powiedział: „Panowie, odmówmy modły dziękczynne...”21 
Głos innego sąsiada zabrzmiał wyraźnie: „Pamiętaj w tym dniu o nas, Wie-

kuisty, Boże nasz, ku dobru naszemu, przypomnij nas sobie w nim ku błogosła-
wieństwu i zbaw nas w nim ku życiu. A słowem zbawienia i miłosierdzia osłoń 
nas i obdarz nas łaską Swoją, zlituj się nad nami i zbaw nas, bo do Ciebie oczy 
nasze są zwrócone, gdyż Ty jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym”22.

Usłyszeli jeszcze, jak Mały Żyd wykrzykuje na progu mieszkania sąsiadów: 
– Dobrego święta, Żydzi!
Reb Chaim Pończosznik zakołysał się i podniósł ręce: „Wiekuisty jest ze mną, 

niczego się nie boję. Cóż mi może człowiek zrobić? Wiekuisty jest przy mnie 
pośród wspomożycieli moich, i spoglądać będę swobodnie na upadek nieprzy-
jaciół. (…) Nie umrę jeszcze, owszem żyć będę, abym opowiadał dzieła Boga”23. 
– I odmówił Odcha24: „Dziękuje Ci, Wiekuisty, żeś mię wysłuchał i żeś mi się stał 
zbawieniem25. (…) Ty jesteś Bogiem najpierwszych i najpóźniejszych pokoleń, 
Bogiem wszystkich tworów. Panem wszystkich dziejów, który jesteś uwielbiany 
mnóstwem pieśni pochwalnych, który w łasce kierujesz Swym światem, a tworami 
Swoimi w miłosierdziu. Wiekuisty, który nie śpisz i nie drzemiesz, który budzisz 
do życia śpiących i ocucasz we śnie pogrążonych, obdarzasz niemych wymową, 
rozwiązujesz spętanych, wspierasz upadających i podnosisz przygnębionych. 
Tobie samemu jedynie dziękujemy…”26 Dopiero teraz świąteczny nastrój ogarnął 
reb Chaima. Jego dusza stała się czysta, bez cienia goryczy. Odmawiając mo-
dlitwę, niemal rozradowany, rozrzucał cukierki po stole, dla każdego po jednym. 
I w ten sposób powiedział Nirca27: „Spełniliśmy więc porządek uroczystości 
według zwyczajów i przepisów. Wspomnieliśmy o porządku tym, byśmy go szczę-
śliwie wykonywali. Najczystszy, który tronuje na wysokości, który z nicości Swe 
liczne zbory podnosi, niech zawiedzie w triumfie zbawione plemię przez Niego  
 
 

 

21 Hagada…, s. 38. 

22 Tamże, s. 42. 

23 Hagada…, s. 50–51.

24 Odcha, Nirca – to tytuły poszczególnych części Hagady, z których fragmenty są cytowane w tym 
rozdziale.

25 Hagada…, s. 51.

26 Tamże, s. 55–56.

27 Akceptacja (hebr.). To nazwa końcowej części uroczystej kolacji sederowej.
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szczepione na ziemie Syjonu28. Le-szono ha-bo bIruszolaim… Za rok w Jerozo-
limie…”29 

*

Nazajutrz rano wszyscy długo leżeli w łóżkach. Deszcz obmywał szyby, a nud-
na szarość wisiała nad tym fragmentem pokoju, który zajmowali Ejbuszycowie. 
Mojsze spał przykryty po czubek głowy puchową kołdrą, spod której widać było 
tylko kawałek jego łysiny, rysującej się niczym matowa plama we wgłębieniu 
poduszki. Obok niego spał Szlamek, jego syn, ale jemu też było widać jedynie 
kawałek brązowej czupryny.

Łóżko, na którym spały Blumcia i Rachela, było wąskie, co sprawiało, że ich 
ciała leżały blisko siebie, nawzajem obdarzając się ciepłem. Żadna z nich nie 
spała. Rachela zgięła nogi pod przykryciem, a na wzniesionych kolanach oparła 
książkę. Nieco poniżej leżała ręka Blumci, pomarszczona od mydła, wyżarta przez 
sodę, z palcami owiniętymi paskami szmat w miejscach, w których utworzyły się 
pęcherze. Kilka zaleczonych plam po pęcherzach jaśniało na skórze różowymi 
błonkami niczym ślady po zdjętych pierścionkach. 

Rachela czytała, ale równocześnie trzeźwo i w milczeniu obserwowała wy-
mianę ciepła pomiędzy sobą a Blumcią. Tak jasny był język ich ciał, z których 
jedno kiedyś dało życie drugiemu. Ale w młodszym ciele coś czuwało – coś 
szczególnego, co było poza ogólnym czuwaniem, co radowało i sprawiało, że 
dziewczyna czuła się niezręcznie. Rachela nawet nie zauważyła, kiedy zbudziła 
się w niej ta odrębność, kiedy to, co bliskie i wierne, tak naturalne jak powietrze, 
którym oddychała, stało się przymglone, a w serce wkradło się uczucie obcości. 
Obawiała się tego uczucia, a im bardziej się go bała, tym wyraźniejsze się stawało, 
taki rodzaj dziwnego połączenia miłości i oddalenia. 

Bardzo chciałaby cofnąć czas w nieodległą przeszłość, kiedy jeszcze w sposób 
oczywisty potrafiła nazwać wszystko, co czuje, kiedy każdy nastrój, nawet najbardziej 
niejasny, miał swój własny ton i kolor. Teraz wszystko było splątane, niemożliwe 
do pojęcia. Nawet w rozmowach z panną Diamant nie mogła się przyznać do tych 
nastrojów, jakby się obawiała wydobyć je na światło dzienne i tym samym uznać, 
że naprawdę istnieją w jej życiu. Po drugie wątpiła, czy w ogóle potrafiłaby znaleźć 
słowa, które pasowałyby do jej nastroju i były w stanie go opisać.

28 Hagada…, s. 68–69.

29 Za rok w Jerozolimie – tymi słowami kończy się pierwszy wieczór święta Pesach (w diasporze 
także drugi). To słowa nadziei, że Żydzi wrócą z wygnania i rozproszenia, którego naród żydowski 
doświadczył po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej. 
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Wyprostowała nogi, pozwalając książce niedbale spaść z kolan. Odwróciła 
się w kierunku Blumci, zarzuciła rękę wokół jej szyi i pocałowała jej ramię przez 
sweter, który matka miała na sobie. 

Zaraz też poczuła dłoń Blumci rozcierającą jej ramię. 
– Jesteś zimna jak sopel lodu – szepnęła matka. – Dlaczego się tak upierasz 

i nie chcesz założyć swetra do spania?
Rachela przytuliła się do niej, chcąc zanurkować w jej ciało, aby to, co obce 

i zimne, nie znalazło dla siebie miejsca pomiędzy nimi. 
– Nie jest mi zimno… – uśmiechnęła się wtulona w sweter Blumci. Przytu-

liła twarz do policzka matki. „Mamo… mamo…” – coś w niej zawołało z bliska, 
a zarazem z bardzo daleka. Głęboko w niej była samotność i ciemność. Coś 
łkało w beznadziei i zagubieniu: „Z głębokości… z głębokości… mimaamakim”… 
Nauczycielka hebrajskiego, wesoła „Karmelka” z „Wiedzy”, napisała kredą na 
szkolnej tablicy: „Z głębin wzywam cię Boże...” Reb Chaim siedział przy stole 
z rękami wzniesionymi ku sufitowi. Nie z ust reb Chaima usłyszała to wezwanie, 
ale dostrzegła je zrywające się z jego palców – ku górze, ku górze, poprzez 
sufit, poprzez niebiosa. Słowo-krzyk tkwiło w jej piersi niczym schwytany ptak, 
rozglądając się i szukając szpary, przez którą mogłoby ulecieć na wolność – aż 
dobiło się niejasnego, kalekiego rytmu: 

Z głębokości przyzywam cię, mamo
Za oknem szarzeje już dzień,
dzieląc milczenia ciężką kotarą 
Łzę moją i twoją łzę.

Z głębokości przyzywam cię, mamo,
Koszulę parzy twój żar,
Jesteśmy tu razem, tak blisko ze sobą,
A jednak obce aż strach… 

Poczuła rękę Blumci na swoim wystającym biodrze. 
– Biedactwo, jakże ty wychudłaś… Czemu nie wstaniesz i nie weźmiesz sobie 

kawałka brukwi z cukrem? – rytm wersów został przerwany. Rachela wiedzia-
ła, że Blumcia nie da jej spokoju, póki nie weźmie sobie czegoś do jedzenia. 
Pustka żołądka, do tej pory przygłuszona gorzkim, palącym uczuciem, które ją 
opanowało, przebudziła się jakby w odpowiedzi na uwagę matki. Dziewczyna 
zeskoczyła z łóżka i podeszła do szafki z jedzeniem. – Szybciej, przeziębisz się 
tak na bosaka… – poganiała ją Blumcia. 

„A może to jest to?” – pomyślała Rachela, czując, jak w jej zmarzniętym ciele 
narasta gniew. – „To trzęsienie się nade mną… to zaglądanie mi w oczy. Może 
to jest powód mojego pragnienia, aby od niej odejść?” Odkroiwszy kawałek bru-
kwi, zmierzyła wzrokiem słoik cukru. Już dawno zjadła swoją część. Podobnie 
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i Szlamek. Jedynie słoiki rodziców były jeszcze do połowy pełne. Gniew w niej 
nabrzmiewał: „Dlaczego nie schowają przed nami swojego cukru, tylko drażnią 
się z nami?” Zanurzyła czubek łyżeczki w jednym z rodzicielskich słoików z brą-
zowym cukrem, po czym rozsmarowała cukier na powierzchni plastra. Wgryzła 
się weń i zaczęła chrupać, coraz szybciej, pośpieszniej. Głód w niej stał się zły 
i dziki. Stojąc przed szafką zmarznięta i bosa, pochłonęła cały kawałek brukwi, 
a jej podniebienie domagało się więcej. Ponownie szybko zanurzyła łyżeczkę 
w słoiku i nabrała pełno cukru, który zaraz wsypała do ust. Jednym skokiem 
była z powrotem w łóżku i podciągnęła kołdrę na głowę. Ciepłe pięty Blumci 
pocierały jej zziębnięte nogi.

– Jak dożyję wyprowadzki z tego mieszkania – szepnęła Blumcia – to już nam 
niczego nie będzie brakowało, tylko ktoś musi, nie daj Boże…

Rachela mocniej naciągnęła przykrycie na głowę i obróciła się do ściany. Nie 
mogła znieść tej zwierzęcej troski o siebie i bliskich. Dławiła ją. Przytuliła ciało 
do ścianki z dykty, aby nie czuć ciała Blumci. Matka pomogła jej okryć się, po 
czym zamilkła, aby dać jej zasnąć. Rachela patrzyła na obdartą tapetę pomalo-
waną w wiele małych obrazków z powtarzającym się góralskim motywem. Kilka 
równoległych, zielonobrązowych linii symbolizowało góry. Na każdym obrazku 
znajdowała się chatka z dymem snującym się wesoło z komina. Przed chatką 
– młody góral z młodą góralką w kolorowych strojach podnosili nogi, tańcząc 
góralskie tańce. 

Tam, gdzie tapeta była porwana, góry były wyblakle, a chatki – zamazane. 
Tu brakowało głowy górala, tam – całej góralki. Miejscami nie było obojga. 
Dokładnie naprzeciw oczu Racheli znajdował się obrazek, który akurat był cały 
i wyraźny. Zanurzyła się w nim cała: „Jak zwyczajnie” – dziwiła się. „Góra, dom, 
para. Kolory – czerwony i zielony, niebieski i złoty. I to wszystko, i to jest obrazek”. 
Przez chwilę poczuła się pocieszona tą prostotą. Ale wkrótce porzuciła ją, gdyż 
zrobiła się dla niej za ciasna. „To kłamstwo. Papierowe kłamstwo” – mówiła do 
siebie w myślach. – „Naprawdę nie ma takiej czerwonej czerwieni, takiej żółtej 
żółci. Naprawdę wszystko jest wymieszane z szarym… z czarnym. Jeden kolor 
przechodzi w drugi…” Poczuła odrazę do marionetkowych twarzy górala i góralki. 

Leniwie wysunęła rękę spod przykrycia i zaczęła zdrapywać paznokciem 
oba namalowane oblicza, z pełnym mściwości zadowoleniem zdzierając papier, 
a wraz z nim najpierw ją, potem jego. Dalej domek z dymem z komina i w koń-
cu – góry. Przed jej oczyma pozostał kawałek papierowej przestrzeni. „Nie ma 
niczego”. Poczuła ulgę i pomyślała z rozbawieniem:. „Nic nie jest kłamstwem i nic 
jest najprostszą rzeczą”. – Ale zaraz coś rzuciło się jej w oczy – biały papier nie 
był niczym. Był pognieciony, a na nim widniały uformowane linie i zmarszczki. 
Zastanawiała się na wpół żartobliwie: „A może w ogóle nie ma takiej rzeczy jak 
nic? Może nic to też kłamstwo, wymysł?”.

Zauważyła na papierze skomplikowaną kombinację linii i zagnieceń. Poczu-
ła odrazę do samej siebie. – „Może to te kilka lat szkoły, które mam za sobą? 
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Te kilka książek, które przeczytałam? Może to jest przyczyna tej wewnętrznej 
niepewności i obcości między mną i mamą? Ale dlaczego akurat mama, a nie 
tata? On tak samo niewiele wie o mnie co ona. Czasami prosi: powiedz mi to…, 
powiedz mi tamto. Ale ja nie reaguję i nic mu nie opowiadam. Mimo to nie czuję 
wobec niego obcości, ale też nie odczuwam żadnej intymności naszych ciał, 
tej mowy dotyku, którą rozumiem tak dobrze na przykład teraz, w tym wąskim 
łóżku, u boku mamy. Jego dotyk mówi co innego niż jej, ale wtedy, gdy jestem 
chora, odganiam go od siebie, gdyż tylko ją chcę mieć w pobliżu. Już sama jej 
obecność przy łóżku leczy i przyspiesza powrót do zdrowia. Więc czym jest to 
coś pomiędzy rodzicami i dziećmi?” Ujrzała siebie przy sederowym stole podczas 
wczorajszej uczty, przypomniała sobie dziwną bliskość, porozumienie spojrzeń, 
które wędrowały od twarzy do twarzy, dokładnie tak samo zawikłane i splątane 
jak te linie tu, na papierze. Wszystkie zbiegały się, tworząc jedną rodzinę. Ale 
cząstki tej jedności z osobna były odrębnymi światami. Jak dobrze czuła to 
wczoraj wieczorem przy stole, w tym czasie, gdy każdy pochylał się nad swoim 
talerzem z łyżką w dłoni, by zanieść ciepły płyn do swoich ust. Jedynie oczy obu 
matek, Rywki i Blumci, od czasu do czasu porzucały swoje talerze, by obserwo-
wać dzieci, jakby jadły wraz z nimi, nasycając się tym sposobem w dwójnasób. 
Czy to, co zdradzały ich spojrzenia, to była troska? Jak daleko ona sięga? Czy 
jest w stanie rozszczepić atom? A miłość? W labiryncie linii na papierze Ra-
chela dostrzegła oblicze Dawida. Poczuła jakiś skurcz w głębi ciała. Czy to był 
ogień, który znosił granice pomiędzy jednym światem a drugim, powodował ich 
wzajemne przyciąganie wraz ze wszystkim, co uśpione i czuwające w tobie? 
A jednak – pociągnęła paznokciem po papierowych zagnieceniach – one się 
kochają, ciągną do siebie. Mimo to nigdy nie staną się jedną linią. Tu i tam, 
jakże rzadko, dotykają się, krzyżują, tworząc punkt… Ale punkt ten jest raczej 
węzłem, kłębowiskiem znaków zapytania. Czy są one potwierdzeniem, że atom 
jest niepodzielny? Że troska i miłość, jeśli nawet potrafią go rozszczepić, nie są 
w stanie jasnością i wiedzą zespolić jednego człowieka z drugim, a tym samym 
nawet najbliższe sobie światy są w swojej istocie tak od siebie odległe? Wcisnęła 
paznokieć głębiej w papier na ścianie. Kącik pomiędzy łóżkiem a ścianką był 
pełen papierowych strzępków, a spod tapety sterczał kawałek dykty. Dziewczyna 
obróciła się do matki. – Mamo… – przytuliła się do niej, kładąc głowę na jej piersi. 
Objęły ją zniszczone mydłem dłonie Blumci z kawałkami szmatek wokół palców.

– Dlaczego nie zdrzemniesz się troszeczkę?
– Chce mi się jeść… – Rachela nagle wyswobodziła się z ramion Blumci 

i jednym skokiem znalazła się poza łóżkiem. Zaczęła się szybko ubierać. 
Blumcia obserwowała jej ruchy. – Dokąd idziesz?
– Do Dawida… – Rachela ożywiła się. Wszystko, o czym myślała, leżąc w łóż-

ku, wydało się jej głupie. 
– Chodź, ubieraj się tu, przy mnie – poprosiła Blumcia, a kiedy Rachela 

zbliżyła się do łóżka, matka z przyjemnością obserwowała ruchy córki. Jej twarz 
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przybrała wyraz zatroskania, gdy zobaczyła, jak Rachela spina agrafką spódnicę 
od swojego świątecznego, niebieskiego kostiumu: – Wisi na tobie…

– Znowu zaczynasz? – Tym razem Rachela powiedziała to z uśmiechem. 
Podeszła do szafy i uczesała się, przeglądając się w szybie drzwiczek. 

Podwórze było puste. Cicho pluskał cienki, niezwykły deszcz, który obmy-
wał rozkopaną ziemię. Skrawkiem nieba pomiędzy dachami płynęły potargane 
chmury. Cienkie nici szarości wiły się pomiędzy kominami. W głębi podwórza 
wiśnia stała mokra i smutna. Ale w jej smutku zieleniły się cienkie, delikatne 
listki lśniące wilgocią. Racheli przypomniało się, jak po raz pierwszy zobaczyła to 
drzewko w dniu swojego przybycia do getta. Niedługo nie będzie miała drzewka, 
bo będzie mieszkać po drugiej stronie mostu, na obcym podwórku. Patrzyła w kąt 
podwórza, jakby stał tam ktoś kochany i bliski, z kim niebawem będzie musiała 
się rozstać. „A może drzewa też mają duszę?” – pomyślała na wpół poważnie, 
na wpół żartobliwie. „Może nasze linie również przecięły się gdzieś w nieznanym 
miejscu i utworzyły punkt? Linia drzewa z moją, moja linia z linią drzewa?”

Dawid miał na sobie ubranie ojca – spodnie, które luźno wisiały na nim, 
fałdując się na brzuchu i w talii wokół skórzanego paska, którym je spiął. Do 
spodni luźno wepchnął welurową bluzę z rozciągniętymi, długimi rękawami. Miał 
żółtą, pomarszczoną twarz, a potargane włosy sterczały mu nad wysokim czo-
łem niczym druty. Był bardzo podobny do swojego ojca i wyglądał już niemal tak 
staro jak on. Trzymał w ręku talerz z jedzeniem, a ujrzawszy Rachelę, odwrócił 
się zakłopotany, nie wiedząc, co z nim zrobić. 

Jego matka siedziała w łóżku i podpierając się na poduszkach, piła wprost 
z talerza. W sąsiednim łóżku gorąca zupa parowała z talerza, który stał na kolanach 
małego Abramka. – Serwus, Rachelo! – wykrzyknął energicznie w jej kierunku.

Matka wydawała się zakłopotana, uśmiechała się z zawstydzeniem: – Nie 
ma tam odrobiny zupy dla Racheli? – zapytała Dawida. Dawid odstawił talerz. 
Krzywy stolik zakołysał się, przez co nieco cieczy wylało się z talerza. – Uważaj! 
– Krzyknęła zdenerwowana kobieta, po czym zaraz uśmiechnęła się do Racheli: 
– Ma dwie lewe ręce.

Radość Racheli zwiędła. Teraz musiała wybierać: albo czym prędzej uciekać, 
albo wyłączyć w sobie wrażliwość i zostać z Dawidem. Podeszła do Abramka 
i usiadła obok niego.

– Masz, spróbuj kluseczki – Abramek nabrał łyżkę zupy i podsunął jej pod usta. 
Pochyliła się ku niemu i złapała kluskę zębami. – Teraz możecie spokojnie 

zjeść – powiedziała głośno – ja jestem już po śniadaniu. – I patrząc na zmie-
szanego Dawida, dodała: – Znam wielu ludzi, którzy zamykają drzwi, kiedy jedzą 
i nie otwierają, kiedy ktoś puka. To chyba najlepsze wyjście. Unika się wtedy 
niezręcznych sytuacji i oszczędza innym zakłopotania. 

Dawid łyżką nabrał z talerza zapomniane jedzenie. Potem podniósł łyżkę do 
ust i wlał w siebie zupę. Grdyka na jego chudej szyi poruszała się przy każdym 
przełknięciu. Wyskrobał kluski, które zostały na dnie talerza. Ciemne, bezkształt-
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ne, zniknęły w jego ustach, a on żuł je namiętnie zębami. Pchnął pusty talerz aż 
na drugi brzeg stołu, po czym już stał przed Rachelą. – Wychodzimy? – Wciągnął 
na bluzę podniszczony sweter ojca i ojcowską marynarkę. Trzymając się za ręce, 
schodzili po schodach. Na dole zatrzymali się przed kurtyną deszczu, która 
zawisła nad wejściem do przedsionka. Wyjrzeli na puste podwórko: – Wszystko 
śpi… wszystko zastygło w bezruchu i gnije – stwierdził Dawid. 

Rachela wstydliwie i niepewnie zaplotła ręce wokół jego szyi. – Dzisiaj jest 
święto. 

– Tak, święto wybawienia… W całym getcie nie ma zakątka, gdzie można by 
się schować… – pociągnął ją za sobą. 

Ulica też była pusta. Tylko tu i ówdzie ktoś przebiegł, niosąc brzęczące me-
nażki. Doszli do mostu. – Dokąd tak biegniemy?

– Na Marysin. 
Spojrzała na niego ze zdumieniem: – Nigdy nie chciałeś tam iść… Dlaczego 

akurat dzisiaj, w taką chlapę? – Pobiegli wymarłymi, pustymi uliczkami. – Pa-
miętasz, dokąd kiedyś tak biegliśmy w mieście podczas deszczu? – zapytała.

– Jest deszcz i deszcz – odmruknął. Na Marysinie pomiędzy pasmami deszczu 
tańcował cienki, ostry wiaterek, kołysząc gałęziami drzew lśniących wilgocią. – 
Gdzie jest twoje gimnazjum? – zapytał. Zaprowadziła go do domku, w którym 
znajdowała się siedziba jej klasy. Drzwi były zamknięte, ale pod daszkiem stała 
ławka. Weszli na nią i zajrzeli do środka przez okno: – To tutaj zdobywasz mą-
drość? – zapytał. 

Spojrzała na niego z ukosa i poczuła, że w środku robi jej się zimno: – Ty 
wiesz, co czytałam u Oskara Wilde’a? Pisarz ten powiada, że każdy człowiek 
chce zabić to, co kocha.

– A propos czego mi to mówisz?
– Wyglądasz, jakbyś chciał mnie zamordować. 
– Ja? Ja cię kocham.
Przysunęła twarz bliżej szyby, aby nie widział, jak jej oczy nabiegają łzami. – 

Mówisz to również po to, by mnie zamordować. 
– Do twojej klasy chodzi dziewczyna imieniem Inka, gdzie ona siedzi?
– Tam, w pierwszej ławce. Skąd ją znasz?
– Jej matka jest przyjaciółką mojej mamy. Również pracuje w obieralni.
Rachela skrzywiła się: – Z jej powodu miałam kiedyś wylecieć z gimnazjum 

za rozprowadzanie broszur propagandowych. 
Dawid wzruszył ramionami. – Bardzo ją lubię. 
– Matkę?
– Córkę. 
Coś czerwonego, niczym malutki guziczek z czarnymi punkcikami, spadło 

na błękitny rękaw ubrania Racheli. Wzięła to ostrożnie w dłoń. – Popatrz, bie-
dronka! – postawiła ją na czubku palca i podniosła rękę do góry, jakby chciała 
zachęcić owada do lotu. Ale biedronka chyba poczuła ciepło jej skóry i zamiast 
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odlecieć, zaczęła powoli spacerować po palcu. Rachela ujęła dłoń Dawida, 
obróciła wnętrzem do góry i paznokciem przesunęła biedronkę ze swojej ręki 
na jego: – Łaskocze? – głowy obojga zawisły nad odrobiną piękna. – Jeszcze 
młoda… – zauważyła Rachela – chyba dopiero co przyszła na świat.

– Tutaj, w tym deszczu.
– Mimo deszczu – poprawiła go. 
Biedronka rozwinęła cienkie, przezroczyste skrzydełka i po krótkim wahaniu 

odfrunęła z dłoni Dawida. Towarzyszyli jej wzrokiem, aż zniknęła pod płaczącym 
niebem. Bez tej odrobiny czerwonego, żywego światła wszystko wokół było puste 
i szare. Dawid usiadł na ławce i wsunął złożone ręce pomiędzy kolana. – A jeśli ci 
się wydaje, że wstałem dzisiaj lewą nogą – kołysał się pochylony – to się mylisz. 
Ona… ona zatruwa mi życie. Nawet w twojej obecności musi mnie zawstydzać. 
Robi ze mnie szmatę… Od kiedy jesteśmy w getcie, chce we mnie widzieć praw-
dziwego mężczyznę, a nie niedorajdę… czy flejtucha. Który z mężczyzn w getcie 
jest prawdziwym mężczyzną, co? I co w ogóle ma na myśli, twierdząc, że nie 
jestem mężczyzną?

Wszystko, o czym Rachela myślała, leżąc w łóżku o poranku, teraz powróciło. 
Chciała mu powiedzieć o swoim wyobcowaniu, o tym, że każda istota jest świa-
tem samym w sobie, który krzyczy: „Jestem samotny”. I że gdy jedna samotność 
zauważy tę drugą, gdy tylko ją dostrzeże, to już wiele znaczy. A gdy dwie samot-
ności spotkają się na chwilę, to już niemal szczęście. 

Jasnozielona żabka wyskoczyła spod źdźbła trawy i skacząc w strugach 
deszczu, przesuwała się wzdłuż żwirowej ścieżki przed domkiem. 

– Teraz wiem, że mama nigdy mnie nie kochała – rzucił Dawid chrapliwym 
głosem. – Nikt nie może mnie pokochać. 

– Nieprawda. Ja cię kocham. Trzeba tylko zaprzyjaźnić się z obcością… Kiedyś 
miałam zbyt wielkie oczekiwania wobec naszej miłości…

Spojrzeli na siebie z ukosa. Napięcie powoli znikało z jego twarzy, jednak 
pozostał na niej smutek ciemniejący w oczach. Przyciągnął ją do siebie i tak na 
siedząco przytulił, po czym oboje patrzyli, jak deszcz pada na lasek, wsłuchiwali 
się w jego cichy szmer, w muzykę kropli, plusk-plusk, wygrywaną przez perły wody 
i drżącą zieleń. Ukryty ptak zaszczebiotał na gałęzi. Odpowiedział mu drugi, trzeci. 
Para rozpostartych, energicznie machających skrzydeł błysnęła w powietrzu, po 
czym zniknęła. Dawid oderwał brązowy kokon, który zwisał z dachu na cienkiej, 
kleistej nici. Pogładził jego jedwabiście włochatą, karbowaną powierzchnię: – Jutro 
to będzie motyl – zauważył – motyl, który zbyt wcześnie przychodzi na świat. 

– Nie, dokładnie we właściwym czasie – poprawiła go. 
– Dlaczego jest mu przeznaczony czas deszczu i zimna? Jaką radość ma 

taki motyl bez słońca?
– Wydaje mi się, że najnędzniejsze stworzenie stwarza sobie słońce.
Odłożył kokon na ławkę i odwrócił się ku Racheli, zbliżając twarz do jej twa-

rzy. Nieoczekiwanie jego chłodne, wilgotne usta przypadły do jej warg, a jego 
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dłoń, czuła i drżąca, zaczęła szukać jej piersi pod ciepłym żakietem. Jej oczy, 
otwarte i pełne, ujrzały, że jego młodzieńcze czoło marszczy się, nabrzmiewa 
żyłami, i poczuła, jak krew zaczyna burzyć się w jej nogach, po czym zalewa całe 
ciało. Jej serce biło w szalonym tempie pod dotykiem jego ręki. Z zamkniętymi, 
zaciśniętymi powiekami wyglądał jak ślepiec, który szuka czegoś niespokojnie, 
pożądliwie, a ona poczuła się gotowa, aby dać mu to, czego pragnie. 

Ale on oderwał się od niej, zerwał się z ławki i zrobił kilka kroków do tyłu, 
jakby był gotów do ucieczki: – Nie ma zakątka, aby się schronić! – zawołał zły, 
wściekły. Ale zaraz znowu był przy niej, obiema rękami wpijając się w kołnierz 
jej kostiumu: – Chcę zobaczyć cię nagą… nigdy cię nie widziałem… – niezdarnie, 
pospiesznie zdjął z niej żakiet, po czym zanurzył palce w guziki białego sweterka, 
który miała na sobie. Jabłko Adama na jego chudej szyi poruszało się szybko 
w górę i w dół. Pod nim pulsował nerw. Jego usta wykrzywiły się, a nabrzmiała 
żyła na skroni lekko drżała. Nie mógł sobie dać rady z guzikami pod jej brodą, 
więc mu pomogła. Jego palce zacisnęły się na jej szyi, a usta, pożądliwe i gorą-
ce, przykryły jej wargi, a wówczas poczuła jego zęby wokół swoich ust. Sweter 
jakby sam zsunął się z jej ciała, po czym w mroku szarego dnia rozbłysły jej białe 
ramiona, szyja, tajemnicze, delikatne zmarszczki pomiędzy piersiami. Dawid za-
stygł na moment. Głęboko wciągnął powietrze, jakby chciał nozdrzami wchłonąć 
w siebie jasność skóry Racheli wraz z zapachem ziemi, wilgocią deszczu. Potem 
jego gorące palce, delikatne i cienkie, gładziły jej ramiona, szyję, twarz, zanurzały 
się w jej włosach niczym języki. Drżała. Wydawało się jej, że w rękach Dawida 
jest pasmem strun, które drżą pod każdym jego dotknięciem.

Usłyszał jej szczekające zęby. – Ty marzniesz. Drżysz…
Chciała mu powiedzieć, że to inny rodzaj chłodu, że tak naprawdę w ogóle 

nie czuje powietrza wokół siebie, że tak jej zimno z gorąca, które bije od niego. 
Ale jej ciało, tak gwałtownie rozedrgane, nie pozwoliło jej mówić. Wzniosła dłonie 
do jego głowy i zawiesiła je na jego szyi: – Kocham cię.

Wyrwał się z jej uścisku i odskoczył. – Wracaj! – wykrzyknął, jego twarz stała 
się zagniewana, uparta, obca. Pomógł jej nałożyć sweterek i żakiet, po czym 
wyciągnął ją na deszcz. Puścili się biegiem bez celu, w nieokreślonym kierunku. 
Ulewa przemoczyła ich na wylot. 

*

Kwatera, do której przenieśli się Ejbuszycowie, znajdowała się w większej 
części getta30. W dwupokojowym mieszkaniu nie było zbyt wielu mebli, ponieważ 

30 Podobnie jak bohaterka powieści, autorka wraz z rodziną przeniosła się z ul. Lutomierskiej na 
drugą stronę ul. Zgierskiej. Zamieszkali przy ul. Łagiewnickiej 8.
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poprzedni lokatorzy, którzy sami dobrowolnie zgłosili się na wyjazd, spalili sprzę-
ty, zostawiając jedynie łóżka, szafkę i stół. Ale dla Ejbuszyców, którzy wcześniej 
„mieszkali” na walizkach, skarbem było to, co zastali. 

A jednak przez kilka pierwszych tygodni czuli się w nowym miejscu trochę 
nieswojo. Wydawało im się, że przebywają tu tylko czasowo, ponieważ kącik, 
który zajmowali w mieszkaniu Chaima Pończosznika na podwórzu przy Luto-
mierskiej, stał się dla nich po roku zamieszkiwania nawet bardziej domem niż 
dawne mieszkanie w mieście. I wydawało im się, że wrócą tam tak szybko jak 
to tylko możliwe. 

Rolę osoby ułatwiającej zadomowienie się w nowym miejscu wzięła na siebie 
sąsiadka z mieszkania obok – pani Atłas.

Pani Atłas była dumna ze swojego pięknego nazwiska i czuła się oraz za-
chowywała, jakby naprawdę była zanurzona w jedwabiu i atłasie. Wywodziła 
się z wielu pokoleń bałuckich biedaków, była rosłą, silną kobietą, która nosiła 
masywne ciało z królewską dumą, w pełni świadoma swojego kobiecego uroku. 
I w rzeczy samej przyjemnie było na nią patrzeć. Poza tym, że była duża i wyso-
ka, charakteryzowała się proporcjonalną budową, pełnymi, obfitymi piersiami 
i okrągłymi, wydatnymi biodrami. Mimo swoich czterdziestu pięciu lat miała 
czystą, rasowo śniadą twarz, uformowaną w delikatny, orientalny owal i zupełnie 
pozbawioną zmarszczek. Jej ostro wycięte usta o pełnych wargach miały pięk-
ny, zdecydowany kształt, podobnie jak nos. Z dużymi, czarnymi oczyma, które 
podczas rozmowy często skromnie przesłaniała ciężkimi powiekami o czarnych 
rzęsach, wyglądała jak matrona z królewskiego rodu Cyganów. Ubierała się też 
na cygańską modłę – nosiła wielkie kolczyki, które drżały przy każdym ruchu jej 
głowy, a na dłoniach miała mosiężne czy srebrne bransoletki. Jej pełną szyję, 
odsłoniętą wraz z głębokim dekoltem, zdobiły dziesiątki sznurów kolorowych 
korali, a gdy mówiła, wszystkie te ozdoby i ubrania poruszały się na niej, brzę-
cząc i szeleszcząc niczym orkiestra. Ale dźwięk, który dobywał się z jej ust, był 
cichy, szeptliwy, szlachetny. Towarzyszyło mu westchnienie. Uważała się za słabą 
kobietę i mówiąc, lubiła się wachlować chusteczką. Nigdy się nie uśmiechała, 
jak przystało osobie bardzo nieszczęśliwej. A jej utrapieniem był mianowicie 
mąż, który w ogóle nie był mężczyzną, lecz zerem niegodnym przebywać w jej  
pobliżu. 

A on, ten jej mąż, mały, zgarbiony człowieczek o psim spojrzeniu, faktycznie 
ledwo przypominał mężczyznę. Jego postura świadczyła o tym, że jest starcem, 
ale głos, który niósł się przez ściany, dowodził, że nie jest z nim tak źle. Wprawdzie 
był cienki i piskliwy, ale ta piskliwość miała w sobie jakąś potęgę. Przez ścianę 
było również słychać głos samej pani Atłas, który dobiegał do Ejbuszyców wcale 
nie na kształt westchnienia, lecz raczej niczym grzmot. Mąż i żona często wiedli 
spory, aczkolwiek nie wprost, ponieważ nie rozmawiali ze sobą już od lat. Spierali 
się za pośrednictwem córki jedynaczki, Tajbele, wydając jej polecenia: „powiedz 
jej” oraz „powiedz mu”.
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Tajbele była niewysoka, piękna, w niewielkim stopniu przypominała jednak 
swoją matkę. Oczy miała równie czarne i wielkie, ale wyrażało się w nich dziecię-
ce, naiwne zdumienie. Mówiła słodko, pieszczotliwie. Każde słowo przeciągała 
z zaśpiewem, robiąc przy tym słodkie minki, które wprawiały jej matkę w zachwyt 
i skłaniały do przytulania siedemnastoletniej córki do piersi, jakby miała ochotę 
ją w siebie wchłonąć… 

– Jestem taka szczęśliwa, pani Ejbuszycowo – mówiła pani Atłas w czasie 
swojej pierwszej wizyty w mieszkaniu Ejbuszyców – że moja Tajbele będzie miała 
koleżankę. – Rzucała przy tym zachwycone spojrzenia w kierunku Racheli. – Już 
widzę, jakimi kulturalnymi ludźmi państwo są… Córka gimnazjalistka, syn gimna-
zjalista, oby nie zauroczyć. Do tej pory dziecko nie miało z kim słowa zamienić…

Ale w ciągu pierwszych tygodni pani Atłas nie miała wielkiego szczęścia do 
Ejbuszyców, gdyż ku jej niezadowoleniu rzadko bywali w domu. Okazało się, 
że Blumcia lubi Rywkę, żonę Chaima Pończosznika, jak własną siostrę i że nie 
może spędzić dnia bez wizyty na Lutomierskiej i spotkania z dawną sąsiadką. 
Teraz, kiedy jej własne dzieci były już bezpieczne, mogła spokojniej wysłuchiwać 
zwierzeń Rywki i pocieszać ją. Radziła jej, aby oddała obie chore dziewczynki do 
szpitala. Tam na miejscu był lekarz i lepiej karmiono.

Ale Rywka nie chciała o tym słyszeć: – Niech Bóg broni, nie zrobię tego moim 
jaskółeczkom. 

– Pani ryzykuje zdrowie pozostałych dzieci – nie rezygnowała Blumcia. 
– Pozostałe dzieci też nie chcą słyszeć o żadnym szpitalu. 
– Proszę się na mnie nie gniewać… ale pani przecież daje całe wasze jedzenie 

chorym dziewczynkom.
– Ależ broń Boże… broń Boże… jedynie odrobinę – przekonywała Rywka.
– A co będzie, jak wszyscy padniecie z nóg?
– Bóg się nad nami zlituje…
W czasie jednej z takich wizyt pojawił się doktor Lewin z informacją, że 

zwolniły się dwa łóżka w szpitalu chorób płucnych. Prośbą i groźbą, a także przy 
pomocy Blumci w końcu zdołał przekonać Rywkę i jej rodzinę, że ostatecznie 
chorym lepiej będzie w szpitalu. Po tygodniu Malkele, druga po najstarszej córka 
Rywki, została przewieziona do doktora Lewina, bo od jakiegoś czasu nie mogła 
się pozbyć kaszlu. Blumcia odwiedzała mieszkanie reb Chaima coraz rzadziej.

Ale nowa sąsiadka, pani Atłas, nic na tym nie zyskała. Okazało się, że Ejbu-
szycowie nie byli domatorami. Gdy tylko kończyli kolację, wybiegali z domu – na 
lekcje, na zebranie czy też na swoją działkę. Pani Atłas daremnie wypatrywała 
za nimi oczy. 

Za to w wolnym dniu odbijała sobie za wszystkie czasy. W szabat Ejbuszy-
cowie długo leżeli w łóżkach, aby zaoszczędzić na śniadaniu. Wówczas ona, 
odświętnie ubrana, przychodziła z wielkim dzbankiem kawy, a za nią szła Tajbele 
z talerzykiem, na którym było pięć kawałków czarnej babki zrobionej z kawo-
wych fusów. Wówczas Rachela i Szlamek zeskakiwali z ławek, na których mieli  
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rozesłane swoje legowiska, a Blumcia przychodziła z drugiego pokoju w zimowym 
płaszczu narzuconym na koszulę nocną. Rozsuwała dwie ławki, które służyły 
jako posłania dla dzieci, po czym zapraszała, aby usiąść. Zaraz też nadchodził 
Mojsze, również w zimowym płaszczu, i siadał obok żony i dzieci na rozsuniętych 
krzesłach. Popijali gorącą kawę, jedli powoli kawałki kawowej babki i dziękowali 
dobrej sąsiadce, która zaglądała im w usta, śledząc każdy kęs. 

– Nie ma za co, nie ma za co – pani Atłas sznurowała usta, patrząc jak 
Mojsze rozkoszuje się jej kawą. – Ach, panie Ejbuszyc, gdybym mogła ugościć 
państwa kawałkiem prawdziwego ciasta… Taki kulturalny człowiek jak pan, panie 
Ejbuszyc, nie włóczy się po ulicach – rzucała komplement w jego stronę. – Ale 
co zrobić? Prostacy dorwali się do żłobu, a taki kulturalny człowiek jak pan musi, 
biedaczyna, cierpieć…

Następnie pani Atłas zabawiała swoich sąsiadów historyjkami o szwindlach 
i kradzieżach, jakie mają miejsce w oddziale mięsnym i w jatkach. Ona już dobrze 
wiedziała, o czym mówi. Była za pan brat ze wszystkimi rzeźnikami, którzy przy 
odbieraniu racji mięsa wydzielali jej najpiękniejsze i najlepsze części z kośćmi 
na dokładkę i z żyłami – skarbem, który sprzedawała na czarnym rynku, by za 
uzyskane pieniądze wykupić racje i jeszcze zdobyć kawałek masła dla siebie i dla 
„dziecka”. Jej mąż, który był wagowym na placu warzywnym, nie był chory, jak 
szlachetnie zauważyła pani Atłas, więc mógł sam troszczyć się o siebie.

Ale Mojsze Ejbuszyc nie był dość uprzejmy dla pani Atłas. Przerywał jej w środ-
ku zdania, ponownie dziękował za poczęstunek, po czym wracał do łóżka. Pani 
Atłas patrzyła w ślad za nim nieco dotknięta. Ale ostatecznie wybaczała mu. 
Przysuwała się do Blumci, po czym kiwając głową, zaczynała podzwaniać swoimi 
kolczykami. – Czy docenia pani swojego męża, pani Ejbuszycowo? On przecież 
traktuje panią jak królową. Ta szlachetność, ten sposób chodzenia, mówienia… 
Proszę mi wierzyć, pani Ejbuszycowo, znam się na szlachetności… Czym, mówi 
pani, mąż zajmował się przed wojną?

– Jest fryzjerem z zawodu – poinformowała ją Blumcia.
Pani Atłas ściągnęła brwi i spojrzała na Blumcię, jakby ta się pomyliła i nale-

żało ją poprawić. Potem opuściła ciężkie powieki na czarne oczy i popatrzyła na 
podłogę. – Proszę mi wybaczyć, że panią o to spytałam. – Była bardzo rozczaro-
wana i wyglądała na obrażoną. Wstawała, zbierała swoje puste naczynia, wyro-
zumiałym skinieniem głowy żegnała się i zabrawszy ze sobą Tajbele, wychodziła 
z mieszkania Ejbuszyców królewskim krokiem, aby kolejnej soboty pojawić się 
znowu z dzbankiem kawy i kawałkami babki i przemawiać do sąsiadów z pełną 
rewerencji słodyczą. Widocznie, niezależnie od wszystkiego, nie potrafiła inaczej 
przemawiać do Ejbuszyców.

Rachela lubiła córkę pani Atłas – Tajbele. Były w niej jakaś nieśmiałość i ła-
godność, które budziły w człowieku pragnienie, aby się nią zaopiekować. Oczy 
Tajbele emanowały ciekawością, zdawały się czegoś poszukiwać. Umiała dobrze 
słuchać i zapamiętywała to, co usłyszała. Czasami, gdy przychodziła z matką, 
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zdejmowała buty i wdrapywała się do Racheli na posłanie. Rachela uczyła ją 
historii i geografii, opowiadała jej też co nieco o Bundzie.

To Tajbele zainspirowała Rachelę do dwóch wielkich projektów: po pierwsze 
– do stworzenia kółka samokształceniowego dla młodzieży, a po drugie – do zor-
ganizowania biblioteki u siebie w mieszkaniu. Po zakończonej kolacji Ejbuszycowie 
siedzieli dookoła kuchennego stołu. W pokoju panował półmrok. Deszcze ustały 
kilka dni temu i nagle wiosna ujawniła się w pełni rozkwitu. Szkoda było zapalać 
światło i zasłaniać okno, przez które napływały przyjemne powiewy wiatru. Przy 
stole rozmawiano oczywiście o działce na Marysinie, a Szlamek niecierpliwił się, 
czemu tak tu siedzą i marnują czas: – Sam widziałem, że u innych już zielenią 
się grządki – powiedział z wyrzutem, patrząc, jak rodzice spokojne popijają  
kawę. 

Zamyślona Rachela powoli sączyła napój ze swojego kubeczka. Było dla niej 
jasne, że jej rodzinę opanowała idea o nazwie „działka”, podobnie jak ją – jej 
plany. Zazdrościła im i żałowała, że nie może się przyłączyć do rodzinnej gorączki 
i zachwycać się czymś, co tak łatwo było zrealizować. Wiedziała, że chwila nie 
jest najlepsza, ale postanowiła właśnie teraz powiedzieć słowo na temat swojego 
projektu: – Patrzę na tę pustą ścianę – rzekła. – Można by było zbić parę półek 
na przykład… i założyć… bibliotekę.

Blumcia zebrała naczynia ze stołu. – Przy takiej pogodzie – odpowiadała 
Mojszemu – za dwa tygodnie można będzie posadzić coś zielonego.

Rachela wyjęła talerze z rąk matki. – Mamo, co powiesz na bibliotekę?
Blumcia spojrzała na nią nieprzytomnie. – Jaką bibliotekę?
Rachela zwróciła się do Mojszego: – A ty co powiesz?
On, nie dosłyszawszy jej pytania, zwrócił się do Blumci: – W szabat wstaniemy 

o siódmej rano, wszyscy jak jeden mąż. Cały dzień spędzimy w polu i wszystko 
zrobimy. 

Dopiero w drodze na Marysin Rachela zaczęła przekonywać rodziców na 
dobre. Blumcia zdenerwowała się na nią: – Dlaczego nie możemy mieć odro-
biny spokoju? Ile czasu minęło od chwili, kiedy przestaliśmy się bać gruźlicy?? 
Dlaczego ponownie mamy żyć w napięciu?

Rachela próbowała ją uspokoić: – Niemców nie obchodzi, co robimy. 
– Nie, nie obchodzi ich? A jeśli przyjdzie Suter na rewizję? Pamiętasz jeszcze 

Sutera, córko?
Pole było podzielone na dziesiątki kwadratów ogrodzonych sznurkami. W każ-

dym kwadracie przebywała rodzina zajęta pracą. Niektórzy dopiero przekopywali 
ziemię, inni już sadzili i siali. Tu i ówdzie prace były już zakończone, a członkowie 
rodzin stali przed grudami ziemi, które wyglądały jak groby, i patrzyli jak rosną 
ich przyszłe plony. 

Mojsze i Blumcia sadzili ziemniaki. Rachela i Szlamek wyrównywali szpad- 
lami grządki i poprawiali ogrodzenie dookoła swojego kawałka ziemi. Szlamek 
śmiał się: – Jaki sens ma to grodzenie działki sznurkiem, może mi powiesz, co? 
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Słyszałaś kiedyś, żeby złodziej przestraszył się sznurkowego płotu? Jak tylko 
zacznie rosnąć, to i tak trzeba będzie pilnować.

Rachela nie odzywała się. Tutaj, na dworze, w wieczornym świetle, gdy chłod-
na rześkość szła od ziemi i nieznany, nowy zapach dosięgnął jej nozdrzy, zaczął 
ją gnębić jakiś niepokój. Oto kilka tygodni temu stała tak przed rozkopanym 
pagórkiem na cmentarzu, gdzie odprowadziła koleżankę z klasy. Teraz stała 
przed pagórkiem, który niebawem zakwitnie zielenią, pożywieniem. Ziemia była 
jednocześnie cmentarzem i ogrodem. Ziemia i człowiek należeli do siebie. Od 
tej myśli zrobiło się jej gorąco i zimno zarazem… Radośnie i smutno. A gdzieś 
pomiędzy plątały się jej ambitne plany, które wydawały się i wielkie, i małe za-
razem – i ważne, i zupełnie bez znaczenia. 

Ale oto zauważyła, że rodzice patrzą na nią, po czym dobiegł ją głos Mojszego: 
– Może dałoby się przy pomocy partii zdobyć drewno na półki. Szolem mógłby 
je zbić, żeby dobrze wyglądały. 

Tak się zaczęła jej praca zmierzająca do utworzenia biblioteki. Rachela jeszcze 
nie myślała o półkach. Wcześniej powinna zdobyć książki, więc każdego dnia 
po powrocie ze szkoły, zaraz po kolacji, łapała torbę i rozpoczynała wędrówkę 
od jednego towarzysza do drugiego, od domu do domu, prosząc o podarowanie 
książek dla biblioteki. 

W niektórych domach nie było książek i ledwie pojmowano, czego chce i po 
co przyszła. W innych znajdowało się kilka książek, które uchroniono od spalenia 
jeszcze w mieście, więc również teraz ich właściciele wcale nie byli chętni, aby 
się z nimi rozstawać. Ale najczęściej z ochotą zapełniano jej torbę, a zdarzało 
się nieraz, że wracała do domu z pełną torbą i dodatkową paczką książek pod 
pachą. Niektórzy towarzysze mieli więcej książek niż mogła unieść, więc odpro-
wadzali ją do domu, niosąc na plecach pełne worki. Zapraszała ich, aby usiedli, 
pokazywała puste ściany, gdzie staną półki, i wręczała ołówek, aby każdy napisał 
swoje nazwisko na darowanych książkach, tym samym potwierdzając współudział 
w całym przedsięwzięciu. 

Nadszedł czas, aby naradzić się z Szolemem, więc wybrała się na podwórko 
przy Lutomierskiej. Zajęta swoimi projektami od jakiegoś czasu nie odwiedzała 
tego miejsca, więc również Dawida widywała rzadko. Teraz rzuciła jej się w oczy 
wielka zmiana, jaka tutaj zaszła – cała wewnętrzna przestrzeń podwórza była 
rozkopana i podzielona na grządki pooddzielane kamieniami i sznurkowymi ogro-
dzeniami. Z okien wyglądały blaszane pudełka, doniczki i skrzynki, a wszystko 
zieleniło się i kwitło. 

Stojąca w głębi podwórza wiśnia również pokryła się już kwieciem. Ale wokół 
niej nie rosła już zwykła trawa. Również tam, aż do granicy z sąsiednim podwó-
rzem, ziemia była skopana, a drzewo na środku podzielonego pola wyglądało jak 
zielony parasol. Na wąskich miedzach pomiędzy jedną działką a drugą siedzieli 
sąsiedzi, rozkoszując się powietrzem, przyglądając drzewu i ciesząc widokiem 
roślinek wschodzących na grządkach. Tu i ówdzie ktoś szedł z konewką wody 
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i podlewał cienką, zieloną, drżącą botwinkę czy liście ziemniaków. Kobiety 
pieliły zarośniętą trawę i wymieniały się radami z Szejną Pesią, która dopiero 
teraz mogła zabłysnąć swoją znajomością tematu uprawy roślin. Z gospodarską 
troską przechadzała się pomiędzy grządkami sąsiadów, ze znawstwem kiwała 
głową, chwaliła i krytykowała, a także udzielała rad. Mimo przygiętych pleców 
i starczego chodu jej głos brzmiał jasno, a wypowiadane przez nią słowa można 
było usłyszeć z daleka. 

Pracujący na swojej działce Chaim Pończosznik pozdrowił Rachelę przy-
jaznym skinieniem głowy, a z wnętrza jego brody częściowo ukrytej za brą-
zowym, fildekosowym workiem błysnął przyjazny uśmiech. Obok na grządce 
kucały dwie jego córki, z zapałem pieląc zarośniętą trawę. Nie zauważyły jej. 
Za to zauważył ją pisarz Berkowicz, pozdrawiając ze swojego kawałka ziemi, 
który znajdował się w pobliżu klozetów. Razem z żoną, Miriam, okładał swo-
ją grządkę kamieniami. Ich córka Blimele stała obok, obserwując, co robią. 
Palec jednej ręki wetknęła do dziurki rozpiętego sweterka, a palec drugiej – 
do buzi. Błękitna wstążka luźno zwisała z jej rzadkich włosów. Obok niej na 
wąskiej ścieżce stał wózeczek, z którego wyglądała lalka o blond włosach. 
Rachela zbliżyła się do nich i z dumą opowiedziała o bibliotece, którą zamierza 
założyć. Z otwartego okna dobiegał śpiew. Śpiewał znajomy kobiecy głos. Ra-
chela podniosła głowę i w tym momencie omal nie przewróciła się na Szejnę  
Pesię.

Szejna Pesia chwyciła ją za rękę. – Chodź, coś zobaczysz. – Zaprowadziła ją 
do swojej działki, gdzie ziemniaki miały już wielkie, zielone liście, a marchewki 
również niemal całkiem już wzeszły.

– Pani Szejno Pesiu, ma pani najpiękniejszą działkę na całym podwórzu! – 
Szejna Pesia przyjęła pochwałę jak rzecz jej należną. Poważna, pochylona, zastygła 
na moment nad swoją działką, i w tym momencie Rachela dostrzegła srebrzyste 
lśnienie jej głowy w świetle zachodzącego słońca. Znieruchomiała kobieta sama 
wyglądała jak roślina, która wyrosła z ziemi, a teraz głową z powrotem do niej 
ciągnie. – Gdzie jest Szolem, pani Szejno Pesiu? – zapytała Rachela. 

Szejna Pesia, jakby przebudzona ze snu, wskazała podbródkiem w bok: – 
Tam, widzisz go? Pomaga Lewinom. 

Rachela ruszyła w kierunku Szolema. Ze wszystkich stron pozdrawiano ją, 
pokazywano grządki, wypytywano o jej działkę, a ona znowu żałowała, że nie 
może tak jak wszyscy dać się porwać ogólnemu entuzjazmowi. „Dlaczego zawsze 
muszę być poza tłumem?” – pomyślała z wyrzutem wobec samej siebie i myśl 
o bibliotece ponownie wydała się jej niewiele warta. 

Zbliżywszy się do działki Lewinów, zawołała Szolema. Od razu wiedział, o co 
chodzi. – Biblioteka, co? – mrugnął do niej. – Tak, słyszałem. Więc sprawa jest 
taka – półki mogę ci zrobić, ale drewna ci zapewnić nie mogę. 

– To nie muszą być całe półki. Same listewki do podtrzymywania książek 
też wystarczą. 
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– A listewki skąd się wezmą? Posiadanie książek w getcie nie oznacza jeszcze 
posiadania biblioteki. 

– W żadnym razie – zaprotestowała. – W najgorszym wypadku rozstawi się 
książki na podłodze. 

– Do tego mnie nie potrzebujesz. 
– Słusznie. Ciebie potrzebuję, aby znaleźć lepsze rozwiązanie.
– Jedynym rozwiązaniem jest zwrócić się do komitetu partii. Wiesz przecież, 

że gdy komitet partii zechce, to i miotła zacznie strzelać. Wystarczy, że ktoś na 
przykład da cynk rewidującym w moim resorcie. 

W sobotę Blumcia, Mojsze i Szlamek wyszli na działkę o siódmej rano. Rachela 
czekała na Szolema z listewkami. Ale nim powstały półki, zaczęła wystawiać 
książki. Pełna niecierpliwości nie mogła się doczekać, kiedy ujrzy wszystkie 
książki ustawione jedna obok drugiej. 

Gdy rodzina wróciła wieczorem z pola, kuchnia była zupełnie odmieniona. 
Z obu bocznych ścian zerkały książki – rząd przy rzędzie, poważnie, tajemniczo, 
wypełniając pomieszczenie swoją obecnością. Zrobiło się w nim intymniej, bar-
dziej swojsko, ciekawiej.

W kolejnych dniach Rachela była zajęta katalogowaniem, naklejaniem kar-
teczek z tytułami na grzbiety książek. W najbliższy piątkowy wieczór wszystkim 
partyjnym grupom i kołom młodzieżowym zameldowano o otwarciu biblioteki. 
I również w piątek późnym wieczorem poinformowano o utworzeniu kółka samo- 
kształceniowego dla młodzieży. 



Rozdział siedemnasty





393

         
     

 

 
(Zeszyt Dawida)

Zostałem roznosicielem „kaczek”.
Moje „kaczki” są porządne, tłuste. Daję tej sztuce upust u fryzjera, gdzie 

czytam Żydom „Litzmannstädter Zeitung”. Czytam czarno na białym, dosłownie 
– czarne wieści (o niemieckich triumfach), które zaraz potem tłumaczę w taki 
sposób, że ludzie ściskają mi dłoń, klepią po plecach i wychodzą ożywieni. Na tym 
polega moja działalność społeczna. Aż się trzymam za brzuch. Persona grata1, 
jestem czarodziejem. Czarne zamieniam w białe! Prawdę mówiąc, największą 
przysługę robię sam sobie. Sięgam po optymizm i nie dopuszczam do siebie 
złych myśli. Lepiej patrzeć z nadzieją na dalsze koleje życia. To moja duchowa 
obrona przed własną i otaczającą mnie bezradnością. Przed faktem, że ani ja, 
ani nikt inny, nie mamy najmniejszego wpływu na wydarzenia, że znajdujemy 
się w szponach potężnej pięści, której nie możemy nawet ugryźć. A skoro tak… 
Skoro wszystko, co nam pozostaje, to zastanawiać się, więc myślmy pozytyw-
nie. Jeśli ma nadejść co złego, nadejdzie tak czy owak, nie trzeba go wyglądać. 
Melancholia i smutek mogą tylko osłabić naszą zdolność oporu.

Najłatwiej jest mi mamić tych, którzy słabiej ode mnie orientują się w sytuacji. 
A gdy mi ktoś cytuje sławne powiedzenie Sutera: „U Rumkowskiego się nie najesz, 
u Niemców nie zmądrzejesz, a wojny i tak nie przeżyjesz”, wybucham śmiechem 
i mówię: „Słowa »król« i »klaun« zaczynają się od tej samej litery!”

*

1  Osoba mile widziana (łac.).
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Wracałem dziś z cmentarza z moim Abramkiem. Nasz sąsiad, piętnasto-
letni chłopak, zmarł na suchoty. Abramek nie lubi chodzić prostymi ścieżkami. 
Ciągle gdzieś zbacza. Przeszliśmy przez pole, na którym stały kiedyś domy, ale 
je rozebrano. Pole było czarne – ugór, zryty rowami i dołami. A w rowach i na 
pagórkach leżeli ludzie o twarzach Murzynów, dzieci – o twarzach Murzynów. 
Grzebali w ziemi rękami, patykami, łyżkami.

– Górnicy! – zawołał Abramek i zaraz zniknął. Gdy podszedłem do pagórków, 
stał już na czworakach jak pozostali i rękami kopał w ziemi. Ludzie ci z bliska 
sami przypominali ruchome kawałki gleby, jak krety kopiące podziemne korytarze. 
Wszędzie leżały pootwierane szmaciane torby, w nich zaś grudki nadpalonego 
węgla, kawałki spopielonego drewna. Wkrótce sam leżałem obok Abramka, 
a po kolejnej chwili przestałem dostrzegać, co się dzieje wokół mnie – z takim 
zaangażowaniem szukałem czarnego złota. Moje ręce zrobiły się czarne, oczy 
miałem pełne kurzu, kurz leżał na wargach, na języku. A gdy w końcu podniosłem 
głowę i spojrzałem na Abramka, zobaczyłem dwoje czarnych oczu – rozżarzonych 
grudek węgla – śmiejących się do mnie z czarnej twarzy. – Ugotuje się zupkę – 
powiedział i zaciągnął sznurek chlebaka, który wypełniliśmy skarbem.

Hip-hip-hura! Żydzi opanowali nową gałąź produkcji! Hip-hip-hura dla żydow-
skich górników!

*

Wyprałem spodnie taty, które noszę, zakładając tymczasowo własne stare, 
nienoszone już prawie od roku. Stare spodnie na mnie wiszą, a jednocześnie 
sięgają mi do łydek. Skurczyły się? Nie. To ja podrosłem ładnych kilka centy-
metrów. Pytanie: co się stanie, jeśli podrosnę jeszcze przez rok, a getto wciąż 
będzie istnieć? Jestem tak wychudzony, że lekarka odwiedzająca dzieci w mojej 
szkole z własnej inicjatywy wręczyła mi skierowanie na prześwietlenie. Okazało 
się, że moje płuca są czyste (na razie), ale zważyłem się na wadze ambulato-
ryjnej. W getcie straciłem dwanaście kilo. Mama przyjęła tę wieść (że płuca 
mam czyste) z wielką radością, jakby umierano w getcie wyłącznie na tę dziwną 
chorobę (nazywa się TBC). Według mnie sprawa jest prostsza – jeśli podrosnę 
jeszcze przez rok w takim tempie, w jakim tracę na wadze, to nie mam większych 
szans wyjść z tego cało. Jakby rośnięcie było nieszczęściem! Gdyby nie getto, 
triumfowałbym z każdym nowym milimetrem wzrostu. Tak, w głębi duszy już 
dawno wszystko obliczyłem. A jednak nie mogę nie tłumaczyć tego wszystkiego 
pozytywnie. Wmawiam sobie, że czuwa nade mną szczęśliwa gwiazda. Mruga 
do mnie, że jakkolwiek źle by się działo, to przecież się wykaraskam. Rozum 
kpi sobie z tego optymizmu, podobnie jak kpi z bezmyślnego optymizmu innych 
getciarzy. Szepcze mi do ucha, że jestem zwykłym strusiem chowającym głowę 
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w piasek, tchórzem, który boi się prawdy. Ech, trzeba przestać myśleć. Może 
myślenie też zabiera energię z ciała? Warto by się dowiedzieć.

Niedawno przeczytałem wszystko, co napisałem tu, w tych zeszytach, od 
początku wojny. Mój stosunek do pisania zmienił się w ciągu tego półtora roku. 
Początkowo miałem na celu prowadzenie kroniki. Teraz to bardziej rozmowa, 
którą prowadzę sam ze sobą. Tak, staram się być jak najbardziej szczery ze sobą. 
Gdy czytam te strony, czuję ów wysiłek, ale nie szczerość. Rzeczywiście zapisuję 
prawdę, a jednak – nie całą. Czuję się tak, jakbym z każdym napisanym słowem 
schodził do ciemnego tunelu o wielu schodkach, w którego głębi czeka na mnie 
ważny list. Pisząc, zbiegam w dół kilka stopni (dopóki jest na nich nieco światła). 
Lecz nagle przeraża mnie ciemność, głębia, więc się zatrzymuję, wdrapuję z po-
wrotem na górę. Potem znów nieco schodzę. Czasem stopień więcej, czasem 
mniej. Ale do listu nie docieram. Nie jestem w stanie go dosięgnąć, a może po 
prostu boję się tego, co w nim odnajdę?

Wygląda na to, że nie tylko ja zmagam się z takimi myślami. Niedawno 
rozmawiałem z Rachelą. Oczywiście nie zdradziłem jej moich problemów, tylko 
pozwoliłem mówić, ona zaś dość jasno formułowała to, co we mnie jest zamglone 
i niewyrażalne.

– Nawet, gdy wydaje mi się, że mówię prawdę – powiedziała – jawi mi się ona 
jako kłamstwo. Gdy zaprzeczam kłamstwu i zdaje mi się, że to, co zamierzam 
powiedzieć, jest prawdą, również czuję, że to kłamstwo. Więc w jaki sposób do-
brnąć do prawdy? Jak zerwać maskę oszustwa z jej twarzy? Czy w ogóle prawda 
ma twarz? Na czym polega prawda o życiu? Może dzieje się z nią to samo, co 
z główką kapusty? Ściąga się jeden liść i napotyka kolejny, a tymczasem kapusta 
maleje i maleje, aż pod ostatnim listkiem nie ma już niczego – i taki jest koniec, 
a być może i jedyna prawda.

Wracając więc do oceny mojego dziennika, dochodzę do wniosku, że chociaż 
starałem się przynajmniej częściowo przysłonić mój egocentryzm, widać go 
jednak jasno, gdy czyta się między wierszami. Zrobiłem z siebie szlachetnego, 
nieszczęśliwego bohatera, który rozpływa się wręcz z litości nad sobą. A ile 
miejsca poświęciłem ludziom, którzy odgrywają rolę w moim życiu? Prawie nic. 
Ponieważ prawdą jest, że nikt w tej chwili nie gra żadnej roli (oprócz mnie sa-
mego). Kiedyś zwykłem pisać o Racheli, ale tylko w początkowej fazie. O Marku 
i Icchoku prawie nigdzie nie wspominam. A przecież uważam ich za najlepszych 
przyjaciół, nawet dzisiaj. Co mnie dziś z nimi łączy?

Przed wojną nazywaliśmy nasz trójkąt Lotną Brygadą. Byliśmy nierozłącz-
ni. Spotykaliśmy się w organizacji, należeliśmy do tej samej drużyny piłkar-
skiej Morgnsztern2, a z Markiem opowiadaliśmy sobie historie o gimnazjum,  

2 Morgnsztern (Jutrznia, Jutrzenka) – stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród mło-
dzieży żydowskiej działające w międzywojennej Polsce, powołane przez Bund w 1926 r.
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obgadywaliśmy nauczycieli i kolegów, dyskutowaliśmy na temat przedmiotów. 
Icchok, który nie chodził do gimnazjum, lubił te tematy tak samo jak my. Ale 
najważniejsza pozostawała polityka. Najbardziej na prawo był Marek, przeciw-
nik rewolucji społecznej. Icchok z kolei dzierżył własną chorągiewkę: Związek 
Radziecki. Nie zwracał uwagi na moskiewskie procesy i otwarty antysemityzm 
Stalina, postrzegał Wschód jako raj na ziemi. Ja znajdowałem się pomiędzy nimi, 
broniąc pozycji centrowych.

Tak było przed wojną. Teraz nasza konstelacja uległa pewnym zmianom. 
Icchok został radykalnym zwolennikiem Poalej Syjon Lewicy, Marek – aktywistą 
w naszej partii, ja zaś stałem się zupełnie obojętny na politykę partyjną. Dlaczego? 
Ponieważ wydaje mi się komiczna ta cała zabawa w partie i partyjki w getcie, to 
krzyczenie, że szykuje się kadry na później. Według mnie getto powinno stworzyć 
jedną partię, która walczyłaby o jak najszybsze wydostanie nas stąd. Resztę 
można pozostawić na czas po wyzwoleniu. To jednak wyrażam jedynie tu, na 
papierze. Nie bacząc na moją organizacyjną pasywność, działam intensywnie: 
biorę udział w dyskusjach polityczno-partyjnych i zajmuję stanowisko, jakby było 
już dzień po wyzwoleniu.

Odejście Icchoka do syjonistów było ciosem dla mnie i Marka. Długie tygodnie 
nie spotykaliśmy się z nim z tego powodu. Potem usłyszeliśmy, że ma „odwap-
nienie kości”, kolejną nowoczesną chorobę getta, i po pracy nie wychodzi. Marek 
i ja zaszliśmy do niego – i porządnie się pokłóciliśmy. To pomogło rozładować 
napięcie między nami (jak wtedy, gdy przekłuwa się pęcherz). Teraz, gdy się 
spotykamy, nie unikamy dyskusji, a jednak czujemy się sobie bliżsi. Doszedłem 
też do wniosku, że każdy pogląd, nawet polityczny, jest ściśle związany z osobi-
stym życiem człowieka.

*

Wczoraj przerwałem pisanie. Już kilka dni, jak wyczerpały się zapasy marchwi 
i brukwi, a plac warzywny opustoszał. Wczoraj wreszcie nadeszła dobra nowina, 
że będą wydawać racje. Poszedłem tam zaraz po pracy, ale jeszcze nie dzielili. 
Wróciłem do domu, żeby poczekać, i przez ten czas sporządziłem kilka notatek. 
Trafiłem na dobry moment. Mama była w pracy w obieralni, a Abramek w szkole 
(chodzi na drugą zmianę).

Oddałem się więc pisaniu, a gdy wróciłem na plac warzywny, napotkałem tam 
już kolejkę czekających na śmierć. Wepchnąłem się w kłębowisko i zauważyłem, 
że nasz sąsiad, literat Berkowicz, jest „woźnym” przy drzwiach. Nabrałem otuchy. 
Wepchnąłem się pomiędzy policjantów, którzy pilnowali porządku, powadziłem 
z tłumem i dobiłem bliżej Berkowicza. On jednak, ten wyrzutek, rozjuszony 
i rozpalony, nawrzeszczał na mnie, aż się zapluwając: – Nie mam tu żadnych 
sąsiadów! Nie mam żadnych znajomych!
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A mówią, że to żydowski pisarz, że och i ach! Wrzeszczy, jakby świat należał 
do niego. Nie ma sąsiadów, znajomych! Ale sobie z pewnością pomaga. Takimi 
moralistami są ci, co stoją na piedestale.

Kolejka ciągnęła się przez pół ulicy, a panował nieznośny upał (wcześniej 
skarżono się na mrozy, teraz na upały. Jak byś chorego nie położył – wciąż mu 
źle). Dopiero gdy zaszło słońce, można było odetchnąć. Także kolejka nieco 
się zorganizowała. Przyczyną była rezygnacja. Dobry towar i tak już rozdano. 
Ledwie uszedłem z życiem z torbą odpadków. W drodze do domu napotkałem 
grupę ludzi z workami na plecach. Byli to ochotnicy do wyjazdu3. Zdaje się, że 
pewnego pięknego dnia sam rzucę wszystko i się zarejestruję. Może nie będę 
potrzebował do tego protekcji.

Porządnie pociemniało mi w oczach dopiero wtedy, gdy wróciłem do domu 
i otworzyłem torbę. Połowa brukwi była spleśniała, a z marchewek trzeba było 
odkrajać całe kawałki. Mama dała mi popalić. Wszyscy na ulicy mówili, że przy-
jechał ładny towar, a przywieziono wyłącznie odpadki. Abramek demonstracyjnie 
zabrał kartki na jedzenie i oznajmił, że od dzisiaj sam zajmie się odbiorem pro-
duktów. Nie smakowała im też kolacja, którą ugotowałem. Mieli co krytykować. 
Umyłem naczynia i wyszedłem z domu.

Umówiłem się z Rachelą, że pójdziemy razem na akademię majową. Ale 
przeszła mi ochota na spotkanie z nią czy z kimkolwiek innym. (Akademia. Będą 
dodawać otuchy. Mamić sam lubię. Nie znoszę, gdy robią to inni. Z zeszłotygodnio-
wego przemówienia Churchilla dawało się wywnioskować, że wojna potrwa całą 
wieczność. Sam mówi, że Anglia zbiera baty. Ale twierdzi, że końcowe zwycięstwo 
będzie należeć do nich. Może do nich, lecz nie do nas, a z pewnością nie do mnie.)

Gdy wszedłem w bramę, wyszedł mi naprzeciw Berkowicz z wypchaną torbą. 
Chwycił mnie za rękaw: – Słuchaj pan, nie mogę robić wyjątków – zagotował się 
zaraz, jak miał w zwyczaju. Chciałem się wyrwać, ale nie puszczał. – Odrobina 
sprawiedliwości musi być – potrząsał mną. – W czym jeden jest lepszy od dru-
giego, co? A ja muszę dbać o posadę. Jestem tylko woźnym…

Wskazałem na jego grubą torbę: – Ładnie pan ją chroni!
– To? To? – zaczerwienił się jak burak. – To moja racja! – Patrzcie tylko. 

Nie znoszę go. Nikt go nie znosi. Przedrzeźniają jego mowę, jak się denerwuje. 
Roztrzepana, komiczna postać.

Włóczyłem się po ulicach. Wieczór był przyjemny, ulice czyste, suche, powie-
trze łagodne. Jak zwykle dookoła kłębiła się młodzież, parami lub w grupach, 
rozmawiając, żartując i śmiejąc się. Poczułem się samotny, przejęty litością wobec 

3 W 1941 r. trwała rekrutacja chętnych na roboty poza gettem, głównie na nasypach kolejowych 
i do budowy dróg. W tym czasie zgłaszających się do wyjazdu było bardzo dużo, łodzianie liczyli 
na lepsze warunki życia niż w getcie. Jak podaje Kronika tylko w ciągu kilku dni maja wyjechało 
blisko 700 osób.
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siebie samego. Myślałem o Racheli. Dlaczego unikałem spotkania z nią? Cała 
sprawa była zbyt skomplikowana. Czułem rozdarcie. Przestałem już zadawać 
sobie pytanie, czy ją kocham. Czasem tęsknię, ale częściej pragnę uciec. Dziw-
ne, ona wyprowadza mnie z równowagi. Czuję złość, jakbym miał do niej ciągle 
o coś żal. Może dlatego, że sama jest wszystkiego pewna. Irytuje mnie nawet 
jej pewność miłości. Ja już niczego nie jestem pewien. Smutne. 

Myślę sobie, że wiem, dlaczego nie mogę jej dłużej znieść. Przypisuję to jej 
energii, przekonaniu, że wie, czego chce. Jej zdolności szybkiego i zdecydo-
wanego postępowania, gdy do głowy przychodzi jakaś idea. Ale to są przecież 
zalety, z powodu których powinienem ją podziwiać, kochać jeszcze mocniej. Nie, 
prawdziwym powodem jest przeczucie, że nie żąda ode mnie, abym też się taki 
stał. Poprosiła mnie, abym raz w tygodniu prowadził kółko samokształceniowe. 
Odmówiłem. Poprosiła, bym dyżurował w bibliotece. Też odmówiłem. Na przekór 
jej i sobie – ze złości, że ona żyje, a ja wegetuję?

Na przykład w zeszłym tygodniu wydarzył się mały incydent. Byliśmy razem, 
całkiem weseli, w nastroju do żartów. Poszliśmy na sam skraj Lutomierskiej. 
Tam wyjęła z kieszeni paczuszkę. Były w niej dwie łyżeczki cukru. Podała mi 
ją, a ja pochłonąłem wszystko na miejscu. Patrzyła na mnie swoim dawnym 
wzrokiem, łagodnym ciepłem oczu. Tymczasem we mnie, w środku, wszystko 
płakało z wdzięczności – ze wstydu. Natychmiast się połapała, że coś się ze 
mną dzieje i zaczęła mnie pięknie pouczać, że pomiędzy nami nie powinno ist-
nieć „moje” i „twoje”, że powinienem przyjmować naturalnie, że czasem daje mi 
łyżeczkę swojego cukru. Dobrze wiedziałem, że jest z siebie zadowolona, czuje 
się dumna z uczynku. Poświęciła się dla miłości. Wówczas szczerze jej niena- 
widziłem.

A jednak teraz, idąc samotnie w niebieskim cieple nocy, otoczony spaceru-
jącymi parami, zatęskniłem do niej. Chciałem trzymać ją za rękę, czuć ciepło jej 
skóry, patrzeć w brązowe, ciepłe oczy. Szukałem jej wzrokiem pomiędzy ludźmi, 
którzy mnie mijali, pomiędzy tymi, którzy siedzieli na progach, wyglądali przez 
okna, wśród dzieci bawiących się na podwórzach między działkami (wszyscy 
mają działki, tylko my nie. Nie było komu się postarać, zacisnąć zęby).

Minąłem dom Icchoka i spotkałem go siedzącego na progu z książką w ręku 
Państwo i rewolucja Lenina. Usiadłem przy nim, zapytałem, czy ciekawa, on zaś 
spojrzał na mnie z politowaniem: – Pomaga zrozumieć nawet życie w getcie.

– Lenin przewidział żydowskie getto? – zapytałem.
– Lenin analizuje system państwa. Tu, w getcie, mamy małą kopię kapitali-

stycznego, biurokratycznego aparatu.
Nie miałem odwagi ani ochoty wdawać się w dyskusję, na przykład na temat 

aparatu biurokratycznego w samym Związku Radzieckim. Zagraliśmy kilka partii 
szachów, które wygrałem. – Nie idzie mi – przyznał. – Mózg nie pracuje. – Do-
dałem, że zazwyczaj gra lepiej. – Zależy, co jest w żołądku – powiedział. – Nie 
chodziłem do pracy, straciłem zupę. – Wskazał swoje opuchnięte stopy: – Nie 
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mogę zrobić kroku. – Zapytałem, dlaczego nie postara się o kwit na vigantol4, 
który miał być lekiem na to schorzenie. Wzruszył ramionami: – Kwit mam, ale 
kto za mnie pójdzie i stanie w kolejce po buteleczkę? Ojciec? Brat? Z powodu 
mnie straciliby zupy w resorcie.

Opowiedział mi, że jak długo żyła jego matka, wszystko w domu działało 
i rodzina się jakoś trzymała. Ojciec zawsze był żarłokiem, a tu, w getcie, czasem 
wpada w szał z powodu głodu. Matka i siostry oddawały mu codziennie po pięć 
deko chleba. Ale matka zmarła tej zimy, a siostry dobrowolnie stawiły się do 
wywózki. Teraz Icchok wraz z ojcem i bratem sami prowadzą gospodarstwo, 
które jest jak okręt bez steru. Gdy tylko w domu pojawia się racja, zjada się ją, 
a w pozostałe dni chodzi głodnym. – Nawet gdybym sobie podzielił jedzenie, 
ojciec by mnie okradł – powiedział Icchok. – Wciąż na nas warczy. Powiada, 
że o niego nie dbamy. Należałoby mu oddawać przynajmniej dwa deko chleba 
dziennie… Ponieważ jest ojcem, powiada. Gdy umarła mama, nie pozwolił nam 
o tym zameldować. Przez tydzień trzymał ją zamkniętą w innym pokoju i odbie-
rał racje na jej kartę. Tam, w środku, mama leżała nieżywa, a on tu siedział za 
stołem i żarł. Masz swoich bundystów – zakończył.

W głębi serca gratulowałem sobie, że odkryłem przyczynę odejścia Icchoka 
z partii. A także, że moja rodzina trzyma się całkiem dobrze. W drodze do domu 
kupiłem cukierka u sprzedawcy toffi, z którym od dawna się przyjaźnię. Zawsze 
razem z cukierkiem stara się sprzedać mi nieco wiary. Kupiłbym ją, gdybym miał 
za co. Jak byłoby mi dobrze, gdybym wierzył w Boga.

*

Dzisiaj zaraz po pracy poszedłem odwiedzić chorego Icchoka. Leżał w łóżku 
i czytał tę samą książkę. Dostrzegłszy mnie, wypalił od razu: – Jedna rzecz jest 
dla mnie jasna, słyszysz, Dawidzie? Tylko element lewicowy zorganizuje się 
przeciwko Niemcom. A ja chcę dożyć tylko tego jednego. Pytanie, czy podołam. 
Niemiec jest bardzo sprytny, słyszysz, nie masz pojęcia. Postanowił, że nie bę-
dziemy go widzieć i go nie widzimy. Widzimy tylko nieprawość, która się dzieje 
tu, w środku, i często zapominamy, że to oni zrobili z nas śmieci. Mam wyrzuty 
wobec ojca… Za to, co wczoraj ci powiedziałem. Nie mogłem przez to spać całą 
noc. Był dobrym tatą, wierz mi. Spędzał z nami czas, uprawiał z nami sport,  

4 Vigantol – preparat zwierający witaminę D, który był przeznaczony do leczenia ostheomalatis (roz-
miękczenia kości), w getcie uważany za „cudowny środek” ratujący zdrowie i życie, dlatego trud- 
no go było zdobyć, a jego cena była bardzo wysoka (za buteleczkę zawierającą 10 cm vigantolu 
trzeba była zapłacić nawet 300 marek).
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zabierał nas do lunaparku. Troszczył się o mamę. Dlatego chcę się zemścić. Wiem 
doskonale, że nie opuszczę getta. Ale tego jednego pragnę dożyć.

Zacząłem go wyśmiewać i zapomniałem, że czasami nachodzą mnie te same 
myśli. Dałem mu zastrzyk mojego hurraoptymizmu – sztucznego, udawanego, 
który tak dobrze rozprowadzam między ludźmi. Z pewnością wiedział, że to tylko 
pozory. A jednak, ku mojemu zaskoczeniu, całkiem szybko pomogło. Przez kilka 
godzin fantazjowaliśmy, w jaki sposób moglibyśmy zorganizować opór.

Potem przyszedł Marek. Wygląda lepiej ode mnie i Icchoka, zwłaszcza od 
Icchoka. Icchok nie jest już sobą z dawnych lat. W ogóle. Ech, ta jego niegdysiejsza 
okrągła buzia! Różowe policzki i włosy jak z owczej wełny – przypominał aniołka 
ze świętego obrazka, taki szlachetny, rozmarzony. Mówiło się, że po kryjomu 
pisze wiersze. A do tego był dobrym sportowcem, niezwykle upartym! Uczył się 
krawiectwa, ale samodzielnie przeszedł kurs gimnazjum i zawsze odpytywał mnie 
i Marka. Nawet łaciny sam się nauczył, z pamięci recytował Owidiusza i Wergiliu-
sza. Tak długo mnie męczył, żebym grał z nim w szachy, aż mi dorównał. A jakiż 
zapał, jakiż ogień w nim płonął, jak dobrze było z nim spędzać czas, wygłupiać 
się! A teraz czym się stał? Wyłącznie „klepsydrą”. Oczy – podkrążone. Włosy 
ogolone, zapadnięte policzki pokryte blond meszkiem. Nie goli się. – To nie ma 
znaczenia – powiada, a jego twarz wygląda jakby był dwadzieścia lat starszy.

Ale Marek, jako się rzekło, wygląda jak człowiek. Nic dziwnego. Jego mama 
i ciocia Sonia podsuwają mu pewnie dodatkowe kęsy. Ubrany też jest czysto, jak 
należy. Jedyny z nas dalej się uczy i jest zapalonym działaczem partyjnym. To już 
nie ten stary, przygaszony Marek, którego spotkałem w drodze do getta. Ładnie 
pachnie – optymizmem. Nic dziwnego, że młodzież i dzieci się do niego kleją, 
że żadne przedsięwzięcie nie ma bez niego smaku. Też trochę podrósł – nawet 
bardziej niż ja, ale to nie zachwiało jego proporcji.

Marek chętnie dołączył do naszej dobrej atmosfery i na zwyczajowe pozdro-
wienie Icchoka: Memento mori! – odpowiedział śmiechem. Wyjął z kieszeni małą 
mapę kreśloną ołówkiem i przekazał kilka mało istotnych wiadomości, których 
najważniejszym punktem była dymisja Mołotowa5. Ja uważałem to za „doniosłe”, 
decydujące wydarzenie i nie dawałem im rozmawiać o niczym innym. W ogóle 
nie pozwalałem im mówić. Nabrałem takiego entuzjazmu, że sam zacząłem 
wierzyć w moje słowa i chłopaki też się zarazili (moje zdolności aktorskie są nie 
do opisania!).

Później Marek wytłumaczył nam kilka zasad trygonometrii, a mój hurraopty-
mizm obniżył się o jakieś dziewięćdziesiąt stopni (na wewnętrznym termometrze). 
Nie mogłem przemóc zazdrości, że Marek idzie naprzód, ja zaś stoję w miejscu.

5 Wiaczesław Mołotow (1890–1986) – polityk radziecki, w sierpniu 1939 r. jako premier ZSRR  
podpisał z Niemcami akt o nieagresji, który ułatwił Hitlerowi rozpoczęcie II wojny światowej.  
6 maja 1941 r. stanowisko premiera przejął Stalin.



401

Nie wiem, w jaki sposób od trygonometrii przeszliśmy do rozmowy o dziew-
czynach. Zarówno Marek, jak i Icchok stwierdzili, że są fizycznie obojętni na płeć 
piękną. Ja nie mówiłem zbyt wiele, a co powiedziałem, było zwykłą błazenadą. 
Co mam im opowiadać o Racheli i o mnie? Czy może o moich wizytach u pewnej 
panny Sabinki, która ma przystępne ceny dla studentów?

Myślę o mojej Lotnej Brygadzie. Przed wojną to, co nas łączy, nazwalibyśmy 
przyjaźnią. Ale tu przyjaźń ma inną miarę. Trzeba ją w odpowiedni sposób udo-
wodnić. Nie doczekaliśmy jeszcze takiego egzaminu.

*

Hura! Hura! Mój optymizm zwyciężył! Getto oszalało z radości. Rudolf Hess 
uciekł samolotem do Anglii6. Nic więcej na razie nie wiadomo… Ale słuchający 
radia z samego rana roznosili wieść po ulicach. Wszyscy są pewni, że wojna się 
kończy. Nie mam cierpliwości pisać więcej!

*

(Wieczorem)
Getto nie może się uspokoić. W tym podniosłym nastroju poważyłem się na 

energiczny, rewolucyjny wręcz krok. Poszedłem zapisać się do gimnazjum. Jeśli 
wojna się skończy, będę mógł się legitymować jako uczeń i zaraz znowu rozpo-
cząć naukę. Pani Fajner, dyrektorka, przyjęła mnie bardzo dobrze. Powiedziałem 
jej, że pracuję w szkole i będę mógł przenieść tę pracę na drugą zmianę. Moje 
oceny też zrobiły na niej dobre wrażenie. Będę więc dostawał dwie zupy. Jedną 
w szkole i jedną w gimnazjum.

Jak dobrze być energicznym! Wycałowałem dzisiaj Rachelę. Byliśmy szaleni 
i radośni. Biegam cały dzień, nie mogę usiedzieć w miejscu. Zyskałem nowe 
siły. Pierwszy raz od tygodni poszedłem na kółko. Odbyła się dyskusja na temat: 
„Demokracja i dyktatura”. Drugi temat: „Rola młodzieży w ruchu rewolucyjnym”. 
Byłem aktywny.

*

6 Rudolf Hess (1894–1987) – jeden z przywódców III Rzeszy, bliski współpracownik Hitlera, który 
10 maja 1941 r. bez wiedzy Führera poleciał do Wielkiej Brytanii, by negocjować pokój. Złapany 
przez Anglików przesiedział w więzieniu do końca życia.
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Na razie sprawa spaliła na panewce. Internowano go w Anglii. Niemcy mówią, 
że oszalał, a sami Anglicy nabrali wody w usta. Tymczasem nie wydano żadnych 
nowych racji. W kuchniach – wodniste zupy. Zaczynam wierzyć w moją szczęśliwą 
gwiazdę. Przy powszechnym głodzie dostaję dwie zupy dziennie. Osobiście czuję 
ogromną wdzięczność wobec Rudolfa Hessa. Dzięki niemu wpadł mi do głowy 
genialny plan. Nauka to niezwykle ważna rzecz. Pomaga zabić czas. Nie pozwala za 
wiele myśleć – a przy tym człowiek czuje się wsparty nieprzemijalnymi prawdami.

Muszę przerobić cały stracony rok, a jednocześnie gonić z nowym materiałem. 
Zanim się obejrzę, dzień się kończy. Często na całe godziny zapominam o głodzie 
i łatwiej mi coś odłożyć na później. Uczę się na podwórzu, pod wiśnią, pomiędzy 
grządkami. Siedzę w zimowym palcie. Wszyscy je noszą wieczorami. Jesteśmy 
zbyt wychudzeni, żeby było nam ciepło o majowym zmierzchu. Wokoło unosi się 
cudowny zapach. Gryzę trawkę. Czasem przychodzi Rachela odrobić przy mnie 
lekcje. Poznałem też jej koleżankę, Bellę Cukerman. Kiedyś spoglądałem na nią, 
gdy siedziała na balkonie. Wydawała mi się obłokiem, snem, teraz zobaczyłem 
ją z bliska. Rzeczywiście jest rozmarzona i smutna, ale też brzydka. Być może 
tak się dzieje z wszystkimi marzeniami, gdy oglądamy je zbyt blisko.

W domu mam mniej pracy. Nie gotuję. Nie ma co. Każdy zjada swój kawałek 
chleba i zupę, którą dostaje – i tyle. Kawę przynosi się rano z punktu rozdziału 
kawy7. Mama też daje mi spokój. Jest zadowolona, że się uczę. Nawet Abramek 
nabrał wobec mnie szacunku. Może w końcu będą ze mnie ludzie?

*

Przez cały dzień krążyła dziś nowa, radosna wieść: Ameryka dołączyła do 
wojny. Nikt nie potrafi jej potwierdzić, ale dookoła znów panuje szaleństwo. 
Straciłem całe popołudnie. Nie miałem cierpliwości i nie potrafiłem się skon-
centrować. Może jednak?

*

Właśnie przeczytałem wcześniejszy wpis. Blaga, oczywiście. Wszystko wróciło 
do normy, to znaczy: pozornie. Ale nie mam czasu dumać. Zajmuje mnie nauka. 
Mam też dwie prywatne lekcje. Im więcej pracuję, tym więcej mam energii. Czuję 

7 Gorąca kawa wydawana była w getcie w specjalnie utworzonych przez Rumkowskiego punktach 
dwa razy dziennie – rano od 6.30 do 9.30 i wieczorem od 17 do 20.



się zupełnie inaczej. Może to przez wiosnę, na którą mam niewiele czasu, a którą 
jednak czuję naokoło. Pomiędzy mną a Rachelą znowu jest dobrze i czysto. Moja 
dusza ozdrowiała.

Zdobyliśmy buteleczkę vigantolu dla Icchoka. Trzeba było odstać pół dnia 
przy Sonderkommando. Zamieniłem się z Markiem. Na połowie lekcji był on, na 
drugiej połowie ja. Icchok przyjął buteleczkę bez podziękowania i bez ceremonii. 
I tak być powinno.

*

Słuchanie muzyki z ukochaną kobietą przy boku jest cudowne!!! Byliśmy 
razem na koncercie w Domu Kultury. Muzycy na odległej scenie przypominali 
nieziemskie istoty. Nie mogłem uwierzyć, że ci tam na górze – wraz ze skrzy-
paczką, solistką8 – tak jak ja dostają zupy, kawałek chleba i skąpe racje, że tak 
jak ja chodzą po getcie i są zamknięci. Powiedziałbym raczej, że to orkiestra 
aniołów, które zstąpiły do getta prosto z nieba.

Uraczyli nas koncertem skrzypcowym Mendelssohna. Przestałem czuć ludzi 
wokół siebie. Widziałem tony. Młode, majowe, jedwabne. Widziałem kwiaty i szero-
kie drogi. Pola zbóż i łąki zielonych traw. Wszystko we mnie ruszyło w tan, jakbym 
cały popękał i rozpadł się na kawałki, a każda część uniosła się osobno, niczym 
muszka, aby sączyć nektar życia, a potem znowu złączyć się w całość – i znowu 
rozpaść. Oczy zaszły mi łzami. Coś głęboko w środku bolało, a przecież czułem 
się na wskroś szczęśliwy. Przez chwilę widziałem czerwone, soczyste pomidory. 
(Jak? Skąd? Od dawna na oczy nie widziałem żadnego pomidora.) Wznosiły się 
i opadały w powietrzu, jakby podrzucane rękami żonglera. I widziałem samego 
siebie – nic nieważącego, podskakującego lekko i wgryzającego się w nie. Chłodny 
sok płynął mi po twarzy. Usta wypełniła ślina. Potem pomidory zniknęły. Sam 
stałem się pomidorem i Rachela też. Chwytaliśmy się za ręce, puszczaliśmy. 
Unosiliśmy się w powietrzu i opadaliśmy. Spotykaliśmy się i rozdzielaliśmy – 
lekko, radośnie, smutno, enigmatycznie. Dwie piłeczki w rękach niewidocznego 
żonglera. Getto – Rachela – muzyka…

8 Skrzypaczką, która występowała w Domu Kultury przy ul. Krawieckiej jako solistka, była Broni-
sława Rotsztatówna (1906–1949).
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Sny na jawie, sny we śnie. Każdy człowiek ma świat własnych, odmiennych snów. 
Ale gdy światy te poruszają się w tej samej galaktyce jednakowych dni, gdy są 
połączone wspólnym losem, zdaje się wdzierać pomiędzy nie cienka nić związku 
jednego snu z innymi. Te same skryte pragnienia, te same obawy śnione przez 
każdego człowieka osobno gdzieś spotykają się i rozpoznają… Może jako część 
jednego wielkiego snu?

W końcu nadeszła wytęskniona chwila: Niemcy wypowiedzieli wojnę Rosji. 
W getcie zaroiło się jak w ulu, Żydzi cały tydzień chodzili upojeni. Potem nadeszły 
wieści o rosyjskich klęskach i getto z powrotem stało się gettem. Przy drutach 
stanął rudy strażnik. Otrzymał poruszający list z domu, mający coś wspólnego 
z liczbą osiemnaście. Wystrzelił więc osiemnaście kul w stronę getta. Trochę 
dalej stał drugi strażnik. Ponieważ z daleka trudno było rozpoznać, który to ten 
rudy, to kiedy spomiędzy domów poleciał kamień, trafił tego drugiego. Żydowska 
policja zaczęła szukać winnego. Ogłoszono dzień szpery od wieczora do wieczo-
ra1. Kuchnie nie działały. Ulice były puste. Nawet na podwórzach nie wolno było 
się nikomu pokazywać.

Tego właśnie dnia rodzina Berkowiczów – Bunim, Miriam i Blimele – spali 
do późna. Okiennice były zamknięte, a jedyne światło, które migotało w pokoju, 
odbijało się od dużego lustra garderoby – oka obserwującego śpiących. Zwier-
ciadła mieszającego ich osobne sny w jeden wspólny sen.

1 Podobne wydarzenie miało miejsce w getcie pod koniec maja 1941 r.; postrzelony został niemiecki 
żołnierz, ale konsekwencje były bardzo łagodne. Na przymusowy areszt całej ludności getta Niemcy 
wyznaczyli sobotę, 7 czerwca.
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Miriam śniła radośnie, że na jej działce wydarzyło się coś nadzwyczajnego. 
Całą trójką leżeli na ziemi – ona, Bunim i Blimele w środku, wykopując ziemniaki 
wielkie jak jabłka. Obok Miriam leżał ich cały stos, ale ona nie przestawała ko-
pać. We śnie powiedziała do Bunima: „Weź, Bunimku, i zacznij zanosić”. Bunim 
jakby jej nie słyszał – kopał i kopał. Ona zaś wołała i wołała. Nachyliła się nad 
nim, żeby zobaczyć, co takiego stara się wykopać, i wówczas dostrzegła, że jego 
dłonie odkrywają owoc – wielki, jasny, błyszczący. Przez chwilę nie wiedziała, 
co to takiego. Ale zaraz zrozumiała i zawołała: „Chleb!”. Bunim i Blimele śmiali 
się. Teraz wszyscy troje wykopywali owoc, aż ukazał się w rękach Blimele wielki 
i okrągły jak piłka. Dziewczynka rzuciła piłkę, Miriam zganiła ją: „Chlebem się nie 
bawimy, Blimele”. Podniosła chleb i podała do ust dziewczynki: „Ugryź, córeczko, 
ugryź, koteczku”. Blimele zbliżyła drobne ząbki do skórki chleba. Była twarda 
i śliska, a zęby dziecka nie dość ostre. Ale nagle skądś zjawiły się wielkie usta, 
usta bez ciała, otwarte i głębokie, gotowe pochłonąć – chleb? Blimele? – „Biegnij 
po nóż, Bunimie, biegnij po nóż!” – przestraszona Miriam zaczęła krzyczeć i tak 
krzycząc, obudziła się.

Bunimowi śniło się, że stoi na placu warzywnym. Nie ma brukwi ani ziem-
niaków. Plac jest pusty, czysty, wygląda jak otoczony płotem ogród, w którym 
zamiast kwiatów rosną kamienie. Kamienie okrągłe i krzywe, większe i mniej-
sze, we wszystkich odcieniach szarości. Potem zobaczył, że otwiera się furtka, 
przez którą przechodzi Rachela Ejbuszyc, gimnazjalistka mieszkająca u Chaima 
Pończosznika. Trzyma torbę pełną wystających kamieni, jakby naładowaną 
ziemniakami. Dziewczyna mija głazy i śmieje się. Jej śmiech dźwięczy i odbija 
się od kamiennego chodnika, powracając pełnym, czystym echem. Śmieje się 
każdy kamień. „Jaki czysty śmiech!” – myśli Bunim i nadstawia ucha, spoglą-
dając na dziewczynę. Ona zbliża się, z nią zaś śmiech, który otacza go kamien-
nym kręgiem. W pewnej chwili widzi siebie stojącego na wadze, na której waży 
się ziemniaki i brukiew, a Rachela dokłada odważniki, jeden po drugim. „Jaki 
jesteś ciężki” – mówi, ważąc go. Potem sama wskakuje tanecznym krokiem 
na szalę. Teraz on ją waży, mówiąc: „Jaka jesteś lekka!”. I oto stoją naprzeciw 
siebie rozdzieleni pękatą torbą. Rachela otwiera ją, a Bunim widzi, że w środku 
znajdują się nie ziemniaki, a książki. „Skoro Symcha Bunim nie przychodzi do 
biblioteki, to biblioteka przyszła do Symchy Bunima” – mówi dziewczyna i podaje 
mu książkę: opowiadania Edgara Allana Poe… Ale oto znowu jest sam na placu 
warzywnym. Siedzi na wadze i czyta opowiadanie o pewnym Symsze Bunimie, 
który tak naprawdę jest dwiema różnymi osobami. Każda z nich nosi rozczochra-
ną, szarą czuprynę, ma małe, krótkowidzące oczy i pomarszczone czoło. Obie 
wymachują rękami, wpadają w gwałtowny gniew, spierają ze sobą nawzajem, 
chcą sobie zastąpić drogę – ale nie potrafią. Są od siebie oddalone i znajdują się 
na środku warzywnego placu. On, Symcha Bunim, stoi przy furtce. Wokół panuje 
dziki harmider. Wozy skrzypią. Stosy buraków, marchwi, ziemniaków i brukwi 
walają się w czarnym błocie. A przy furtce pchają się ludzie. Milion rąk drapie 
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go, zrywa zeń ubranie, nie pozwala mu podejść do tego drugiego, który znajduje 
się w ciemnej izbie po drugiej stronie placu. Również tam, w izbie, wyciągają 
się ku niemu ręce. Ręce cieni. Widzi cień ojca, który zmarł dwa miesiące temu. 
Widzi mamę, która odeszła w ojcowskie szloszim2… Widzi Friedego, przyjaciela… 
Chorą córkę Chaima Pończosznika. Ręce przy furtce drą z niego pasy, działają 
z nienawiścią, zawiścią, okrucieństwem. Te tam, w ciemnej izbie, znęcają się nad 
nim z brutalnej miłości, żarłocznej czułości: „Bunimie, pamiętaj, jesteś nasz!” – 
krzyczą te z izby. „Pamiętaj, policzymy się z tobą” – krzyczą tamte spod furtki. 
„Daj nam jeść” – wrzeszczą te. „Daj nam spełnienie!” – wrzeszczą tamte. A on 
niczego nie chce. Niczego nie wie. Czuje się odcięty od samego siebie. Niczym 
otwartą ranę czuje w sobie innego. Jedynym jego pragnieniem jest ponownie stać 
się jednym, pozbyć się rozdarcia. I nagle widzi: ulica przy placu warzywnym jest 
pusta, ciemna izba też opustoszała. Obie postacie są wolne, ruszają ku sobie 
i spotykają się na wadze. Przy urządzeniu stoi wagowy – niewysoki sprzedawca 
toffi. Pusta szala na odważniki sama się wyrównuje: „Nic nie ważę” – mówi do 
siebie już scalony Symcha Bunim, obserwując, jak człowieczek podnosi szklaną 
szybkę swojej skrzynki i kładzie coś na pustej szali. „Przecież nic nie ważę” – dziwi 
się Symcha Bunim. „Czego on się jeszcze trudzi?” Na szali zamiast odważników 
widzi cukierka. Rzadka bródka sprzedawcy rozwiewa się, odkrywając przed Bu-
nimem usta z jednym zepsutym zębem: „Każdego dnia twojej bytności w getcie” 
– mówi człowieczek – „mężnie niosłeś ciężar rozdarcia i tym wypełniałeś micwę 
uświęcenia Bożego Imienia. Jaką nagrodę pragniesz za to otrzymać?” Wówczas 
Bunim przeciera okulary nad małymi oczami i prosi: „Chcę grób z okienkiem, 
abym mógł widzieć, czego dokonałem”.

Blimele śniła ten sam sen, co kilka nocy wcześniej. Śniła o straszydle, widziała 
zielonego człowieka o zielonej twarzy, zielonych oczach i rękach. Pchała wózeczek 
dla lalek w kierunku mostu. Straszny człowiek wezwał ją z drugiej strony ruchem 
zielonego palca: „Podejdź, Blimele” – powiedział i potrząsnął zieloną, wyschniętą 
gałęzią zwisającą z jego barku. Wyjął Lili z wózka. „Masz piękną córkę” – powie-
dział, głaszcząc lalkę zieloną ręką. „Wiozę ją do szkoły” – odpowiedziała Blimele 
i po chwili zapytała: – „A ty kim jesteś?”. Zielony człowiek nachylił się nad nią: 
„Jestem Zielonym Królem. Mieszkam w tym oto pałacu” – wskazał czerwony 
kościół po drugiej stronie drutów. Śmiał się, a Blimele oglądała jego zielone zęby. 
Po chwili zęby te zbliżyły się do Lili i odgryzły jej rączkę, a zaraz potem – nóżkę. 
„Oddaj mi moją Lili!” – krzyczała Blimele. Zielony Król zarykiwał się ze śmiechu, 
tak jakby bił ciężki dzwon. „Głuptasie, czego krzyczysz?” – pogłaskał ją zielonymi 
palcami po włosach. „Kocham Lili. Jest dobra… Jest moją czekoladą”. – I zjadł 
całą lalkę. „Mamo! Mamo!” – Blimele wybuchnęła płaczem, ruszając biegiem 

2 Szloszim – trzydziestodniowy okres żałoby po zmarłym, liczony od pogrzebu; także trzydziesty 
dzień żałoby.
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z pustym wózkiem w kierunku domu. Jednak nagle zorientowała się, że to mama 
pcha wózek, a w środku leży ona sama, Blimele – a mimo to wcale jej tam nie 
ma. Zaczęła głośno płakać we śnie. Tak głośno, że nie mogła zapytać mamy, 
jaki smak ma czekolada… Bo zapomniała.

*

Czerwcowy dzień zapowiadał się słonecznie i gorąco, ale z rana powietrze 
było jeszcze chłodne i rześkie. Zanim Bunim otworzył okiennice, pobiegł najpierw 
za klozety, aby rzucić okiem na działkę. Pokryte rosą liście boćwiny mrugały do 
niego, aby schylił się i już teraz dotknął ich dłonią. Nie mógł sobie jednak na to 
pozwolić. Pomiędzy nimi a nim rozciągał się jeszcze długi dzień. Wrócił biegiem 
do chaty i zajął się sznurkiem, którym przymocowane były okiennice.

Drzwi chaty z wolna otworzyły się i w progu stanęła Blimele – bosa, w krótkiej, 
białej koszulce, z lalką Lili w ramionach. Gdy tylko pojawiła się w drzwiach, słońce 
zalśniło na jej skórze, włosach i oczach, a ona sama zamieniła się w snop światła. 
Była w niej taka świeżość, wyspanie, że Bunim zapragnął wziąć ją na ręce. Ale 
zamiast tego krzyknął ze złością: – Do środka, bo się przeziębisz.

Córka jednak przydreptała do niego, a jego zachwyt rósł z każdym jej porusze-
niem. Widział piękno w bosych krokach stawianych na kamieniach, w kształcie jej 
stóp, drobnych palców. Objęła jedną ręką jego nogę, przytulając się rozczochraną 
główką: – Chcę zobaczyć, jak otwierasz okiennice, tatusiu!

Bunim otworzył obie okiennice. Odkąd mieli działkę, przestali się bać zapachu 
klozetów. Teraz Miriam wyszła na próg chaty. Poleciła mu ubrać Blimele, a sama 
poszła do punktu rozdzielczego po kawę. Ze wszystkich wejść na podwórku 
wybiegano z czajnikami i garnkami w tym samym celu.

Bunim wziął Blimele na ręce i zaniósł do domu, gdzie oślepiający dzień mysz-
kował już ostrym światłem po rozścielonych łóżkach. Z nocnych snów niczego nie 
pamiętał. Podobnie jak nie pamiętał o czekającym go dniu. Przytulił głowę dziecka 
do nieogolonego policzka, ale Blimele odsunęła się: – Twoja buzia kłuje, tatusiu. 
Wolę buzię mamy… Opowiedz mi lepiej bajkę… O oknie. Okno to ładna rzecz.

Usiadł na łóżku i zaczął ją ubierać. Uwielbiał te rzadkie chwile bliskości między 
nimi, pełne radości każdego rana, gdy noc się kończyła, a dzień nie zdążył ich 
jeszcze dosięgnąć. – Popatrz, pokażę ci, jak wiąże się sznurowadła – powiedział, 
po czym sięgnął po sznurki dziecięcych trepków i włożył je w drobne palce córki. 
– Owijasz wokół, o tak, a potem…

Ich palce splotły się i pomieszały. Sznurek wysunął się jej z ręki. – Jeszcze 
raz – zaproponowała.

– Tak, jeszcze raz. Zawsze trzeba próbować jeszcze raz.
– Oczywiście – przyznała z powagą, oblizując usta języczkiem. – Ty też powi-
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nieneś próbować jeszcze raz i jeszcze raz, tatusiu… Zdobyć lepsze mieszkanie.
– A co w nim jest nie tak?
– Straszy.
– Co straszy?
– Straszydło. Mieszka niedaleko stąd. – Był przyzwyczajony do jej lęku przed 

straszydłem.
Miriam przyniosła kawę. Zasiedli przy stole nad kilkoma plasterkami brukwi 

z marmoladą i kawą. Miriam poprosiła córkę, aby po powrocie ze szkoły bawiła 
się przed drzwiami, żeby nie trzeba było jej szukać.

Bunim już był na nogach. Nosiło go. Coś w środku nie dawało mu spokoju, 
był to rodzaj zwykłych, codziennych mdłości nawiedzających go zanim rzucił 
się w ramiona dnia. Wziął szmacianą torbę, menażkę z łyżką, po czym okrył się 
zimowym płaszczem.

Była siódma rano. Ludzie spieszyli się do pracy. Trepy stukały. Menażki kle-
kotały. Puste ceglastoczerwone beczki z fekaliami dudniły wsparte na kołach. 
Ludzie zaprzężeni niczym konie, dwóch z przodu, dwóch z tyłu, ciągnęli je przed 
siebie3. Obok pospiesznie przejeżdżały wozy. Słońce odbijało się od hełmu 
wartownika przy moście.

Na placu warzywnym panowała cisza. Cały obszar, od płotu do płotu, był 
pusty. Tylko w rogu, niedaleko budki biura, gdzie zbierali się nadzorcy i wagowi, 
leżał stos marchwi.

Bunim wytarł okulary i przez chwilę trzymał je w ręku. Plac warzywny wydawał 
mu się wielką patelnią, a marchewki – rozbitym żółtkiem jaja. Miło było tak po-
patrzeć na to nagim, krótkowzrocznym okiem. Żółtko, po którym pełzło słońce, 
wyglądało wesoło, jakby było polakierowane promiennym pędzlem. Bunim połykał 
je nie tylko oczami, ale też śliną z ust. Zbliżywszy się, założył okulary. Znad stosu 
unosiła się lekka para. Zauważył, że marchewki są spleśniałe i zepsute. Przy 
progu budki stał młody policjant Mietek Rozenberg, syn niegdysiejszego szefa 
Bunima. Za nim pojawił się nadzorca. Poufale oparł łokieć na barku Mietka, po 
czym zwrócił się do Bunima: – Nie potrafisz się rozstać z tym futrzanym płasz-
czem nawet na chwilę, co? Mróz aż szczypie, co? – Mietek Rozenberg i wagowi 
wybuchnęli śmiechem.

Bunim wiedział, że śmieją się z niego nie z powodu płaszcza, ale wolał wierzyć, 
że tylko dlatego. Płaszcz rzeczywiście sprawiał, że wyglądał śmiesznie. Kto nosi 
zimowe palto z futrzanym, włochatym kołnierzem w środku lata! Rano, nawet 
o świcie, mógł wyjść z domu boso, bez koszuli, i było mu ciepło. Ale zawsze w dro-
dze tu, na plac warzywny, czuł dreszcze, rodzaj mrozu, przed którym ochronić  

3 Beczkowozy z nieczystościami poruszane siłą ludzką na ulicach były widokiem codziennym w get-
cie. Referat Wywózki Nieczystości zatrudniał 300 fekaliarzy. Tylko w maju 1941 r. wywieziono 
z posesji gettowych około 7500 beczek do wyznaczonych do tego miejsc. 
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go mógł tylko ten płaszcz. Przez kilka chwil błąkał się po placu. Niezdarnie ścią-
gnął z siebie wierzchnie odzienie, wyjął ze skrzyni wielką, wyskubaną miotłę 
i zaczął zamiatać okolicę. Obiema rękami tak mocno ścisnął kij, że aż zabolały 
go palce. Całym ciężarem ciała, całą złością, oparł się o trzonek i zamiatał, 
zamiatał kurz z chodnika. Poczuł poruszające się w nim ciepło. Słońce głaskało 
jego plecy, przenikało skórę i parzyło. A im było mu goręcej, tym bardziej czuł się 
zmęczony. Ręce przestały ściskać miotłę, która kiwała się teraz sama, ledwie 
muskając kamienie.

Rzucił spojrzenie w stronę bezczynnych wag w rogu placu. Kusiły go. Zapra-
szały. W błogosławiono-przeklętych godzinach wydawania zieleniny przypominały 
wagi losu – skrzypiały i huśtały się, drżały i trzęsły pod ciężarem odważników. 
A wokół nich kłębił się piekielny tłum. Rozpalone, zdziczałe oczy zawisały na nich 
z każdej strony. A wagowi, jak czarownicy, nachylali się nad szalami, tańczyli 
wokół nich i wydawali wyroki. Teraz wagi wyglądały łagodnie. Na ich płaskich 
szalach niczym na posłaniach leżało słońce. Dzięki temu nie wydawały się 
czarne, a raczej brązowe, jak ławki z oparciami. Ciało Bunima ciągnęło do nich, 
podobnie jak ciągnęła go myśl o ołówku i kilku kartkach papieru, które nosił 
ostatnio w kieszeni. Odkąd przestały przychodzić normalne transporty warzyw, 
miał zawsze przy sobie przybory do pisania. Liczył na chwilę, w której nie będzie 
miał nic do roboty, a nadzorca nie zdoła wymyślić żadnego zajęcia, pozwalając 
mu odpocząć.

Bunim oddalił się od wag w kierunku drugiego końca placu, a wszystkim, 
co teraz widział, były kamienie. Pustynia kamieni. Niemrawa miotła gładziła je, 
lizała, polerowała. Wyglądały prawie jak jeden wielki blok, płaska, gładka skała, 
czekająca na dłuto i młotek kamieniarza. Tym kamieniarzem był on, Bunim, a jego 
dłutem – miotła. Ależ nie, krzywa miotła, starta i wytargana przez wszystkie kałuże 
i błota, mogła być co najwyżej jego pogryzionym ołówkiem. Spod niej wychodziły 
rytmy i takty, niby bez słów, a jednak pełne treści. Bunim czuł, że jeszcze chwila, 
a wersy same odkryją się przed nim na kamiennej kartce. Jego myśl stawała się 
od nich coraz cięższa. Czuł ich smak na wargach. Dodawały mu fizycznej siły. 
Tak, od tygodni czuł, że znów jest poetą. Poczuł to zaraz po śmierci matki, po 
jej pogrzebie, gdy błądził między kopczykami rodziców, drzewami i soczystymi 
trawami. Jego początek jako człowieka leżał teraz pod ziemią i to właśnie spod 
niej brał się jego nowy początek jako poety. Lamentując i kołysząc się w smut-
ku, miał jednocześnie wrażenie, że coś rozpycha jego pierś i krzyczy w nim – do 
niego: „Masz siłę, masz odwagę!” To samo czuł za każdym razem, gdy wyciągał 
się na działce na gołej ziemi, zajęty rozmową z nią, zatapianiem się w niej. To 
samo czuł o poranku, gdy wychodził otworzyć okiennice. To samo poczuł tu, 
na placu warzywnym, w nieistotnym dla niego poniżeniu, w kpinie, która go już 
nie dotykała. Chciał osiągnąć też zdolność nieodczuwania harmidru, gdy tłum 
pcha się ku niemu, gdy musi się pilnować, żeby nikogo nie pobić. Wiedział, że 
jeśli teraz w pobliżu milczących wag rozpocznie przynajmniej pierwsze wersy, 
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znajdzie odwagę, by stawić czoło nadchodzącym godzinom, których wygląda 
i które przeklina – godzinom wydzielania warzyw.

Zamiatając tuż przy płocie, zauważył twarz zaglądającą przez sztachety. 
Czyjeś wargi poruszyły się. – Otwórz mi furtkę. Nikt nie widzi…

Bunim udawał, że zamiata, zbliżając się w ten sposób ku furtce i wpuszczając 
spóźnionego tragarza, wychudzonego, ale żwawego człowieczka, który w mgnieniu 
oka stał już przy skrzyni i wyjmował swoją miotłę. Nim wziął się do pracy, nachylił 
się nad stosem odpadków zmiecionych przez Bunima i sprawnymi palcami wybrał 
kilka pożółkłych naci marchwiowych po czym wsadził je do kieszeni. – Poproszę 
policjanta, żebym mógł je wynieść – powiedział do Bunima, patrząc jednocześnie 
na czubek własnego nosa. Był zezowaty. – Gorzkie to jak śmierć – dodał – ale 
zawsze jedzenie. – Zaczął zamiatać ot tak, aby tylko coś robić.

Bunim wpadł na pomysł – poprosi o przysługę. Nachylił się nad tragarzem: 
– Pożycz mi dwie marki. Brakuje mi na wykupienie racji.

Tragarz z ogromnym zaskoczeniem spojrzał na czubek swojego nosa. Zbliżył 
się do Bunima, tak że ich miotły skrzyżowały się, i zachichotał: – Może to prawda, 
co o panu mówią, Berkowicz?

– Co o mnie mówią?
– Że brak panu piątej klepki. Chce pan pożyczyć ode mnie dwie marki? No, 

koniec świata! Człowiek kręci się z miotłą cały długi dzień, dostaje za to zupę, 
z warzywami albo bez, i jeszcze mu za to płacą co miesiąc kilka „smarek”4. A co 
ja mam, że się tak zapytam? Szczęście z powodu odrobiny naci. Będę miał dwie 
„rumki” za godzinę z odrobiną polewki… – Bunim odsunął się, a zezowaty szedł 
za nim, nie przestając mówić: – Tak, prędzej wyciągnę kopyta, niż doczekam 
przywiezienia porządnego towaru. Najpierw trzeba czekać, aż zbiorą z pól, potem 
w pierwszej kolejności dostają szwaby, następnie Polacy, a nam dają odpadki 
sprzed miesiąca.

Na placu wokół wag zaczął się ruch. Dwóch policjantów stało już przy furtce 
i wpuszczało pojedyncze osoby z kwitkami w rękach. Wagowi majstrowali przy 
szalach, zbierali odważniki. Specjalni pomocnicy wybierali co lepsze marchewki 
z kupki i wypełniali nimi kosze wagi.

– Szybciej, szybciej! – popędzał kierownik, rzucając niespokojne spojrzenia 
w stronę ulicy, gdzie zaczął się zbierać tłum. Wpuszczone osoby zarzuciły na 
plecy worki wybranych marchewek i wypuszczono je zaraz przez furtkę. Wagowi 
zdjęli wielkie odważniki, zastępując je małymi. Na zewnątrz, na ulicy, zaczęła 
się bieganina. Gwar niósł się wzdłuż płotu, wzdłuż kolejki, która wiła się po pla-
cu. Kierownik dał Bunimowi znak, aby stanął przy furtce. Z drugiej strony stało 
już dwóch policjantów z pałkami w rękach. Krzyki mające uciszyć tłum jeszcze 
bardziej potęgowały hałas. Powietrze drżało od wrzasków.

4  Bałuckie jidyszowe określenie na parę groszy, drobne pieniądze, od marek-smarek.
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Bunim zajął swoje miejsce z entuzjazmem skazańca. Wkrótce jednak zapo-
mniał, kim jest i gdzie się znajduje. Otwarto furtkę, do której pchały się niezli-
czone ciała. Ludzie wpadali na niego, popychali go. Niemal stracił równowagę. 
Jego krótkowzroczne oczy łzawiły. Miał przeliczyć czekających, wpuścić tylko 
piętnaście osób naraz. Okulary nabiegły mu parą, więc pomylił się w liczeniu. Ci, 
których próbował wypchnąć z powrotem, wieszali się na nim, drąc mu ubranie.

– Czego wpuszcza pan poza kolejką?! – rzucano się na niego. – Zaraz zabrak-
nie! – wrzeszczano. – Szalony woźny! – przeklinano. – Bierze w łapę! Łapówkarz! 
– donosił policjantom ktoś z zewnątrz. – Wpuszcza swoich. Sam widziałem, jak 
wciskali mu „rumki” do łapy!

Dwaj policjanci krzyczeli, machali pałkami i bawili się kosztem Bunima. Nie 
widział tego, ale czuł całym ciałem. Pragnął przypaść do Mietka Rozenberga, 
wysokiego, przystojnego policjanta, i przywalić mu pięścią w rozpromienioną 
twarz. Coś niemoralnego, coś grzesznego było w tym młodzieńcu, w jego sposobie 
chodzenia i każdym ruchu, w jego figlarności i tym gwizdaniu na wszystko. Bunim 
nienawidził go wręcz fizycznie. Czuł przed nim strach jak przed drapieżnikiem, 
z którym nie można się porozumieć – drapieżnikiem, który nie ma sumienia.

Tym razem przez furtkę przedostała się grupa licząca znacznie więcej niż 
piętnaście osób. Bunim rzucił się na nich, zaciśniętymi pięściami wypychając 
ich z powrotem. – Nie zmuszajcie mnie, ludzie! Nie zmuszajcie mnie! – wychodził 
z siebie. Pot lał mu się z czoła i palił oczy. Okulary osunęły się na czubek nosa. 
Jednak nie bał się nawet tego, że może je stracić. Jedyne, co czuł, to podwójna 
walka – z tłumem i własnymi wyciągniętymi pięściami. Jak dobrze byłoby je spu-
ścić na czyjąś twarz! Jego ciało dręczone dotykiem dziesiątek dłoni, popychane, 
chwytane, niemal darło się na strzępy, a każda jego część walczyła sama. Cóż 
za osamotnienie!

Minęła godzina jedna i druga. Stos marchwi skurczył się do płaskiej, żółtej 
plamy, a im bardziej malał, tym silniejsze było przygnębienie przy furtce: – Wpuście 
matkę pięciu sierot! – kobieta głaskała Bunima po twarzy. – Od dwóch tygodni 
nie widziały warzyw! – skarżyła się inna. – Umieramy bez odrobiny jedzenia, 
gwałtu! – spazmowano. – Wszyscy, wszyscy umieramy! – uniósł się głośny skowyt.

Bunim był u kresu sił. Nie krzyczał już. Cała energia, jaką jeszcze posiadał, 
koncentrowała się w rękach przytrzymujących furtkę. Ale ręce po drugiej stronie 
były silniejsze, bardziej zdesperowane. Nawet dwaj policjanci musieli poważnie 
wziąć się do roboty, by zaprowadzić porządek. Ale i oni, jak się okazało, byli 
zbyt słabi, bowiem nagle furtka drgnęła i cały tłum wpadł na Bunima. Zachwiał 
się, chcąc odzyskać równowagę, ale nie mógł. Upadając, zdołał jeszcze ręką 
pochwycić okulary.

Tłum przegalopował po nim. Bunim nie czuł bólu, raczej spokój. Gdy ustało 
deptanie, z trudem wstał i założył okulary. Ludzie biegali po placu we wszystkie 
strony. Żółta plama marchwi zniknęła bez śladu. Furtka bujała się lekko. Poli-
cjantów już nie było. Dzisiaj mieli lekką robotę.
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Z budki biura wyjrzał kierownik i przywołał Bunima. – Z dnia na dzień robi 
się pan coraz gorszy, Berkowicz – powiedział. – Nawet z taką małą partią jak 
dziś nie potrafi pan dać sobie rady. Mówię panu szczerze i otwarcie, gdyby nie 
protekcja Prezesa…

Potem nadeszły kadzie z zupą. Bunim wziął menażkę i łyżkę, po czym stanął 
w kolejce uformowanej według funkcji, jaką sprawowano na placu: im ważniejsza 
funkcja, tym bliżej kadzi. Wydzielacz, żwawy kawaler w białym fartuchu, z białą 
kucharską czapką na głowie, rzucał dowcipami, powiedzonkami i przysłowiami, 
jak prawdziwy aktor mieszał w kadzi i przemawiał do kolejki: – Ile by nie goto-
wać wody, drodzy panowie, to wciąż tylko woda… Albo: – Chcesz, żeby jedzenie 
ci smakowało, to nie jedz do syta… – Albo: – Wiecie, drodzy państwo, potrafię 
ugotować najlepsze domowe kluski, problem tylko w tym, że nie mam domu…

Wagowi i nadzorcy bili mu brawo, odpowiadając powiedzonkami, żeby mu się 
przypodobać. Ktoś z budki przyniósł dorodne, duże marchewki i napchał nimi 
kieszeń białego fartucha. Kolejka śmiała się i dokazywała: – Głupcze, marchew-
ki mu dajesz? Czy mu brakuje marchewek? Ma ktoś kilka papierosów? Dajcie 
mu papierosy! – Tymczasem niecierpliwe spojrzenia zgromadzonych zawisły na 
chochli.

Bunim mierzył wzrokiem chochlę w ręku wydzielacza. Gdy zupa przelewała się 
do menażek, można było łatwo policzyć kawałki ziemniaka. Ich liczba malała, aż 
wreszcie nie pozostało nic poza cieczą chlupoczącą w blaszanych naczyniach. 
Ludzie stojący przed Bunimem protestowali. Wydzielacz uspokajał ich: – Muszę 
się przed wami tłumaczyć, przyjaciele? Wiecie sami, że nie ma ziemniaków.

– Kierownikowi też dałeś samą wodę? – jakiś tragarz nie dał się uciszyć.
– Sam widziałeś, nie? Ta sama zupa, co twoja. U mnie może być nawet sam 

Rumkowski… – nie wysłuchano go do końca. Każdy chwycił swoją menażkę 
i odbiegł na bok, by wlać w siebie jej zawartość.

Jedzący obsiedli wagi, a Bunim przysiadł między innymi. Na placu zaległa 
cisza. Blaszane menażki skrzyły się w słońcu, dzwoniły pod łyżkami. Teraz liczy-
ła się tylko łyżka i pusty żołądek. Bunim zmęczył się sączeniem zupy. Podniósł 
menażkę i wlał w siebie pozostałą rzadką zawartość.

Ktoś pchnął go w bark. Zezowaty tragarz siedział obok i oblizywał łyżkę. – 
Bóg jest miłosierny, co nie, Berkowicz? Gdy nie da jednego, to da coś innego. 
Innym razem trzeba byłoby tyrać do późnego popołudnia, a tak cisza, spokój, 
można odetchnąć. Tak. Wiesz, co przywieziono do getta? Drożdże. Powiedz mi, 
Berkowicz, tak z ręką na sercu, sądzisz, że drożdże naprawdę pomagają na 
opuchnięte nogi?

Bunim był otępiały. Czuł się tak za każdym razem po zjedzeniu zupy. Zre-
dukowany do żołądka, rozpuszczony w płynie, jakby był jedynie zupą. Poczuł 
szturchnięcie z drugiej strony. – Nie słyszysz, jak się do ciebie mówi? – zapytał 
młody wagowy. Bawił się menażką, kręcąc nią wokół palca. – Co ty się tak wy-
wyższasz, he?
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Zezowaty zamrugał do niego krzywymi źrenicami: – Żebyś wiedział, bratku, że 
on ma powód się wywyższać! To nie byle kto. Taki głąb jak ty być może nie wie, 
ale mogę cię zapewnić, że na wydobycie słowa z Berkowicza warto poświęcić 
dwie, nawet trzy godziny gadania. Bowiem bratku, mówię ci, że gdy Berkowicz 
już się odezwie, to krystaliczną mądrością. Perły sypią się z jego ust. Rzuci na 
przykład: Pożycz mi kilo węgla… Pożycz mi dwie marki. A musisz wiedzieć, przy-
jacielu, że w każdym jego słowie tkwi ukryty… pewien detal. Słuchajcie ludzie, 
pisarz przemawia!

– Że kto przemawia? – zaśmiał się młody wagowy.
– Powiadam ci, ośli łbie, pisarz. Uwierz mi, nie masz pojęcia, z kim się tu 

zadajesz. Dlatego właśnie nazywam cię głąbem. Naprawdę jest pisarzem. I to 
jakim! Myślisz, że Rumkowski wstawiałby się za byle kim?

– To co on pisze, ten pisarz?
– Ech, matoł. Co pisarz pisze? Książki pisze. A myślisz, że zwykłe książki? 

Niech Pan Bóg broni i strzeże. On pisze takie książki, których nikt nie widzi 
i o których nikt nie wie. Sekretne, ukryte, o! O!

– To skąd o nich wiesz?
Tragarz podniósł palec do góry, wybałuszył oczy i pozwolił źrenicom zbiec 

się u nasady długiego nosa. – O, widzisz, to jest dobre pytanie! – zachichotał. – 
Gdzie usłyszałem, skąd wiem? Odpowiedź jest prosta. Sam mi się przedstawił. 
Pewnego razu przychodzi i wymienia mi całą swoją bibliografię, konkludując na 
zakończenie, żebym pożyczył mu garnuszek ryżu. Ni mniej, ni więcej! Odpowiadam 
mu z ręką na sercu: „Nie mogę pożyczyć ci garnuszka ryżu, ale mogę pożyczyć 
garnuszek wszy!”. Trzeba było usłyszeć, co on mi wtedy powiedział. Nie pytaj.

– Słyszycie, chłopaki?! – młody wagowy zwrócił się do siedzących obok. – 
Nie macie pojęcia, kogo wśród nas mamy! Pisarza… Jaśnie wielmożnego pana 
Berkowicza!

Wokół wagi powstało zbiegowisko. Odrobina jedzenia wszystkich rozweseliła 
i podnieciła. Bunim ocknął się z otępienia. Głowę miał jasną i trzeźwą. Nie uronił 
ani słowa, ani jednego grymasu kpiny kierowanego pod jego adresem. Zbudziła 
się w nim bolesna ciekawość, jak gdyby zyskał trzecie oko, trzecie ucho – jego, 
a zarazem obce. Nie spuścił głowy. Przeciwnie, spoglądał na wszystkich, którzy 
się odzywali, wchłaniając w siebie każdego takim, jakim go słyszał i widział. Jego 
usta bezgłośnie poruszyły się, jakby powtarzał ich słowa, by dobrze je zapamiętać. 
Tylko w żołądku poczuł nudności jak po zjedzeniu czegoś wstrętnego.

W jednej chwili naszła go chęć ujrzenia Blimele. Poderwał się z miejsca i po-
biegł do budki biura po przepustkę. Śmiech spod wag gonił go jak szczekanie 
wesołych piesków.

*
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Blimele, wróciwszy ze szkoły, bawiła się lalką na podwórku. Był z nią bosy 
i obdarty chłopczyk – Gabriel, siostrzeniec Walentina. Gdy tylko ujrzała Bunima, 
wybiegła mu naprzeciw, wskoczyła na ramiona i przytuliła się. – Tatusiu! – za-
wołała uradowana. – Dzisiaj rysowaliśmy w szkole „nabany”!

– Masz na myśli banany – poprawił ją i przycisnął do siebie.
– Tak, banany. Jak one smakują?
– Nie wiem.
– A właśnie że wiesz. Jak smakują?
– Nigdy nie próbowałem. Może… jak słodkie ziemniaki.
Obok nich stał bosy Gabriel i spoglądał z szacunkiem na Bunima – A jaki 

smak ma jezioro? – zapytał.
Blimele zaśmiała się: – Ile razy mam ci mówić, Gabrielu, że jezioro nie jest 

do jedzenia. To duża woda. – Ześlizgnęła się z ramion Bunima i jak znawczyni 
pogroziła chłopcu palcem. – Jeziora znajdują się po tamtej stronie… Tak jak 
czekolada. Czekoladę się je. – Chwyciła go za rękę i poufale schyliła się w jego 
kierunku: – Moja mama mówi, że kiedyś jadłam czekoladę, ale jej nie wierzę.

Gabriel pochwalił się: – Mój wujek też kiedyś jadł czekoladę, gdy jeszcze nie 
był w getcie. Tylko ja i mama zawsze byliśmy w getcie.

– O! – Blimele popatrzyła na niego ze współczuciem. – A ja byłam w mieszkaniu 
po tamtej stronie. Jadłam tam jabłka i gruszki. – Usiadła na ścieżce pomiędzy 
grządkami i palcem wykonała na ziemi rysunek. – Tak wygląda jabłko. Gruszki 
nie potrafię. Wszyscy mówią, że gruszki rosną na drzewach tak jak wiśnie.

– Nie wierzę – Gabriel poważnie pokręcił głową.
– Też nie wierzę – zgodziła się Blimele. – Wiśnie są lekkie, mała gałązka je 

utrzyma. Ale gruszki są duże i ciężkie, pewnie ważą kilo – jak kamień.
Bunim szedł za nimi powoli i trzecim okiem, trzecim uchem wchłaniał w siebie 

ich rozmowę. Zbliżyli się do wiśni, która czerwieniła się główkami błyszczących 
owoców. Drzewo nie należało już do Szejny Pesi ani do podwórza. Należało 
do Rumkowskiego i gminy, pilnowane przez mężczyznę z opaską na ramieniu. 
Mężczyzna, którego broda i pejsy były owinięte chustą, siedział na małej ławce. 
Kołysał się nad księgą otwartą na kolanach. Gdy go mijali, Gabriel wskazał 
palcem na zawiniętą brodę: – Tylu tatusiów bolą zęby.

Blimele pokiwała głową. – Jeśli nie wyjdzie nowa racja, wszystkich będą 
boleć. Ciebie nie bolą, gdy jesteś głodny?

– Jestem tak głodny, że kilka zębów już mi wypadło – otworzył usta i pokazał 
dziury w dziąsłach.

Blimele przyszło coś do głowy. – Pobawmy się w tatę i mamę. Lili będzie 
dzieckiem. – Pociągnęła go w stronę wózka dla lalki. Ale on się zatrzymał. – Nu, 
co się stało?

– Nie lubię. Nie wiem, co robi tata.
– Dlaczego nie wiesz?
– Cały dzień mnie przepytujesz…
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Zwróciła się do Bunima, spoglądając na niego z powagą: – Cały dzień mi 
mówi, że nigdy nie miał taty, tatusiu – po czym gestem osoby dorosłej nachyliła 
się nad Gabrielem. – Chodź, powiem ci, co robi tata. Najpierw pobiegasz tam 
i z powrotem, aby przynieść kamienie, to będą ziemniaki. Inne kamyki będą bru-
kwią, a piasek brązowym cukrem. Potem powiem Lili: „Nie plącz się pod nogami”, 
a ty mi powiesz: „Czego chcesz od dziecka?”. Potem zjemy ziemniaki i brukiew 
i nie będziemy się kłócić. Potem pokręcisz się po domu z rękami w kieszeniach 
– spojrzała na Bunima, jakby czekała na jego potwierdzenie. – Tak, pokręcisz 
się, pogapisz w sufit i będziesz śpiewał… Jak ten człowiek tam, pod drzewem.

– On nie śpiewa wesoło.
– Tak trzeba.
– To ja nie chcę się bawić w tatę i mamę.
Blimele zezłościła się i tupnęła nóżką. – Więc pobawimy się w wesołych tatę 

i mamę.
– Jak?
– Zwyczajnie. Lili będzie chora. Pocałujesz Lili i ja pocałuję Lili. Powiesz do 

mnie: „Wszystko będzie dobrze”, a ja powiem „Wszystko będzie dobrze” i przez 
cały dzień będziemy łaskotać Lili, chcesz?

Gabriel nie chciał: – Nie chcę się bawić w chorobę.
– Głuptasie, to najfajniejsza rzecz.
– Nie chcę. Moich dwóch braci zachorowało i umarło. Nie chcę się bawić 

w umieranie.
Dzieci popatrzyły po sobie zagubione. – To w co chcesz się bawić, Gabrielu? 

– zapytała Blimele.
– W strażaków i policjantów.
Skrzywiła się, ale zaraz wpadła na pomysł: – Pobawmy się lepiej w koopera-

tywę, będziemy ważyć produkty. Chcesz być kierownikiem?
Zgodził się, więc dzieci pobiegły między grządki szukać kamyków na urządze-

nie sklepu spożywczego. Bunim pospieszył za nimi, chwycił Blimele i odwrócił 
do siebie: – Popatrz na mnie Blimele. Chcesz marchewkę?

– Gabriel! – zawołała. – Chodź szybko!
– Chcę być z tobą chwilkę sam, Blimele – poprosił Bunim.
Odpowiedziała prośbą: – Pozwól mu wejść. – Weszli do chaty. Bunim wyjął 

z torby marchewkę, umył ją i podał córce. – Dam gryza Gabrielowi, dobrze tatusiu?
Bunim wyjęczał: – To dla ciebie. Mama Gabriela na pewno też ma marchew-

ki. – Ale po chwili zawstydził się. – Dobrze, daj kawałek Gabrielowi. – Usiadł na 
łóżeczku Blimele i zasłuchał się w wesołe chrupanie dziecięcych zębów. Zrobiło 
mu się lżej na sercu. Uśmiechnął się szeroko. – Tym uśmiechem objął Miriam, 
która w owej chwili wpadła rozpalona do domu.

Blimele wybiegła jej naprzeciw: – Masz skórkę! Pod chustką?!
Miriam przyłożyła palec do ust: – Sza, głupia dziewczyno – chwyciła dzieciaki 

za ręce i wyprowadziła je na zewnątrz. Zamknęła drzwi i podeszła do Bunima 
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z otwartą torbą: – Widzisz? Pełna! Nikt nie zauważył. Wszyscy pobiegli na Wesołą5. 
Gdybym miała w co, nabrałabym więcej. Włożyła rękę do torby i wyjęła wstążki 
ziemniaczanych obierek: – Widzisz tę grubą skórkę? Sporo na niej ziemniaka, patrz!

Bunim też włożył rękę do torby, żeby pomacać obierki: – Po co na Wesołą? 
– zapytał.

– Podobno wywożą pacjentów domu wariatów6. Ciężarówka po nich przyje-
chała.

Bunim wstał, przesunął palcami po rozwianej czuprynie, zamruczał coś do 
Miriam i ruszył do drzwi. Nie wrócił na plac warzywny. Pobiegł pod szpital dla 
chorych psychicznie przy ulicy Wesołej.

Na ulicy wypełnionej ciasno zbitym tłumem ludzi panowała taka cisza, jakby 
dookoła nikogo nie było. Bunim wcisnął się w środek. Popychała go niejasna 
ciekawość, pragnienie, by być przy tym, objąć wszystko trzecim uchem, trzecim 
okiem. Obok jakiś mężczyzna szturchnął popłakującą sąsiadkę: – Tutaj nie wolno 
płakać, paniusiu. To ulica Wesoła…

Bunim przepchnął się dalej, aż dotarł do szpaleru utworzonego przez policję 
wokół szpitalnego budynku. Przy wejściu stały dwie ciężarówki obite deskami. Na 
każdej niemiecki żołnierz z karabinem gotowym do strzału. Przez drzwi frontowe 
powoli wychodzili chorzy. Niektórzy szli miarowym krokiem i podnosząc głowy ku 
niebu, podziwiali białe obłoki oraz głęboko oddychali czerwcowym powietrzem. 
Wybierali się na wycieczkę, wypad w otwartym aucie na szerokie pola i lasy, ku 
swobodnemu wiatrowi i otwartym ramionom słońca. Kolejni, trzymając dłonie 
nad przymrużonymi oczami, chronili je przed jaskrawym światłem i rozglądali 
się wokoło. Ujrzawszy tłum niemych gapiów, przestraszyli się i szybko wsiedli na 
samochód. Jeszcze inni byli w odświętnym nastroju, przywoływali ojca, matkę. 
Odpowiadano im z masy cichym, zdławionym głosem. Policjanci mocniej zacisnęli 
żylaste ramiona.

Drobna kobieta wyłoniła się zza drzwi, obiema dłońmi gładząc włosy: – Ma-
musiu, uczesz mnie – miauczała jak kot i proszącymi oczami wędrowała po 
twarzach, które ją obserwowały.

Obok niej szedł mężczyzna z obnażoną, zarośniętą klatką piersiową. Uderzył 
w ramię żołnierza, który chciał mu pomóc wdrapać się na wóz. Wspiąwszy się 
na górę, złapał się desek, zwrócił twarz do tłumu i zaśpiewał: „Na barykady, 

5 Wesoła – ulica w getcie, przy której mieścił się pierwszy cmentarz żydowski utworzony  
w 1811 r. Ostatni pochówek miał tam miejsce w 1922 r. Potem w domu przedpogrzebowym ulo-
kowano szpital dla chorych psychicznie, który funkcjonował także w getcie do 1941 r.

6 W lipcu 1941 r. Niemcy wywieźli ze szpitala przy ul. Wesołej wszystkich pacjentów. Był to dalszy 
ciąg tzw. akcji T-4 zapoczątkowanej na terenie Rzeszy w 1939 r. Mordowanie pacjentów szpi-
tali psychiatrycznych na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy rozpoczęło się już we wrześniu 
i październiku 1939 r. Sonderkommando pod dowództwem Herberta Lange do zabijania chorych 
wykorzystywało ruchomą komorę gazową. 
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ludu roboczy…”7 – podniósł pięści: – Precz z burżuazją! Lepiej umrzeć stojąc, 
niż żyć na klęczkach!

Kobieta, która gładziła swoje włosy, nie spieszyła się z wejściem na ciężarówkę. 
Spacerowała po pustym placu i spoglądała przez splecione ramiona policjantów, 
szukając kogoś, prosząc: – Mamusiu, uczesz mnie… 

Podszedł do niej żołnierz, chwycił mocno za ramię. Pokazała mu język i po-
zwoliła zaprowadzić się do samochodu.

– Kolejny dobry Niemiec – jęknął ktoś w tłumie.
Zgromadzeni rozstąpili się, robiąc przejście grupie policjantów, którzy przyszli 

z ulicy, prowadząc uciekinierów ze szpitala. Za nimi biegły rodziny pacjentów.
– Szwaby mają listy wszystkich chorych – ktoś szepnął Bunimowi do ucha. 

– Nikomu nie uda się schować.
– Co z nimi zrobią? – zapytała jakaś kobieta.
– Co z nimi zrobią? – powtórzył sąsiad Bunima. – Zamarynują. Kulka w łeb 

i po sprawie.
– A co – zgodził się ktoś inny – Niemiec potrzebuje naszych wariatów?
– A zdrowych potrzebuje?
Kobieta w przekrzywionej peruce i chuście zawieszonej na ramionach wy-

szła zza drzwi szpitala. Wyglądała jak dziwaczny ptak, jak czarownica o palcach 
zgiętych niczym szpony. Z jej szalonych oczu bił ogień. Niemal wleciała na cię-
żarówkę, po czym wyłoniła się spomiędzy desek, wyciągając szpony w kierunku 
tłumu: – Moje jaskółeczki! – wrzeszczała.

Ktoś ją z tyłu odepchnął i zajął jej miejsce. Pomiędzy deskami pojawił się da-
szek żydowskiej czapki, spod niego zaś dobiegł głos: – Szapse, wyślę ci telegram!

W grupie, która wyszła ze szpitala, były dwie młode kobiety. Obejmowały 
się i kokieteryjnie uśmiechały do policjantów w szpalerze. Potem padły sobie 
w ramiona i przytuliły się jakby na pożegnanie. Tuż obok nich pojawił się mło-
dzieniec z fruwającymi pejsikami. Zatrzymywał się co kilka kroków, spoglądał 
na niewidoczny zegarek i łapał za głowę: – Ludzie, późno się robi! Ludzie, późno 
się robi! – Wśród tłumu ktoś nerwowo zaniósł się spazmatycznym śmiechem.

Tęgi jegomość wszedł na ciężarówkę i splunął ponad deskami: – Wszyscy 
szaleńcy zostają w getcie! – zawołał.

W stronę aut ruszyła dziewiętnastoletnia dziewczyna. Na jej widok łkanie 
i pociąganie nosem ustało. Tłum stężał i wstrzymał oddech. W szpitalnym 
odzieniu, z rozpuszczonymi włosami rozrzuconymi na ramionach, z mlecz-
nobiałą, jasną twarzą, ledwo widocznym różem warg przypominała anioła, 
który właśnie przyśnił się zgromadzonym. Niewinność wielkich oczu topiła 
serca. Jej spojrzenie mówiło, ostrzegało, błagało, pytało każdego z osob-

7  „Na barykady, ludu roboczy, czerwony sztandar do góry wznieś!” – początek pieśni polskich socja-
listów z początku XX w. (melodia potem wykorzystana w hymnie harcerskim).
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na. Szła ku samochodom powoli, ubranie spływało po jej smukłym ciele. 
Ledwo dotykając stopami kamieni, uniosła się, niemal wpłynęła na plat- 
formę.

– Ludzie, co się tu dzieje? – głos przerwał ciszę ulicy. – Popatrzcie, to nie jest 
wariatka! Jest bardziej przy zdrowych zmysłach niż my!

Dziewczyna stała przez chwilę na brzegu platformy. Psotny wiatr lekko 
podniósł jej suknię, odsłaniając nogi i kolana oraz białą skórę ponad nimi. Nie 
próbowała się zasłonić, pozwalając, aby odsłonięta część ciała promieniała żywą 
świeżością. Jej obnażona skóra błyszczała w słońcu dnia nazbyt harmonijnie, 
nazbyt sieroco. Ludzie odwracali wzrok. Cała ulica Wesoła zakołysała się teraz 
w zdławionym szlochu.

Zaraz jednak pojawili się pocieszyciele, którzy nie potrafili znieść napięcia 
chwili. Ktoś mocno pchnął Bunima łokciem w żebra: – Słyszał pan? Resort sto-
larzy dostał zamówienie na milion drewnianych kul!

Ktoś z boku zapytał powolnym głosem: – A że będą rozdawać zasiłkowcom 
po jajku na głowę słyszeliście?

Nieco dalej pocieszano się polityką: – Anglicy rozpoczęli ofensywę w Syrii.
Tłum wyglądał tak, jakby sam postradał rozum. Płacz i dziwne słowa mieszały 

się w powietrzu, przebijały jedne przez drugie, prowadziły spór. Ktoś z nadzieją 
opowiadał o nadchodzącej racji, gdzie indziej kimś wstrząsały spazmy, opowia-
dano o cudach z działki, miotano gorzkie przekleństwa.

– Znowu prowadzą uciekiniera! – ktoś zawołał, a tłum rozstąpił się, robiąc 
przejście.

Dwóch policjantów kroczyło przodem, za nimi zaś szedł Mietek Rozenberg, 
prowadząc pod ramię jakąś kobietę. Miała na sobie długi, orientalny szlafrok, 
który mienił się barwnie wśród ciemnego tłumu. Jej twarz była chuda, przypo-
minała maskę szkieletu. Zamiast oczu widać był dwa ciemne, głębokie otwory, 
których nie rozjaśniało spojrzenie, jakby źrenice spoglądały do środka, nie zaś 
na zewnątrz. Krzykliwie czerwieniły się jej pomalowane, trupie wargi. Bunim 
od razu rozpoznał matkę Mietka, żonę swojego dawnego szefa – kokieteryjną, 
szczupłą kobietę, która kiedyś, latem, pojawiała się na balkonie. Teraz szła 
wsparta na ramieniu syna i polerowała paznokcie drugiej ręki o klapę szlafroka. 
Idąc tak, pustymi oczodołami spojrzała w górę, ku swojemu rosłemu potomkowi. 
Jej drobne zęby zajaśniały w kokieteryjnym uśmiechu krzykliwie pomalowanych 
warg. – Przyjdź zaraz, Mieciu, i przynieś miskę do mycia podłogi… – Zatrzymała 
się. – Jak wyglądam? Mietek ciągnął do przodu jej ciało, które przypominało duży 
manekin. Głowa kobiety chwiała się na wszystkie strony. Zaczęła lekko machać 
wolną ręką i przesyłać w powietrzu pocałunki we wszystkich kierunkach, jakby 
dopiero teraz dostrzegła tłum, który na nią patrzy. Roześmiała się, a jej śmiech 
brzmiał jak wycie suki. Łańcuch policjantów rozstąpił się przed nią i Mietkiem. 
Przechodząc przez szpaler, zatrzymali się. Kobieta zarzuciła ramiona na szyję 
syna i przytuliła się do niego jak kochanka. – Będę na ciebie czekać w hotelu 
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Paradis… Niedaleko Etoile8… – skinęła głową o zgaszonej twarzy. Dostrzegłszy 
ciężarówki, zaskomlała spazmatycznie.

– Cicho, mamo, cicho – jęknął chłopak. Strząsnął z ramion wychudzone ciało 
i położył je na rękach nadchodzących policjantów. Sam niepewnie podszedł do 
niemieckiego oficera, który z kijem w ręku stał przy wejściu do budynku i liczył 
głowy wychodzących. Mietek zasalutował, a następnie zaczął szybko coś mó-
wić, o coś prosić, rozkładał ręce, otwierał i zaciskał pięści. Czapka policyjna 
przekrzywiła mu się na czoło, odkrywając gęste włosy. Twarz lśniła potem jak 
lakierowana. Mówił, a oficer wciąż kręcił przecząco głową, aż w końcu się zezło-
ścił i odepchnął młodzieńca z taką siłą, że Mietek wpadł na łańcuch rąk swoich 
kolegów. Wyprostował się zaraz, po czym zasalutował. Oficer wskazał na niego 
kijem, więc policjanci ze szpaleru opuścili ręce, pozwalając mu wyjść.

Samochody były pełne, więc żołnierz musiał siłą wcisnąć Jadwigę na jeden 
z nich. Zamknął za nią barierę z desek.

– Gewalt, niech już to skończą! – zawołała kobieta obok Bunima.
Tłum odprowadzał wzrokiem ciężarówki, nie mogąc odwrócić od nich oczu. – 

Mówią, że przyjadą brykiety lofiksu. Nie ma czego gotować, ale będzie na czym 
– ktoś próbował zagadać zgromadzonych.

– Ech, kuchnie gazowe9 są najlepsze – podchwycił ktoś inny. – Przychodzisz 
z garnkiem i po dwudziestu minutach uczta gotowa.

Nieco dalej jakiś mężczyzna złościł się na stojącą obok kobietę: – Skoro pani 
nie może na to patrzeć, to po co pani tu przyszła?

Kobieta nie dała się zbić z pantałyku: – A pan, widzę, czerpie przyjemność 
z takich widoków, co?

– Niech tylko Ameryka dołączy do wojny, pomoc przyjdzie z dnia na dzień – 
pocieszał optymista stojący nieopodal Bunima.

Silniki ciężarówek zahuczały. Tłum zadrżał i zakołysał się. Policjanci puścili 
ręce i zaczęli przeganiać ludzi na wszystkie strony, aby umożliwić przejazd. Sa-
mochody ruszyły powoli, a ściśnięte ciała na przyczepach poleciały do tyłu jak 
snopy pod wpływem nagłego wiatru. Pomiędzy deskami i ponad nimi unosiły się 
ręce, zwracając się na prawo, na lewo, na cztery strony świata. Na ulicy zaczęła 
się bieganina. Ludzie biegli do domów, do pracy, tylko członkowie rodzin ruszyli 
za samochodami, póki nie zniknęły po drugiej stronie drutów.

Bunim zakradł się na plac warzywny. Wraz z nim przyszli tragarze i wagowi, 

8 Place de l’ Étoile (plac Gwiazdy) w Paryżu, przy którym stoi Łuk Triumfalny, współcześnie plac 
Charles de Gaulle – Étoile.

9 Ze względu na brak opału w getcie w kuchniach prywatnych miesiącami nie rozpalało się ognia 
i coraz popularniejsze stawały się punkty gazowe, tworzone w domach z dostępem do gazu, prze- 
znaczone do gotowania posiłków. Początkowo były one dostępne za opłatą o każdej porze dnia 
i nocy, stopniowo były przejmowane przez administrację getta i dostęp do nich był ograniczany.
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którzy też byli na Wesołej. Pod płotem, przy skrzyni na miotły, kręcił się Mietek 
Rozenberg. Trzymał ręce w kieszeniach i kopał kamienie. Policyjną czapkę wciąż 
nosił przesuniętą na czoło. Z daleka wyglądał tak, jakby się skurczył i zmalał – 
niemal jak chłopczyk, dziecko bawiące się kamykiem. Z budki patrzyły na niego 
biuralistki, wagowi, nadzorcy. Kierownik jeszcze nie wrócił z przerwy, a część 
pracowników siedziała na ziemi za budką, chłodząc się w cieniu. Nikt nie pod-
szedł do Mietka i Bunim też by się nie odważył, gdyby chłopak nie wydał mu 
się taki mały i dziecinny. Zbliżał się do niego ostrożnie, jakby nie był pewien, co 
widzi i próbował lepiej zobaczyć mrugając krótkowzrocznymi oczami. Słyszał, 
jak mówili za nim: „Ej, gdzie idziesz” i „Może daj mu spokój?”, ale już stał przed 
Mietkiem i mamrotał: – Widziałem… to nieszczęście.

Mietek przestał kopać kamień i zatrzymał się. Na dźwięk głosu Bunima 
podniósł spoconą i wykrzywioną twarz, która sprawiała wrażenie, że wszystkie 
mięśnie w niej puściły, dzięki czemu przybrała łagodny wyraz. Ale w mgnieniu oka 
ta twarz znikła, a zamiast niej pojawiła się pięść, która spadła na głowę Bunima. 
Ten zaś poczuł, że ktoś nim miota i rzuca, usłyszał też jakiś świszczący dźwięk, 
który wydobywał się z obcej piersi przyciśniętej do jego własnej. Sam też chciał 
wprawić pięści w ruch, żeby uwolnić się od ciężaru, od razów, które padały na 
niego ze wszystkich stron. Ale wewnętrzny głos stanowczo zakazał: „Nie daj Bóg! 
Nie daj Bóg!”. Poddał się i pozwolił ciału zatonąć w ziemi, a im bardziej się na to 
godził, tym mniej bolały ciosy. Umysł miał jasny, przepływały przezeń myśli ostre 
jak druty. „Dobrze! Dobrze!” – cieszył się, że chłopak czuje się winny, a on sam 
poczuł wzbierające w nim ciepłe, czyste uczucie do Mietka.

W końcu chłopaka odciągnięto, pomagając też wstać Bunimowi. Drżącymi 
palcami chwycił okulary, które ktoś mu podał, po czym przyjrzał się im pod słoń-
ce. Tylko jedno ze szkieł było rozbite. Założył okulary na nos i wtedy zobaczył, 
jak prowadzą Mietka do biura. Zezowaty tragarz zbliżył się do Bunima: – Wierz 
mi, jesteś bardziej szalony niż ci, których wywieziono! – złościł się, podając mu 
szklankę wody, aby przepłukał zakrwawione usta. – Jak można człowiekowi tak 
wejść na nerw, he? Pytam cię? Dziwne, że w ogóle uszedłeś z życiem. Czy to twoja 
parszywa sprawa? Widzisz, że człowiek jest rozbity, daj mu spokój, ośle, bęcwale!

Na zewnątrz, po drugiej stronie płotu, zaczęła się bieganina. – Wydano nowe 
racje! – krzyki dochodziły ze wszystkich stron. Ludzie biegli na róg ulicy, gdzie 
rozwieszono plakaty. Kobiety z rozwianymi chustami latały tam i powrotem jak 
stada ptaków, kracząc radośnie. Dzieci wyskakiwały z domów. Starcy i staruszki 
wsparci o laski dreptali szybko, po chwili zatrzymując się dla nabrania tchu, po 
czym ruszali dalej. Powyżej, w domu naprzeciwko, otworzyły się okna. Z dołu 
krzyczano: – Dwieście gramów oleju, sto gramów krup, sto gramów cukru, sie-
demdziesiąt pięć gramów mąki… Kawa… Sago10… 

10 Sago – rodzaj mączki ziemniaczanej (skrobi), lekkostrawnej, zawierającej prawie same węglowo-
dany; zalecane osobom z chorobami żołądkowymi, nadaje się do pieczenia i gotowania.
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Ktoś krzyczał z góry: – Ile margaryny? Ile koniny? Ile krup? A co z ziemniakami?
Ktoś z dołu odpowiadał: – Ziemniaki z pewnością będą przy następnej racji.
– A racja chleba jak duża?

*

Nazajutrz siedzieli w sypialni poetki Sary Samet, którą koledzy zwali tu Sarą 
Bas Tojwim. Pokój był mały, ale pomieścił wszystkich, pozwalając czuć się wygod-
nie. Na wszystkich łóżkach polegiwali pisarze. Kilku zajęło staromodne krzesła 
obite czarną skórą. Na ścianach wisiały fotografie rodziny poetki, jej dzieci, 
przyjaciół pisarzy. Na małym, krzywym stoliku stał dzban z wodą a wokół niego 
kompotierki w różnych kolorach. Upał i napięcie minionego dnia odciskały piętno 
na czerwonych, umęczonych twarzach zebranych, ich podartych, rozpiętych pod 
szyją koszulach z podwiniętymi rękawami. Tylko poetka wyglądała zwyczajnie. 
Chłodna świeżość biła od jej drobnej, czystej postaci. Na jej dziewczęco-starczej 
twarzy rysowały się zmarszczki rozbiegające się we wszystkie strony niczym 
nici delikatnej woalki, przewiewnej i przezroczystej. Jej małą głowę okalały 
ciemnobrązowe, krótko ostrzyżone włosy, przetykane wieloma srebrnymi nićmi 
i ozdobione dziewczęcą grzywką.

Siedziała przy otwartym oknie, którego framuga zdawała się obejmować 
połowę jej ciała. Za nią, jakby w tle, rysował się kawałek muru, czarny dach 
z ceglanym kominem, a nad nim – ułomek nieba, na którym dogasał dzień. 
Szyby otwartych okien, przypiętych z boku haczykami do ściany, krzywo odbijały 
skośną, niemal pustą ulicę oraz niewielki fragment odwróconego nieba. Nie 
poruszał ich najmniejszy powiew wiatru.

Spotkanie, tak jak wiele innych, nie było umówione. Nie przychodziło się tu-
taj ani na lekturę, ani po to, by recytować poezję, lecz tak po prostu, aby pobyć 
z Sarą, zaznać miłego chłodu, który z niej emanował. A jednak wszyscy mieli 
przy sobie zapisane kartki papieru wciśnięte w kieszenie marynarek lub spodni. 
Malarze Wladimir Winter i Gutman przynieśli bloki rysunkowe, z którymi nigdy 
się nie rozstawali. Z ich kieszeni sterczały ołówki i kredki.

Bunim Berkowicz też miał w kieszeni kilka pustych kartek i obgryziony ołówek, 
który ostatnio ze sobą nosił. Tym razem nie czuł, jak podczas poprzednich spotkań, 
że nie ma prawa tu przebywać, gdyż jest to miejsce spotkań wyłącznie dla osób 
tworzących. Dzisiaj czuł w sobie poetę, a niezapisane kartki tętniły już słowami, 
jakimi kiedyś – w chwili szczęścia – je pokryje. Dlatego nogi same zaniosły go 
do Gutmana i to właśnie on przyprowadził go tutaj. Potrzebował atmosfery tego 
pokoju, obecności Sary i pozostałych piszących. Miał nadzieję, że pobyt w tym 
miejscu pomoże mu, ulży nastrojowi, który napęczniał jak balon tęskniący za 
szpilką, aby go przekuła i uwolniła od ciężaru pełni.
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Siedzieli tak godzinę, dwie. Pili wodę z barwnych kompotierek i wymieniali 
rzadkie, urywane słowa. W końcu w ręku jednego z nich pojawiła się kartka pa-
pieru, mimowolnie wydobyta z kieszeni, i oto człowiek ten czytał pieśń o wywózce 
umysłowo chorych – krótki, rymowany opis. Gdy skończył czytać, twarze obecnych 
wykrzywiły się i zaczerwieniły jeszcze bardziej. Zapadło długie, ciężkie milczenie.

Malarz Wladimir Winter siedział na staromodnej ławce w czarnej pelerynie na 
ramionach, z garbem wyrastającym ostro jak czarny krzyk pośród ciszy. Nagle 
jego blade dłonie o długich palcach wyskoczyły spod peleryny niczym dwa ptaki 
spłoszone z gniazda. Ostry nos zwrócił w kierunku Sary Samet. On – czarny dra-
pieżnik, ona – łagodny gołąb, byli spokrewnieni, zbratani w krótkim uśmiechu, 
którym się obdarzali. Ich oczy, jego krzyk i jej cisza, spięły się niczym łańcuch, 
tworząc jedno spojrzenie.

– Rzeczywistość – huknął Winter głosem, który zdawał się dochodzić z wypeł-
niającej go pustki – rzeczywistość, do uwiecznienia której zostaliśmy powołani, 
niesie z sobą zagrożenie dla wartości naszych dzieł. To rzeczywistość tak nie-
słychanie prozaiczna, tak ostra w swym tragizmie, tak poruszająca, przyjaciele, 
że sama stanowi przeszkodę. Zrozumcie mnie – przeszkodę dla dzieła sztuki. 
Ponieważ dzieło sztuki nie może być po prostu fotografią. Musi odkrywać, 
przerabiać, tłumaczyć… Jednym słowem – sublimować realność. Oczywiście 
powstaje pytanie, czy takie dzieło sztuki może jednocześnie oddać autentyczne 
tchnienie życia tutaj… Pojawia się też pytanie, czy na tym polega nasz obowiązek, 
byśmy uwieczniali życie w getcie takim, jakie ono jest. Jeśli tak, oznacza to, że 
my, artyści, powinniśmy zredukować się do roli memuarystów, sprawozdawców, 
fotografów. Czy to jest właśnie posłannictwo, do którego zostaliśmy powołani? 
Czy tworzenie dzieła sztuki w takich warunkach jest drugorzędne? Czy powinno 
zostać odłożone na przyszłość? A co z naszym talentem, którym zostaliśmy po-
błogosławieni, z nami jako wizjonerami, marzycielami, znawcami duszy? I co ze 
zdolnością ujmowania rzeczywistości jednym spojrzeniem, niczym w pryzmacie, 
i ukazywania jej w nowym świetle? A co z naszą magiczną siłą budzenia innych, 
podrywania ich, kształtowania, uzdrawiania? Czy my, którzy przerastamy pozosta-
łych o głowę, mamy sobie tę głowę odciąć? My, którzy posiadamy o jedno ucho 
więcej, mamy je sobie oderwać? My, którzy posiadamy jedno oko więcej niż reszta, 
mamy sobie je wykłuć? Czy mając serca wielkości wszechświata, powinniśmy 
zdusić je do zwykłej miary? Nie, i jeszcze raz nie, przyjaciele! – Winter wystawił 
palec w kierunku autora przeczytanej pieśni. – To nas właśnie zwodzi, słyszysz, 
Gold? Z tego powodu w getcie nie powstaną żadne dzieła sztuki. Ponieważ te 
wszystkie opowiadania, nowele, pieśni i obrazy, które malujemy, są przez nas 
redukowane do kroniki, a to grzech…

Malarz Gutman poruszył się na siedzeniu, po czym wybuchnął: – A może te 
estetyczne dekoracje… literackie kwiatki… może to one są grzechem?

Długa czupryna Wintera zadrżała. Pokręcił smutno głową w kierunku Gutma-
na. – Tak mnie zrozumiałeś, Gutman? – po czym znów zwrócił się do Sary Samet, 
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jakby przemawiał tylko do niej: – Dobrze, nie rozmawiajmy o grzechu. Pytanie 
brzmi, czy robimy to świadomie, czy też rzeczywistość tak nas dopada, że się 
w niej topimy? Dochodzę do wniosku, że… skoro rzuca się na nas i nas zatapia, 
powinniśmy nauczyć się pływać na jej powierzchni. Z drugiej strony, jeśli robimy 
to świadomie, to zwyczajnie nie rozumiemy naszej funkcji ani samych siebie. 
Naszym obowiązkiem jest tworzyć… Wydobywać istotę, a detale pozostawiać 
kronikarzom i memuarystom. Naszym obowiązkiem jest odkrywanie innej praw-
dy, nie faktów, ale tego, co stoi za nimi, a pozostaje niewidoczne dla oczu ludzi. 
Musimy zejść głęboko, wznieść się wysoko, zapuścić daleko, aby móc widzieć 
inaczej. Lepiej. Oczywiście, że jest to ponad siły… Ale tak musi być i nie sądźcie, 
moi drodzy, że jestem… Jestem taki jak wy. Ale w dniu, gdy osiągnę ów poziom, 
poczuję satysfakcję i…

Gutman znów mu przerwał: – Naprawdę sądzisz, że każdy z nas musi dzielić 
z tobą cele i ambicje? Ja, na przykład, uważam właśnie, że najważniejsze jest 
utrwalenie każdego, choćby najmniejszego detalu życia. Jeśli moja praca stanie 
się przy okazji tym, co zowie się sztuką, to tylko lepiej… Najważniejsze jest jednak 
pozostawienie dokumentu… Dokładnego, najdokładniejszego…

Winter wbił w niego swoje ciemne, mysio przerażone oczy: – W jakim celu? 
Pozostawienia dokumentu? Czy jesteśmy pewni, że to, co pozostawimy, prze-
trwa? Gdy jednak będziemy tworzyć prawdziwe dzieła, przyniesiemy uzdrowienie 
sobie i naszym braciom tu, na miejscu. Żydowi z getta, który poszukuje Boga, 
a którego zmęczyły modlitwy. Musimy stworzyć je na nowo, wzmocnić je siłą, jaką 
potrafi dać sztuka. Jest takie łacińskie przysłowie: Inter arma silent Musae – 
Wśród szczęku oręża milczą muzy. Ale nie u nas. My nieraz byliśmy „inter arma”, 
a jednak nasze muzy kwitły. Karmiły się właśnie naszym cierpieniem. Również 
tutaj moglibyśmy stać się kanarkami, które najpiękniej śpiewają w klatce, gdyby 
jaśniejszy był dla nas obowiązek, który na nas spoczywa…

Gold, autor przeczytanego wiersza, zadrżał i poderwał się z krzesła. – W dupie 
mam kanarki, Winter! Nie chcę śpiewać pięknie, rozumiesz? – jego twarz była 
ciemna, purpurowa, a z zazwyczaj spokojnych oczu sypały się iskry. – Po co to 
kazanie, he? Nie podoba ci się mój wiersz? Niech się nie podoba. Trudno! Ale 
czy to nie krzyk bólu? Powiedz, nie krzyk bólu? Co żeś się tak rozgadał, jakbyś 
mieszkał na księżycu? Tych wariatów zabierano na śmierć, na rozstrzelanie! Wbij 
to sobie do głowy, wstydziłbyś się!

– To po co go zrymowałeś i zaopatrzyłeś w taki piękny, katarynkowy rytm, 
może mi powiesz? – Winter nie pozostał dłużny. – Sam się wstydź. Pisać tanie 
wiersze o takim nieszczęściu, w dodatku na gorąco, to największa hańba.

– Tanie?! To?! – Gold, wychodząc z siebie, bił się kartką w pierś. – Ten wiersz 
wypłynął z moim płaczem, moim lamentem! Ale komu ja to mówię? Za dobrze 
ci i jesteś zbyt zimny, żeby to poczuć!

– Ale poczułem, że twoimi pieśniami można się udławić – odparł Winter.
– I o to chodzi. Taka była ta scena! Jak się nie udławić, czytając o czymś takim!
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– Daruj mi, proszę, ja chcę oddychać i żyć. Skoro nie jesteś kronikarzem 
ani zwyczajnym wierszokletą, twój wiersz powinien zawierać przestrzeń, nawet 
jeśli traktuje o śmierci. I powiem więcej, choć zabrzmi to górnolotnie: powinien 
oddychać wiecznością. Musi komentować nie tylko tę jedną grozę, ale wszystkie 
grozy, nie tylko ten konkretny moment w getcie, ale człowieczy los w ogóle. Tak, 
Gold, ty i wy wszyscy tutaj – spojrzał wokół siebie – możecie kręcić nosem na 
moje kazanie, na tę tak zwaną frazeologię… Dla mnie jednak jest jasne jak słońce, 
że my, tak, my artyści, musimy poprzez getto widzieć życie w ogóle, człowieka 
w ogóle. Z krwi i cierpień, które nas to kosztuje, musi narodzić się coś, co…

– Ech, nie wiesz, o czym mówisz! – Gold machnął ręką, wcisnął papier do 
kieszeni i ponownie usiadł. – Historia z tobą wygląda tak – dodał zgryźliwie – że 
sam nie masz trzeciego oka. Zresztą brak ci choćby jednego. A serca i uczucia 
nie masz nawet tyle co… tabaki w rogu.

Winter podniósł rozpostarte ręce naprzeciw twarzy Golda. – Ha, ha! – zahuczał. 
– Myślisz Gold, że nie rozumiem twoich aluzji… i nie wiem, co za nimi stoi, he? 
Nu, czego się chowasz? Czemu nie mówisz otwarcie, co masz na myśli? Pracuję 
dla Kripo, to chcesz powiedzieć. Dziwne, że w ogóle chcesz ze mną rozmawiać. 
Jednego bądź jednak świadom, Gold, nie ty mnie rozliczysz, tylko moje sumienie. 
I nawet jeśli naplujesz mi w twarz, i tak nie dotkniesz mojej dumy.

– Ech, po co zaraz przechodzić do osobistych porachunków? – odezwał się 
ktoś ze zgromadzonych.

Ręce Wintera zawirowały. – Nie obraziłem go personalnie, ale on mnie tak.
Gold aż się gotował. – Nie obraził mnie personalnie! A sposób, w jaki podeptał 

mój wiersz, to co?
– Nie moja wina, że nie potrafisz odseparować się od własnego wiersza.
– Separować mi się każe! Separować od złamanego serca! Tak, ty się sepa-

ruj. Łatwo ci to przychodzi względem twojej zimnej sztuki. Nic cię nie kosztuje!
Winter zaśmiał się wrogo: – Po pierwsze, nie stworzyłem jeszcze w getcie 

prawdziwego dzieła sztuki. Po drugie, Gold, czemu czujesz się tak dotknięty? 
W końcu nie miałem na myśli tylko ciebie… Myślałem o nas wszystkich – uśmiech 
zniknął z jego twarzy, a jego spojrzenie, głębokie i pytające, znów zatrzymało się 
na Sarze Samet. – Rozumie pani, Saro, co chcę powiedzieć? Same cierpienia nie 
czynią artystą. To miałem na myśli. Nie z każdej gliny, która wypala się w ogniu, 
powstanie naczynie.

Dyskusja urwała się, bowiem Sara Samet nie odpowiedziała Winterowi, 
siedziała w milczeniu, smutna i poważna zarazem. Minęło kilka długich minut 
ciszy. W końcu wyciągnęła rękę po czarny brulion, który leżał na krzywym stoliku, 
i odezwała się, gładząc włosy: – Może będzie lepiej… Też mam nowe wiersze…

Było to dziwne. Nikt nie miał w tej chwili ochoty słuchać jej wierszy. Żałowano, że 
kłótnia pomiędzy Winterem i Goldem nie rozpaliła się bardziej, pozwalając również 
pozostałym rozładować niepokój. Sara Samet, przyzwyczajona do tego, że goście 
proszą ją o czytanie i entuzjastycznie przyjmują jej gotowość zadośćuczynienia tym 
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prośbom, poczuła wyraźnie, że dziś po raz pierwszy narzuca się zgromadzonym. 
A jednak zaczęła łagodnym, cienkim głosem recytować wiersz – rozmowę między 
babcią i jej szabatowymi świecznikami11. Minęło trochę czasu, zanim niepokój 
w oczach słuchaczy ucichł i znów zaczęli słuchać z uwagą. Stopniowo z ich twarzy 
spłynęła purpura, a jej miejsce zajęło dziecięce rozmarzenie. Wyglądało to tak, 
jakby podano im, zapłakanym, zmęczonym dzieciom, zabawkę, która iskrzyła 
się promiennie, jakby była ze szczerego złota. Gdy kobieta skończyła czytać, 
rozległy się nalegania, by kontynuowała. Wyrecytowała więc wiersz o ojcowskich 
bamboszach, potem o chłopcu, który zabłądził w drodze do chederu, i o studni 
w małym miasteczku, a także cykl pieśni o małomiasteczkowych pannach na 
wydaniu12. Niepostrzeżenie wieczór przesłonił okno granatem, nikt się nawet nie 
zorientował, że Sara Samet przestała zaglądać w brulion i recytuje z pamięci.

Bunim z uwagą przysłuchiwał się jej recytacjom, lecz tym razem poczuł rodzaj 
rozdwojenia. Jakaś część jego ja widziała w czasie tego czytania matkę, czuła 
jej rękę na głowie, i wydało mu się, że słyszy jej szeleszczący szept: „Bunimku, 
Bunimku… Moje dziecko, mój synu…”. W głosie Sary i w jej słowach tkwił dźwięk 
tak miękki, tak słodki, że nie potrafił się powstrzymać. Jednak druga jego część 
odrzucała te wiersze. Denerwowały go i bolały. I to właśnie ta druga jego część 
odezwała się nieśmiałym szeptem, gdy tylko Sara skończyła recytować: – To nie 
są wiersze getta, pani Saro…

Obdarzyła go chłodnym spojrzeniem. – A jak by pan nazwał wiersze pisane 
w getcie?

Wokół nich twarze uśmiechały się, jaśniejąc w mroku. Języki rozwiązały się, 
wyrażając uwielbienie, entuzjazm dla poetki. Winter z uznaniem zarzucił długą 
nogę na nogę. – Szczere, szczere… Uzdrawia… Pociesza… Uwzniośla.

Bunim przysunął się do Sary i wymamrotał: – Te wiersze nie różnią się niczym 
od tych przedwojennych.

– Naprawdę? – uśmiechnęła się blado. – Cieszę się.
– Posiada pani więcej talentu niż my wszyscy razem. Mam… Mam na myśli… 

obowiązek…
– Nie piszę wierszy z obowiązku. Przede wszystkim to nie zależy od mojej 

woli. Przychodzi nastrój, więc piszę.
– A getto nie przynosi żadnego nastroju?
– Owszem, przynosi… Na to, co pan usłyszał.
Pomiędzy nimi wisiała mgła, w niej zaś Bunim poczuł samotność, jakby znów 

utracił matkę i został sierotą.

11 Może to być jeden z przedwojennych tekstów Miriam Ulinower, bądź wiersz z getta, który się nie 
zachował. 

12 Prawdopodobnie chodzi o Kale-lider (Wiersze dziewczęce), z drugiej części tomiku Miriam Ulino-
wer Majn bobes ojcer (Skarbczyk babuni, Warszawa, 1922).
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Miał niespokojną noc. Rytmy wierszy Sary Samet kręciły się w jego głowie 
jak zimne fajerki ponad rozżarzoną kuchnią. Huczał w nim ogień. Brzmiało to 
zupełnie inaczej niż pieśni Sary. Oczami wyobraźni ujrzał pogryziony ołówek, 
który przypominał rozgrzany pogrzebacz. Z jego pomocą powoli odsunął zimne 
fajerki i po raz pierwszy stanął twarzą twarz z płomieniem.

Otworzył oczy. W pokoju było zupełnie ciemno. Miriam i Blimele oddychały 
cicho i rytmicznie. Spojrzał na sufit, który wyglądał jak biały papier. Naciągnięty 
drut, na którym wisiała lampa, był jak pogryziony ołówek wkręcający się w jeden 
punkt pośrodku białego papieru i uparcie tkwiący w miejscu. To męczyło.

Wstał z łóżka, ubrał się szybko i odnalazł w kieszeni ołówek i papier. Wyszedł 
na zewnątrz.

Powietrze było chłodne. Działki pachniały, a kwiaty ziemniaków mrugały 
jasnymi oczami. Granatowe niebo przysłonił cienki, biały woal chmur. W tym 
woalu tkwił mały księżyc z odległymi, bladymi gwiazdami. Pod cicho szumiącą 
wiśnią zaspany strażnik gminny kręcił się wzdłuż grządek.

– Może chciałby się pan zdrzemnąć? – zaproponował Bunim. – Popilnuję 
chwilę za pana.

Mężczyzna spojrzał na niego podejrzliwie. – Mówi pan, że popilnuje?
– Mówię, że popilnuję – uśmiechnął się Bunim. – Posiedzę tu chwilę.
Strażnik potarł zaspane oczy, tym ruchem ścierając z nich nieco nieufności. 

Ziewnął i zerwał z drzewa kilka wisienek. – Masz pan, zmów błogosławieństwo… 
I wytrzyj usta. – Poklepał Bunima po ramieniu: – Widzi pan, przypominam Pana 
Świata. Pilnuję Drzewa Życia. Drzewo Poznania było jabłonią, może więc Drzewo 
Życia było wiśnią. Drzewo Poznania pozostało w ogrodzie Eden, ale Drzewo Życia 
stoi tu, w getcie. – Rozpostarł płaszcz pomiędzy dwiema grządkami i wyciągnął 
się na nim. – Ech… – jęknął. – Jeszcze kilka tygodni i będzie po lecie. Gdzie bę-
dzie się pan modlił w Straszne Dni, co? Ja modlę się z bractwem… Słyszał pan 
o bractwie We-ohawto Le-rejacho Ko-mojcho13? Należę do niego… – to rzekłszy, 
zaczął głośno i ciężko chrapać.

Bunim usiadł na skrzynce pod drzewem. Odwrócił się przodem do światła, 
które padało z góry, oblewając srebrem jego siwiejącą głowę. Wyjął kartkę pa-
pieru i ołówek.

Pierwszy wers poematu został zapisany. 

13  „Miłuj bliźniego jak siebie samego”, Kpł 19,18.
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Piękna niedziela. Marysin kąpał się w zieleni. Owocujące działki gotowe były 
podzielić się urodzajem. Ziemia, przepojona żarem słońca i życiodajnymi so-
kami, uderzała nozdrza ciepłym, przyjemnym zapachem. Czerwone czereśnie 
i jabłka mrugały z drzew owocowych, rosnących gdzieniegdzie między grządkami. 
Nieopodal przechadzali się strażnicy pilnujący działek i drzew, aby nikt nie kradł 
własności Rumkowskiego i Rady Starszych. Zazieleniony Marysin przecinała 
piaszczysta, wiejska droga. Była pusta, nie licząc wystrojonych policjantów spa-
cerujących w koleinach. Kolor ich opasek i otoków na czapkach był fantazyjnym 
dopełnieniem wielobarwnego otoczenia.

Policjanci przechodzili obok częściowo rozebranych stodół i chat, gdzie mie-
ściły się kiedyś hachszary i działki dla młodzieży. Strzeżono ich teraz, by nikt nie 
kradł drewna. Mijali budynek sierocińca oraz letnie rezydencje Rumkowskiego 
i innych szyszek, z powodu których Marysin nazywano „Carskim Siołem”1. Za-
kręcali przy pensjonacie „dla zasłużonych pracowników gminy”, gdzie, według 
krążących w getcie legend, podczas uczt nawet wina nie brakowało, po czym 
zaczynali spacer z powrotem. 

W połowie drogi, na jej skraju, stała dzisiaj prowizoryczna platforma z de-
sek, na której siedziały najważniejsze osobistości w getcie. Ich ławki były tak 
umiejscowione, że odległość między nimi a miejscem Prezesa – który, ma się 
rozumieć, siedział pośrodku pierwszego rzędu – odzwierciedlała pozycję każdej 

1 Na Marysinie przy ul. Okopowej 123/125 znajdował się letni dom Rumkowskiego, tam funkcjono-
wały także domy wypoczynkowe, tzw. heimy, dla urzędników gminnych i ich rodzin, służące pod-
reperowaniu zdrowia. Pierwszy przy ul. Okopowej 121 powstał w lipcu 1941 r., kolejne pięć – do 
jesieni tego roku. Domy dla elity (w sumie było ich osiem) funkcjonowały do 25 sierpnia 1943 r. 
i wzbudzały w getcie wiele emocji.
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osoby w aparacie rządowym i w sercu Prezesa. Wszyscy byli wystrojeni. Kobiety 
miały na sobie letnie, jedwabne sukienki i kapelusze z wielkimi rondami. W rę-
kach ubranych w rękawiczki trzymały parasolki dla ochrony przed słońcem. 
Mężczyźni pocili się w zapiętych marynarkach i białych koszulach ze sztywnymi 
kołnierzykami. Dusili się w zawiązanych ciasno krawatach i starali się skorzystać 
z odrobiny cienia pod parasolkami żon.

Oczy wszystkich zwrócone były w stronę budynków szkoły, z których dochodził 
przytłumiony zgiełk jak odległe brzęczenie uli. Samych dzieci jeszcze nie było 
widać, ale wiedziano, że zaraz się pokażą, bo już im oznajmiono, iż Prezes wraz 
ze swoją świtą dotarli na miejsce. 

Defilada wszystkich dzieci z Marysina była pomysłem Prezesa2. Właściwie 
nie jego, ale jego zmarłej żony Szoszany spoczywającej na cmentarzu niedaleko 
budynków szkoły3. W ostatnich kilku tygodniach Prezes odwiedził ją dwa razy. Po 
raz pierwszy podczas strajku pielęgniarek, który kosztował go niemało zdrowia. 
Te rozpieszczone inteligentki domagały się dziesięciogodzinnego dnia pracy i do-
datkowej porcji zupy dla swoich rodzin. Na to niesłychane żądanie Prezes mógł 
zareagować jedynie żelazną ręką. Delegatki przepędził, a przez swojego brata, 
Józefa, ostrzegł pielęgniarki, że policja zmusi je do pracy i że nie będą wypuszczane 
z budynków szpitalnych. I rzeczywiście – obsadził szpitale policją, która czuwała, 
żeby przez dwanaście godzin dziennie żadna z dziewczyn nie przerywała pracy 
i nie przysiadała nawet na minutę. Pielęgniarki nie robiły przerw i nie przysiadały, 
ale mdlały jedna po drugiej. Wtedy Prezes kazał im się zebrać i osobiście się 
z nimi spotkał. Wymagał od nich tylko tego, żeby go przeprosiły. Ale one, dumne 
primadonny, słowem nie zareagowały na jego przemowę. Cierpliwość Prezesa 
się skończyła. Chwycił swoją laskę (zabrał ją nie dlatego, że brakowało mu sił, 
ale żeby móc się wyładować) i zaczął nią okładać ramiona i plecy dziewczyn. 

Tego samego dnia wybrał się na cmentarz. Patrzył na podwójny grób i parcelę 
ziemi, która również na niego czekała. Nagle ogarnęła go pewność, że nigdy tu 
nie spocznie. To uczucie, głupie i śmieszne, wytrąciło go z równowagi. Twarz 
wykrzywił mu uśmiech czy może grymas lęku. Oparł się ramieniem o macewę 
Szoszany, jakby chciał się przytrzymać, i zawołał ją po imieniu, niepewnie, czule. 
Głaskał kamień tak długo, aż wydało mu się, że odpowiada. Jej głos, jej słowa, 
wydobyte dotykiem z ciszy, zabrzmiały mu w głowie: „Fe” – powiedziała Szosza-
na. „To ci nie przystoi... To poniżej twojej godności. Nie zawstydzaj korony, którą 
nosisz. Jesteś przywódcą narodu, a nie pałkarzem... W dodatku bijącym kobiety”. 

2 Defilada dzieci na Marysinie odbyła się 27 lipca 1941 r. Przed Rumkowskim przemaszerowało 
wówczas ponad 3 tysiące dzieci od lat 4 do 17, które przebywały na koloniach letnich na Marysi-
nie.

3  W rzeczywistości pierwsza żona Chaima M. Rumkowskiego miała na imię Ita vel Ida z domu Ben-
der. Zmarła w grudniu 1937 r. Jest pochowana na cmentarzu żydowskim w lewej kwaterze D.
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Zagryzał obwisłe wargi, jakby w ten sposób przeżuwał nasuwające mu się myśli. 
Po chwili znów miał wrażenie, że Szoszana się do niego odzywa, ale już inaczej. 
O ile przedtem jej głos kojarzył mu się z atłasową sukienką, którą nosiła od 
święta, teraz przypominał jej trykotowy, ciepły szlafrok: „Co ty masz przeciwko 
kobietom?” – usłyszał, jak pyta ze śmiechem. „Dlaczego przez całe życie się na 
nich mścisz? Boisz się ich? Powiedz prawdę. Jak długo można? Przecież dzisiaj 
już nie jesteś słabeuszem... Jesteś mężczyzną silnym jak wół. Wstydź się, stary 
koniu... Idź... Wróć tam i napraw swój błąd. Bądź ojcem dla swych dzieci. Idź... 
Wykup się dobrym uczynkiem. Przecież masz złote serce. Tylko czasem... czasem 
cię nerwy ponoszą...”

Nazajutrz ogłosił, że wszystkie pielęgniarki dostaną podwójną porcję zupy 
i że zrobi wszystko, żeby dziewczynom pomóc.

Po raz drugi odwiedził grób żony kilka dni temu, po sprawie z sędziami, kiedy 
znowu dostał ataku furii. Niemcy zażądali, żeby getto wprowadziło karę śmierci 
i żeby wyroki wydawali żydowscy sędziowie4. Ale oni odmówili, a ten zwariowany 
bundowiec Wajskop5 zadeklarował w ich imieniu, że tu, w getcie, jeden Żyd nie 
będzie drugiego skazywał na śmierć. Mieli jeszcze tę czelność, żeby na własne 
życzenie podać się do dymisji. Była to demonstracja przeciwko niemu, Morde-
chajowi Chaimowi, tak jakby to od niego wyszedł ten nakaz, a nie od Niemca. 
O, dobrze wiedział, co zrobić z tymi buntownikami. Tą deklaracją podpisali 
wyrok śmierci na siebie samych. Pobiegł na cmentarz, by się wygadać przed 
Szoszaną. „Czego oni ode mnie chcą?” – skarżył się przed nią bez słów. A ona 
odpowiedziała głosem przypominającym atłasową sukienkę. „Na kogo się zło-
ścisz, Mordechaju Chaimie? Czy nie pomyliłeś adresu? Przecież sam ogłaszasz 
wszem i wobec, że człowiek musi wiedzieć, na czym stoi i tam ma stać na obu 
nogach. A gdzie ty stoisz na obu nogach, ha?” Od tego jej tonu aż go ścisnęło 
w żołądku. Ona też go nie rozumiała. Ona też z nimi trzymała. „Tobie jest dobrze, 
Szoszano” – westchnął. „Tobie łatwo jest mnie besztać. Ale co byś zrobiła na 
moim miejscu? A co ja bym zrobił, gdybym nie znalazł nikogo na miejsce tych 
buntowników?... Dlaczego nie widzisz, że jestem między młotem a kowadłem... 
że chcę jedynie uratować mój naród?...” Odpowiedziała już łagodniej: „Nie mówię, 
że jest ci łatwo. Ale jak możesz karać ludzi za to, że są gotowi oddać życie za 
swoje zasady, ha?” Stopniowo jej głos przebierał się w trykotowy, ciepły szlafrok. 

4 Z Kroniki wynika, że Niemcy chcieli, aby w zakres działań Sądu Przełożonego Starszeństwa Żydów 
włączone zostały m.in. sprawy szmuglu, przestępstw dewizowych i morderstw, i aby żydowscy 
sędziowie otrzymali uprawnienia wymierzania wszelkich rodzajów kary, z karą śmierci włącznie. 
Wniosek kary śmierci ze strony władz niemieckich miał być dla sądu wiążący. Swój protest zgło-
siła wówczas grupa sędziów i prawników.

5 Bencjon Wajskop był w grupie czterech sędziów zdymisjonowanych przez Rumkowskiego z zaka-
zem zatrudniania gdziekolwiek. 
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„Wiem, wiem, Mordechaju Chaimie, brzemię, które nosisz na barkach, jest zbyt 
ciężkie... ponad ludzką wytrzymałość. Powinieneś od czasu do czasu trochę 
odetchnąć, bo to cię wykończy... Człowiek ma tylko jedno życie. Jesteś królem, 
a zarazem najnieszczęśliwszym z ludzi. Nawet rodziny nie masz... żony, dzieci, 
odrobiny ciepła... kogoś, kto by cię kochał i nie oczekiwał za to zapłaty. Drogi 
Mordechaju Chaimie... Jesteś dobry dla innych, a zły dla siebie... Czy ty się nie 
liczysz? Pozwól sobie... pozwól sobie na chwilę spokoju”.

Wtedy przyszło mu do głowy, by zobaczyć dzieci na Marysinie. 
Teraz siedział na estradzie, z gołą, siwą głową, z twarzą promieniejącą łagod-

nością, ciepłem. Jak tylko dostrzegł dzieci, które wyszły z budynku i maszerowały 
parami, poprawił okulary i położył rękę na kolanie swojego brata Józefa: – Patrz, 
patrz, widzisz... Już idą! – głos drżał mu z radości. 

Na estradzie usłyszano głos Prezesa i wszystkie głowy odwróciły się posłusznie 
w stronę nadchodzących dzieci. Na rozgrzanych twarzach jak na rozkaz pokazał 
się uśmiech. 

– Jakie one słodkie! – wycedziła przez zasznurowane wargi elegancka „hra-
bina Helena”.

– Steinberg, co powiesz na moje dzieci, ha?! – Prezes spojrzał na korpulent-
nego komendanta więzienia niecierpliwie wiercącego się na ławce. Był jedynym 
z obecnych, który zachował na twarzy wyraz nudy. – Śpiewają, słyszysz, Stein-
berg? – Rumkowski próbował zarazić go swoim entuzjazmem.

Ale Steinberg był nieczuły: – Słyszę, słyszę, panie Prezesie – mruknął. – Nie 
jestem głuchy – i dalej wiercił się na ławce.

Prezes nie chciał, by zachowanie tego człowieka popsuło mu przyjemność. 
To był prostak, ale miał swoje zalety. Nie lenił się. Po przejęciu tego stanowiska 
stworzył więzienie, przed którym drżało całe getto. Nawet gestapowcy nie mo-
gli się nadziwić. Sam przeprowadzał przesłuchania, sam bił, kiedy było trzeba. 
I najbardziej ze wszystkich przyczynił się do walki ze złodziejami i oszustami. 
Pewnie, że odrobinę przesadzał, szczególnie z biciem. Nikt nie wychodził z wię-
zienia cały i zdrowy, nawet dzieci nie oszczędzał. Ale na to nie było rady. Miał za 
sobą Gestapo, więc nie można było za bardzo nim dyrygować... Prezes starał 
się więcej nie spoglądać w stronę Steinberga. 

Dzieci w kolorowych ubrankach przechodziły powoli. Na samym przedzie 
szły najmniejsze brzdące z sierocińców: trzy- i czterolatki. Ledwo dreptały po 
wyboistej drodze, drobne nóżki zagłębiały się w koleiny. Chłopcy mieli na sobie 
granatowe ubranka marynarskie, dziewczynki – białe bluzki z granatowymi, 
plisowanymi spódniczkami, a we włosach czerwone kokardy. Wszystkie dzieci 
trzymały kolorowe chorągiewki i kołysząc się śpiewały piosenkę. Rumkowskiemu 
wydawało się, że słyszy śpiew aniołów. Miał ochotę je wycałować, jedno po drugim, 
a jego palce gorąco pragnęły dotknąć pulchnych, nagich nóżek i aksamitnych 
policzków. Przepełniła go rozpierająca, paląca radość, od której zrobiło mu się 
lekko, a zarazem ciężko na sercu – ach, jakby tak mieć jedno takie dla siebie! 
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Ta myśl pojawiła się tak nieoczekiwanie, że Prezes aż znieruchomiał na ławce. 
Maluchy podreptały dalej, nadeszły trochę starsze dzieci. Ubrane były tak samo, 
ale śpiewały wyraźniej, harmonijniej. „Jakby mieć jedno takie dla siebie!” – jeszcze 
nigdy Rumkowski nie odczuwał tego pragnienia tak silnie jak teraz, tego upal-
nego, lipcowego dnia na estradzie na Marysinie. „Jesteś najnieszczęśliwszym 
z ludzi...” – usłyszał w sobie głos Szoszany. „Zasługujesz na trochę radości...” – na 
radość, która dana jest każdemu żebrakowi, tylko nie jemu. Ogarnęła go litość 
nad samym sobą. Ale nie poczuł rozpaczy, tylko otuchę. Czyż nie miał dowodów 
na to, że odkąd zaczął brać zastrzyki i pigułki odbyła się w nim cudowna fizyczna 
przemiana, tu, w getcie? Czasem sam siebie nie poznawał w lustrze. Jakby ten 
sam, ale o dwadzieścia lat młodszy. Nie, nie ten sam, zupełnie inny człowiek, 
z innym temperamentem, innym apetytem...

Przemaszerowały już dwunasto- i trzynastolatki, śpiewając chórem na cześć 
Prezesa „Sto lat, sto lat!”. To wyrwało go z zamyślenia. Podniósł się, zaczął klaskać, 
machać. Za nim zaskrzypiały ławki. Dygnitarze wstawali i też bili brawo. Lekki 
kurz unosił się spod młodych stóp. „Hrabina Helena” chusteczką wytarła oczy 
z kurzu i tą samą chusteczką posyłała całusy dzieciom. Rumkowski nie siadał, 
więc spoceni dygnitarze też musieli stać (ławka Steinberga już od dawna była 
pusta. Zniknął). Wycierali czoła i rzucali zmęczone spojrzenia na zegarki. Kobiety 
w ciasnych butach na wysokich obcasach przestępowały z nogi na nogę. Parasolki 
wysuwały im się z rąk i leżały na ramionach, ocieniając im twarze, a jednocześnie 
kłując końcówkami drutów mężczyzn, którzy stali obok. Wszyscy mieli już dość.

Tylko pan Rumkowski modlił się w duchu, żeby pochód trwał jak najdłużej. 
I rzeczywiście, do końca było jeszcze daleko. Miały przed nim dzisiaj przede-
filować trzy tysiące dzieci. Maszerowały i maszerowały. Kiedy maluchy już się 
oddaliły, nowo obudzone pragnienie kwiliło jeszcze w piersi Prezesa jak słabe 
pisklę. Ale im starsze były defilujące dzieci, tym silniejsze się ono stawało. Mor-
dechaj Chaim chciał mieć syna. Oczyma duszy widział jak rośnie, w miarę jak 
przechodzące dzieci były coraz większe. Gdzieś między nimi kroczył jego syn, 
coraz wyższy, coraz bardziej męski. Następca tronu, młody książę, dziedzic. Och, 
jakie dziedzictwo by mu zostawił! Jak konkretne i osiągalne stałoby się wtedy 
abstrakcyjne pojęcie nieśmiertelności! 

Nagle myśl, złota myśl trafiła go jak grom: ożeni się!
Od razu zagłębił się w wyobrażenia o żonie, którą sobie sprawi. Kim będzie? 

Jak będzie wyglądać? Będzie wybierał długo i ostrożnie. A było z czego wybierać. 
Piękne młode kobiety w getcie kwitły jak blade, białe kwiaty, cnotliwie, w mil-
czeniu, dumne, a przy tym ufne. Pewnie, były też inne, takie, które chętnie by 
się sprzedały, by tylko mieć dobre życie. Ale te łatwo było rozpoznać. On weźmie 
taką, na twarzy której maluje się kobieca godność. Z rodzaju takich, jakich nigdy 
nie próbował zwabić do swojej sypialni. Szanował je, trochę się ich bał. Ale on 
to przemoże swą miłością. Weźmie sobie mądrą, inteligentkę. Niech jej wyrafi-
nowanie wymiesza się z jego krwią, żeby syn, który się z tego związku narodzi, 
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miał mądrą głowę i arystokratyczne maniery. Będzie znał języki obce i grał na 
fortepianie. A przy tym będzie miał jego, Mordechaja Chaima, odwagę i męstwo.

Powietrze przepełnione było śpiewem, teraz już rytmicznym i harmonijnym. 
Szarożółta piaszczysta droga, składająca się z samego koloru i światła, wiła się 
jak wąż, aż zakręcała w oddali i wracała do estrady, przecinając położony przed 
nią trawiasty pas. 

Już maszerowali gimnazjaliści. Najpierw dziewczęta: pół-dzieci, pół-kobiety. 
Mordechaj Chaim widział ich nagie, szczupłe nogi, sterczące młode biusty. 
Lekkie, letnie sukienki przylegały do gibkich ciał. Część dziewczyn miała długie, 
porządnie uczesane włosy, inne – zaplecione warkocze, jeszcze inne – urocze, 
chłopięco krótkie czuprynki. Włosy kasztanowe, blond lub czarne jak ciepły 
jedwab mieniły się w słońcu i otaczały twarze w kolorze matowej porcelany. 
Tyle drobnych, świeżych warg! Tyle nagich, kształtnych ramion! Tyle dłoni, jak 
delikatne liście na wietrze! Jakby nieznane egzotyczne rośliny płynęły po po-
wierzchni chłodnej wody. A może dziewczęta, stąpające lekko, ledwo dotykając 
ziemi, były stadem młodych saren? Mordechaj Chaim rozkoszował się tym 
widokiem. W sercu czuł uniesienie. Nie było w nim szczypty fizycznego pożą-
dania, odrobiny dobrze znanego mu pragnienia, by się w nie wgryźć zębami, 
by je połknąć. Tylko podziw, tylko wola, by błogosławić to piękno, by śpiewać 
hymny dziękczynne, że istnieje tu – w getcie, tu – przed nim, na pociechę dla  
duszy.

Po dziewczętach nadeszli chłopcy w białych koszulach rozpiętych pod szy-
ją, z kołnierzykiem wyłożonym na smukłych szyjach. Znowu jakiś młot uderzył 
Mordechaja Chaima w skronie i serce: tam, tam... szedł jego syn, siedemnasto-
letni, osiemnastoletni, maturzysta, geniusz. Szedł i patrzył na niego ciemnymi 
oczami. Patrzył setką par oczu. Ale dlaczego spoglądał tak bezczelnie? Co za 
drwina błyskała mu spod brwi? I co oznaczał ten nieprzyjemny, ironiczny uśmie-
szek? Chłopcy rozmawiali między sobą. Dlaczego nauczyciele pozwalali im na 
rozmowę podczas przemarszu przed estradą? Czy dobrze słyszy, że głośno się 
roześmiali? Czy to z niego drwili? A obok szła ona – dyrektorka Fajnerowa. Jak 
wyniośle trzymała siwą głowę! Jak po królewsku kroczyła! Dlaczego nie zwróciła 
uwagi temu bezczelnemu towarzystwu? I jak go pozdrowiła z daleka, sztywnym 
skinieniem głowy, bardziej przypominającym kpinę niż pozdrowienie. Widział 
wyraźnie jak zasznurowała usta, jakby chciała opanować uśmiech – ten sam 
ironiczny uśmiech. Oj, już on się z nią policzy! Pokaże jej, tej starej, wysuszonej 
krowie! Już ona się nie będzie przed nim pysznić swoją uczonością, swoimi 
dyplomami, swoimi siedmioma czy ośmioma językami. On sobie weźmie żonę, 
co ją we wszystkim przewyższy, a do tego będzie młoda i będzie rodzić dzieci.

Po dwóch i pół godzinach defilada się skończyła. Dzieci, głowa przy głowie, 
zebrały się na pobliskim polu, które rozkołysało się niczym młody las. Prezes 
podszedł do drugiego brzegu estrady, zwrócił twarz w stronę zatłoczonego 
pola i rozpostarł ramiona: – Drogie dzieci! – wykrzyknął, a cały Marysin zamilkł 
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i przysłuchiwał się jego słowom. – Dałem wam dziś dzień wolny od nauki, bo 
chciałem was zobaczyć! Zobaczyć was wszystkie razem, uroczyście, na weso-
ło!... Bo przecież wiecie, że was kocham i że troszczę się o was dzień i noc. Tak, 
dzień i noc rozmyślam, jak wam ulepszyć i ułatwić życie. Jesteście wszystkie 
moimi dziećmi, a ja waszym ojcem! Niczego od was nie chcę za całą moją tro-
skę, oprócz jednej rzeczy: uczcie się pilnie i wytrwale, abym ja i wasi rodzice byli 
z was dumni! – zaczerpnął powietrza, wyjął chusteczkę i z zadowoleniem otarł 
sobie pot z czoła. Dobrze mówił. Jego głos był dźwięczny i męski. Zdawał sobie 
z tego sprawę po sile echa, które docierało do niego od na wpół rozebranych 
szop. Ale teraz, kiedy w wyczekującej ciszy przygotowywał się, by kontynuować 
przemowę, do jego uszu doszło jakieś przejmujące wycie od strony cmentarza. 
Nieoczekiwanie poczuł, że nie ma sensu przedłużać, że wszystko zostało już 
właściwie powiedziane. Szybko wcisnął chusteczkę do kieszeni i znów podniósł 
ramiona: – A teraz, moje drogie dzieci, dostaniecie ode mnie prezent! Każde 
z was otrzyma kromkę chleba z kiełbasą!

Burza oklasków zahuczała mu w uszach. Ramiona wymachiwały. Kolorowe 
chorągiewki wzlatywały w powietrze. Setki młodych ust, rozchylonych w uśmie-
chu, wystawiały ku słońcu białe, zachłanne zęby.

Nauczyciele próbowali utrzymać porządek. Każdy prowadził swoją grupę 
w stronę pasma krzaków na skraju pola, gdzie rozstawiono stoły. Stali przy nich 
urzędnicy pilnujący skrzynek z przygotowanymi zawczasu kromkami chleba 
z kiełbasą. Zgiełk na polu nie był już radosny. Stał się bardziej przytłumiony, 
pełen napięcia. 

– Nie pchajcie się tak, dzieciaki! – Rumkowski dobrodusznie krzyknął z es-
trady. – Starczy dla wszystkich! – dzieci patrzyły na niego z niedowierzaniem. 
Ledwo słuchały tego, co mówił. Twarze im się zmieniły, wydawały się dorosłe, 
stare. Takie twarze Rumkowski nieraz widywał w ogonkach przed kooperatywami. 
Nie mógł na nie patrzeć i zszedł ze schodków. Wmieszał się w tłum i sam zaczął 
robić porządek w kolejkach do stołów. – Dzieci, spokojnie, dla każdego wystarczy, 
nie pchajcie się tak – prosił łagodnym, ojcowskim tonem. Chciał chociaż przez 
moment widzieć zadowolone i oddane mu twarze. 

Ale dzieci nie widziały go i nie słyszały. Cała ich uwaga skupiona była na jednym 
miejscu – na stołach, od których odejdą, trzymając kromkę chleba z kiełbasą. 
Poczuł się zbędny. Nawet te dzieci, które mijały go z kromkami w ręce, też go nie 
zauważały. Jak szczeniaki z kością biegły dalej, by jak najszybciej posmakować 
dobry kąsek.

Prezes wyszedł na piaszczystą drogę. Daleko z przodu dostrzegł swoich 
towarzyszy spieszących do domu z żonami, spacerujących sobie w najlepsze. 
Przyszło mu do głowy, że nawet się z nim nie pożegnali i coś go w środku ukłuło. 
Z pensjonatu dla zasłużonych urzędników gminy dał się słyszeć dźwięk dzwonka, 
zwołujący na obiad. Mordechaj Chaim odruchowo się uśmiechnął: tak, sam sobie 
zasłużył na to, by go wykiwano – być dobrym oznaczało być głupim. 
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W drodze do dorożki zauważył zbliżającego się Samuela Cukermana. – Czekam 
na pana, panie Prezesie – Samuel wyciągnął do niego obie ręce. – Chciałem panu 
powiedzieć, jaką pan mi sprawił przyjemność. – Rumkowski mruknął i pozwolił 
uścisnąć sobie rękę. – Już od dawna nie spędziłem tak miłych godzin – ciągnął 
dalej Samuel. – To taka odświeżająca odmiana. Lżej się człowiekowi robi na 
sercu, gdy patrzy na te dzieciaki...

Rumkowski machnął ręką: – E, czy ja wiem. Czy one chociaż doceniają, co 
się dla nich robi?

– Jestem tego pewny, panie Prezesie. Dzieci czują, kto je naprawdę kocha.
– Pokochają byle kogo za cukierka.
– Proszę tak nie mówić, panie Prezesie. Nawet jeśli nie doceniają tego nale-

życie dzisiaj, docenią jutro... A dla nas, rodziców, to na pewno ważne. 
Czoło Rumkowskiego zmarszczyło się. Przez głowę przepływały mu fale 

sprzecznych uczuć. – Chodź, usiądźmy na chwilę – zaproponował i zaprowadził 
Samuela na pustą estradę. – Twoje dziewczyny były wśród nich, ha? Maturzystki, 
co? Musisz zobaczyć świadectwa maturalne, które przygotowałem. Mój podpis 
w jidysz, po hebrajsku i po niemiecku. Prezentują się bardzo porządnie. A twoja 
żona... nie przyszła? – Samuel chciał coś powiedzieć, ale Prezes nie dopuścił 
go do słowa. Musiał się trochę wygadać, uspokoić się po tym, jak opanowały 
go te dziwne uczucia. – Ech, Cukerman! – położył rękę na kolanie Samuela. – 
Ty nawet nie wiesz, jak ci dobrze, słyszysz? – zaśmiał się nieszczerze. – Masz 
wszystko, czego ci trzeba, a do tego żonę i dwie córki niczym jodły. Przecież ty 
powinieneś tańczyć po ulicach... niektórym to dobrze! – Przysunął się do Cu-
kermana i spojrzał mu w oczy. Już się nie śmiał. – Weź na przykład mnie... tak, 
mnie. Czy zastanawiasz się czasem, w jakiej ja jestem sytuacji? Sam jeden na 
świecie... jak pies, co topi się w morzu nienawiści. Żeby chociaż jeden przyjaciel 
wyciągnął do mnie pomocną rękę... a tu nic. 

Samuel siedział jak ogłuszony. Jego stosunki z Prezesem już od dawna 
przypominały więź niewolnika z panem, a tu nagle takie zwierzenia. – Ja jestem 
pana przyjacielem – wybąkał.

Rumkowski machnął ręką: – E, co z ciebie za przyjaciel? Nie oszukujmy się. 
Twoja przyjaźń jest nieźle opłacana – zakłopotanie wykrzywiło twarz Samuela 
grymasem uśmiechu. Ale Prezes powiedział to bez wyrzutu. Był poważny, przy-
bity. – Jestem przeklęty, słyszysz, Cukerman? – ciągnął. – Znienawidzony przez 
tych, których chcę uratować, znienawidzony przez tych, którym daję zarobić na 
życie, znienawidzony przez tych, którzy nas wszystkich chcą zabić. Wiem, co 
o mnie mówią za plecami. Nie bój się. Wszystko wiem. Jeśli wojna się skończy, 
postawią mnie przed sądem, a ty może będziesz świadczyć przeciwko mnie... – 
Samuel otworzył usta, żeby zaprzeczyć, ale Prezes mu nie pozwolił. – Uważa się, 
że to ja jestem winien każdemu najmniejszemu problemowi w getcie. Z jednej 
strony Niemcy, z drugiej nasi Żydzi – mogę się zaklinać, a i tak nikt mi nie wierzy. 
Nie zaprzeczaj, Cukerman, nie zaprzeczaj. Niosę wielkie brzemię... cały naród... 
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a sam jestem robakiem, którego każdy chętnie by zdeptał. Jestem między mło-
tem a kowadłem. Do tego trzeba mieć siły... trzeba mieć żelazną determinację...

Samuel spojrzał na niego przyjacielsko, ze współczuciem: – Wiem, panie 
Prezesie, jak panu ciężko...

Prezes sapał, wycierał sobie pot z czoła. Poprawił okulary i przysunął się 
bliżej do Samuela. 

– Słyszysz, Cukerman, przyszło mi dzisiaj do głowy takie głupstwo... – przygryzł 
wargi i uśmiechnął się krzywo. – Przyszło mi do głowy... by się ożenić. – Urwał, 
trochę zawstydzony i kątem oka wpatrywał się badawczo w twarz Samuela, 
gotowy wyczytać z niej wyraz zdumienia czy nawet drwiny. Ale pozostała ona 
przyjacielska i poważna, więc Prezes już śmielej wyznał: – Chciałbym wziąć so-
bie porządną kobietę, inteligentkę, cichą... żeby mieć trochę ludzkiej bliskości. 
Przed wojną nie to mi było w głowie... ale tu... moje serce musi się wzmocnić, 
muszę mieć siły... dom, oddanego człowieka... Wtedy miałbym dwa razy tyle 
energii, słyszysz? Wiele, jeszcze więcej niż teraz zdziałałbym dla narodu... – 
Rumkowski zagryzł wargi. Marzenie o synu było zbyt intymne i zbyt święte, by je 
tu wypowiedzieć. Musiało pozostać ukryte, zapieczętowane głęboko w duszy. 
Samuelowi zrobiło się duszno z gorąca i od bliskości Prezesa. Poluzował sobie 
krawat i rozpiął marynarkę. Rumkowski badał go: – Uważasz, że jestem za stary 
na takie rzeczy, ha?

– Broń Boże, panie Prezesie. Wprost przeciwnie... Dom to dobra rzecz... – 
wyjąkał Samuel.

– To dlaczego się skrzywiłeś?
– Słońce piecze, panie Prezesie...
Rumkowski wyczytał w tej uwadze lekceważenie. Już żałował, że się zwierzył 

przed Cukermanem. – Tak, słońce piecze – mruknął, wstał i zszedł ze schodków, 
zostawiając Cukermana za sobą.

Wielkimi krokami przemierzył drogę w stronę dorożki. Z pobliskiej szopy wyszedł 
mu naprzeciw młody policjant. Maszerował dziarsko, sprężyście, a jego twarz 
pod czapką policyjną była opalona i ogorzała od wiatru. Spojrzenie chłopaka było 
inteligentne, szczere i przyjacielskie. „O, mój też taki będzie!” – zaśpiewało coś 
w Mordechaju Chaimie, podczas gdy policjant wyciągnął się sztywno i zasaluto-
wał. – Jesteś na służbie, ha, synu? – zapytał dobrotliwie Prezes.

– Tak, panie Prezesie, pilnuję stodół.
– A jesteś dobrym policjantem?
– Wykonuję swój obowiązek, panie Prezesie.
– Jak się nazywasz?
– Mietek Rozenberg, panie Prezesie.
Rumkowski nastroszył brwi: – Z których Rozenbergów? Co robił twój ojciec 

przed wojną?
– Moim ojcem jest fabrykant Adam Rozenberg, panie Prezesie.
Rozgoryczenie Prezesa sięgnęło szczytu. Ten idealny syn nie był jego, tylko 
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tego łajdaka Rozenberga. Ale zdołał się opanować. – I jesteś jednym z moich 
policjantów, ha?

Chłopak roześmiał się i zasalutował: – Na pana rozkazy, panie Prezesie!
Prezes wskoczył do dorożki i dał woźnicy znak do odjazdu. Samuel czekał na 

niego na drodze. Innym razem zaprosiłby go do wspólnej jazdy, ale teraz chciał, 
by jak najszybciej zniknął mu z oczu. Jednak kazał woźnicy zaczekać i pozwolił 
Samuelowi wskoczyć na schodek.

– Panie Prezesie – uśmiechnął się Samuel. – Zapomniałem powiedzieć panu 
o najważniejszym... chcę pana zaprosić w przyszłym tygodniu do mnie do domu. 
Przyjaciele chcieliby spędzić trochę czasu w pana towarzystwie i... przyjdzie pan, 
panie Prezesie?

Prezes zagryzał wargi. Stracił cierpliwość. – Wiele wody jeszcze upłynie do 
przyszłego tygodnia. Co ja teraz mogę wiedzieć?

– To jeszcze raz panu przypomnę, panie Prezesie. A przy tej okazji... obiecał 
mi pan domek na Marysinie, panie Prezesie... jeszcze na wiosnę.

Bezczelność Samuela była niewiarygodna. – Dlatego na mnie czekałeś, co?
– Nie panie Prezesie, ale skąd... ja...
Prezes szturchnął woźnicę, żeby jechał. Samuel zeskoczył ze schodka. – Na 

komisariat policji! – wykrzyknął Prezes.

*

Prezes postanowił posłuchać głosu swojej żony Szoszany, by zmniejszyć tro-
chę brzemię na swoich barkach i dla własnego dobra zmusić się do korzystania 
z życia. A było to w końcu równoznaczne z dobrem tych, dla których żył i pracował. 
No i wiedział, że w obecnym momencie może sobie pozwolić na taki luksus.

Jego stosunki z Niemcami i Herr Hansem Biebowem, szefem zarządu getta, 
były idealne. Herr Biebowa miał, prawdę mówiąc, w kieszeni. Bo Herr Biebow 
nie chciał iść na front, tylko przydać się ojczyźnie dzięki gettu. Tę sytuację 
można było wykorzystać. Mordechaj Chaim nauczył się, jak nim manipulować 
w kontaktach z wyższymi instancjami, jak okręcić go sobie wokół palca. Bo nie 
tylko Biebow potrzebował getta. Sam Berlin potrzebował getta. I dzięki temu 
on, Rumkowski, miał mocniejszą pozycję niż Biebow. Ale Mordechaj Chaim był 
wystarczająco inteligentny, by nie dać mu odczuć swojej przewagi. W końcu obaj 
byli sobie nawzajem potrzebni.

Rumkowski nie odczuwał już takiego lęku przed Niemcami jak dawniej. Kiedyś, 
na początku wojny, drżał przed nimi, szczególnie kiedy musiał stawić się w gabine-
cie Herr von Strafera. Taka już jest natura ludzka – człowiek boi się nieznanego. 
Ale dzisiaj Mordechaj Chaim dobrze znał Niemca. Miał okazję oglądać Fryców 
i Hansów z bliska. Często miał do czynienia z szychami z niemieckich komisji, 
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spotkał się nawet z samym Himmlerem6 – i strach zniknął. Chociaż ciągle jeszcze 
rozmawiał z nimi pokornie schylony, to bardziej niż kiedykolwiek odczuwał swoją 
duchową wyższość. Nie ma co, potrafił ocenić wartość człowieka, wartość narodu. 
Doszedł do wniosku, że Niemcy to istoty z mózgami składającymi się z pudełek. 
Każde pudełko opatrzone jest etykietką z nazwą – jak buteleczki w aptece. Tymi 
pudełkami myśleli, manipulowali, grupowali je w określonym porządku – Ordnung 
über alles!7 Ale jeśli mieli do czynienia z czymś, co nie pasowało do żadnego 
pudełka i psuło porządek, byli zagubieni. Czekali na dekret swoich przywódców 
czy wręcz tego nadgeniusza – samego Hitlera, by stworzyć nowe pudełko z nową 
nazwą. I w ten sposób z wielką precyzją budowali wieże z pudełek. Pod wieloma 
względami byli jak dzieci bawiące się klockami. Ale zapewne sami czuli, że wieże 
z pudełek, między którymi żyli, przy najmniejszym pchnięciu zawalą się i ich 
przygniotą. Dlatego obudowali ten system siłą fizyczną. 

Nie byli jeszcze pewni, co zrobić z pudełkiem o nazwie „Żydzi”. Dlatego też 
ciągle czekali na nowe rozkazy od nadmózgu, a w tym czasie pudełko chybotało 
się raz w tę stronę, raz w tamtą. Sam Herr Biebow, z jednej strony szef zarządu 
getta, z drugiej – podwładny Berlina, też nie miał precyzyjnej linii działania. 
Opierał się na jednym solidnym pudełku o nazwie „bezpieczeństwo osobiste”. 
Wiedział, że dopóki getto będzie istnieć, będą z niego zyski i nie będzie musiał 
iść na front. Dlatego naciskał, by tworzyć ciągle nowe resorty. Linia kolejowa 
budowana teraz na Marysinie8 też była jego dziełem. Miał jeszcze inne plany, jak 
chronić getto, które jednocześnie jako dobry nazista i wielbiciel Führera pragnął 
zniszczyć do gruntu. Herr Biebow był więc rozdarty, a Mordechaj Chaim na tym 
rozdarciu budował swoją siłę.

Również w getcie wszystko chodziło jak w zegarku. Tak, prawdą jest, że masa 
to dzikie zwierzę. Ale on, pełen zrozumienia przywódca, przekształcił ją w dojną 
krowę. Getto zbliżyło się do ideału Rumkowskiego – stało się jednym wielkim 
warsztatem. A z linią kolejową i szosą wybudowanymi w tym samym czasie oraz 
z tramwajem9, który niebawem zacznie kursować po ulicach, nie wydawało się 

6 Rumkowski rozmawiał z Heinrichem Himmlerem 6 czerwca 1941 r. podczas jego wizyty  
w Litzmannstadt. Minister III Rzeszy był wtedy na Bałuckim Rynku i w resorcie krawieckim przy 
ul. Jakuba 16.

7 Porządek ponad wszystko (niem.). Nawiązanie do pierwszych słów hymnu Niemiec i Trzeciej Rze-
szy: „Deutschland, Deutschland über alles” (Niemcy, Niemcy ponad wszystko).

8 Stacja na Marysinie jako mijanka towarowa funkcjonowała już od 1927 r., ale dopiero w czasie 
wojny została rozbudowana. Powstała wówczas stacja przeładunkowa (Verladebahnhof Getto- 
-Radegast). Początkowo przywożono tam żywność, opał, surowce dla getta i zabierano stamtąd 
wyprodukowane przez Żydów towary.

9 Już w lipcu 1940 r. teren wraz z zabudowaniami stacji przyłączony został do getta. W kwietniu  
1941 r. oddano budynek stacji i poprowadzono linię tramwajową, która zaczęła działać we wrześniu.
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mrzonką, że pewnego pięknego dnia przemieni się w potężny ośrodek przemy-
słowy, w międzynarodowe centrum pierwszorzędnego wytwórstwa, bez którego 
świat nie będzie mógł się obejść.

Na swoją pozycję w getcie Prezes też nie miał się co skarżyć. Nie musiał już 
lawirować i bawić się w politykę z partiami. Złamał je. Patrzył przez palce na ich 
spotkania i kółka. Skoro Niemcowi to nie przeszkadzało, to jemu też nie. Niech 
się duszą w swoim własnym sosie, myślał, byle on trzymał w ręku masy. Władzy 
i tak nie mieli. W ich kuchniach i szkołach siedzieli komisarze Rumkowskiego. 
Działki partyjne zostały zlikwidowane, jak również związki zawodowe robotników. 
Od czasu do czasu, żeby ich przestraszyć, kazał aresztować kilku przywódców, 
a potem, po wielkich interwencjach, ich wypuszczał. Miał też listy wszystkich 
członków partii na wypadek, gdyby stali się zbyt bezczelni. A czasem, żeby osła-
bić ich czujność i chęć walki, rzucał im kość – dawał komuś z nich porządną 
posadę w kooperatywie czy w piekarni albo kilka talonów dla chorych bliskich. 
W ten sposób niepostrzeżenie wciągał ich do swego „systemu”, jak go nazywali, 
i wyjmował im z ust hasła protestacyjne. Jak on tych wielkich polityków i dy-
plomatów sprytnie zwabił do worka! Był mądrzejszy od nich wszystkich razem  
wziętych. 

 Tak samo dawał sobie radę z szychami, swoimi pseudopomocnikami, którzy za 
jego plecami dokonywali nadużyć. Dopóki robili to z umiarem i po cichu, udawał, 
że nie widzi. W końcu stali przy korycie, a on swoją drogą ich potrzebował. Ale 
jak tylko sprawa wychodziła na wierzch, a oni już naprawdę przebierali miarę, 
bez wahania usuwał ich z tłustych posad i karał. Jedynymi, z którymi jeszcze 
musiał się liczyć, byli służalcy Gestapo i Kripo, donosiciele. Ale jaką szkodę mogli 
wyrządzić jemu? Nawet Lejbl Welner10, ważniak i silny typ, szpicel nad szpiclami, 
był niczym w porównaniu z nim, Mordechajem Chaimem, który miał za sobą 
Biebowa, zarząd miasta i władze w Berlinie.

Jednym słowem, zanosiło się na to, że rok czterdziesty pierwszy będzie dla 
Mordechaja Chaima Rumkowskiego zwycięski. Bo gdzie tylko zwrócił myśl, wi-
dział się jako zwycięzcę. I on to zwycięstwo w pewnym sensie święcił, zajmując 
się kulturą. Ludziom była ona potrzebna jak pastylka uspokajająca, a jemu jak 
przerwa na oddech, jak zbytki po całym dniu ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. 
Ale w ostatnich dniach, po defiladzie dzieci, pragnął swoje zwycięstwo społeczne 
uczcić zwycięstwem w życiu osobistym, rozpoczęciem nowego rozdziału.

Mordechaj Chaim nie lubił za długo nosić się z pomysłami wymagającymi 
działania. Jego dewizą było: wóz albo przewóz. Jego serce przedstawiło propozycję 

10 Można przypuszczać, że postać Welnera autorka wzorowała na prawdziwych postaciach, przede 
wszystkim kierownikach ściśle podporządkowanego Gestapo żydowskiego Sonderkommanda, 
Dawidzie Gertlerze (1911–1977) – konfidencie Gestapo i Kripo, który miał ambicję usunięcia Rum-
kowskiego, od marca 1942 r. był szefem Sonderkommando – i Marku Kligierze, którzy w chwili 
publikacji książki wciąż żyli.
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rozsądkowi, rozsądek w szybkim trybie ją rozpatrzył, po czym podjął decyzję – 
szukać narzeczonej.

Tym się właśnie zajmował przez ostatnie letnie wieczory. Chodził na spotkania 
protegowanych przez siebie inteligentów, składał wizyty najlepszym rodzinom, 
które wspierał. Na wszystkich bankietach organizowanych na jego cześć był 
czujny i miał oczy otwarte. Czekał, aż objawi mu się jakaś kobieca twarz, na widok 
której powie sobie: „To jest to. Jej właśnie szukam”. Przyjemność sprawiało mu 
samo poszukiwanie. Podchodził do niego z entuzjazmem, z zapałem, czując, że 
z dnia na dzień staje się młodszy i bardziej męski.

Była późna godzina popołudniowa, ostatnia w oficjalnym dniu pracy Prezesa. 
Pomimo dwóch szumiących wentylatorów w gabinecie było duszno. Okna były 
zamknięte, by hałas z Bałuckiego Rynku – trąbienie aut, stukanie kół i końskich 
podków – nie przeszkadzał mu w pracy. Przez zamknięte okna zgiełk ulicy, giną-
cy w szumie skrzydeł wentylatorów, był do zniesienia. Tworzył nawet przyjemny 
akompaniament i dawał Prezesowi odczuć, że trzyma rękę na pulsie getta.

U boku Prezesa stał na biurku syfon z wodą sodową i szklanka, z której co 
chwila pociągał łyk. Niedaleko syfonu stał telefon łączący go ze wszystkimi pięć-
dziesięcioma dwoma resortami i dwudziestoma siedmioma urzędami w getcie. 
Obok był drugi aparat, przez który porozumiewał się z Herr Biebowem i zarządem 
getta. Reszta biurka obłożona była papierami i kartotekami, z przegródkami na 
przychodzącą i wychodzącą korespondencję z władzami, a także ponad miarę 
przepełnioną przegródką z listami i prośbami od mieszkańców getta. Przeszły już 
przez kontrolę sekretariatu i Prezes musiał zadecydować w ich sprawie osobiście. 
Oprócz tego na biurku znajdowały się odbitki hektograficzne11 sprawozdań z re-
sortów i miejsc pracy, szkół i szpitali, każde w kilku egzemplarzach przeznaczo-
nych dla Prezesa i władz. Na skraju leżał pomięty ostatni numer „Geto-Cajtung”.

Prezes siedział przy biurku i po raz kolejny czytał oficjalny list od Herr Biebowa. 
Kartka lekko mu się trzęsła w ręku:

„Do Przełożonego Starszeństwa Żydów w Litzmannstadt
Pana Rumkowskiego
Obwieszczam niniejszym, że zgodnie z zarządzeniem głowy rządu w najbliż-

szych tygodniach przybędą do getta transporty Żydów z Kraju Warty. Pierwszy 
transport dziewięciuset osób z miasta Leslau (Włocławka) i okolicy12 będzie 
rozładowany wzdłuż nowej linii kolejowej Marysin-Radogoszcz. Postarałem się 
o to, żeby do getta dostali się tylko zdolni do pracy, zdrowi mężczyźni i kobiety, 

11 Odbitki wykonywano tuszem z użyciem maszyny powielaczowej (tzw. hektografu). 

12 We wrześniu i na początku października 1941 r. do getta łódzkiego Niemcy deportowali 937 Żydów 
z Włocławka, a potem ponad 2 tys. z okolic (m.in. z Brześcia Kujawskiego, Lubrańca, Chodecza, 
Kowala), w sumie ponad 3 tys. osób, głównie kobiety i dzieci.
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a pańskim zadaniem, panie przełożony starszeństwa, będzie włączyć ich do 
użytecznej produkcji w getcie...”

Chaim Rumkowski był zadowolony, a zarazem niezadowolony z nowiny. Zado-
wolony, bo przysłanie do getta zdolnych do pracy mężczyzn i kobiet było znakiem, 
że będzie się ono rozwijać jako ośrodek produkcyjny. Niemcy będą musieli pomóc 
w utworzeniu kolejnych warsztatów. Może w końcu przemysł tekstylny nabierze 
rozpędu. Może da się otworzyć nową fabrykę metalową, nowy zakład szewski. 
O wyżywienie się nie martwił. Skoro Niemcy przysyłają ludzi, będą musieli postarać 
się o jedzenie dla nich. Ale przy tym czuł się niewygodnie. Tych dziewięciuset Żydów 
to był dopiero początek. Po nich przyjdą zapewne tysiące. Nieprzyzwyczajeni do 
porządków w getcie, będą mieli problemy z urządzeniem się. Nie zostali przez niego 
wychowani i zdyscyplinowani. Jak to się odbije na jego nerwach?

W gabinecie pojawiła się sekretarka Prezesa z pytaniem, czy zechce przyjąć 
policjanta, który stawił się z drugim tego dnia sprawozdaniem z ulic. Odłożył 
list, niecierpliwie zagryzając wargi, po czym wbił wzrok w policjanta. Ten szybko 
zasalutował i zaczął wyrzucać z siebie sprawozdanie z szybkością maszyny:  
– Panie Prezesie, melduję posłusznie: ponownie oddano strzały w kierunku getta. 
W dwóch miejscach. Chłopiec i mężczyzna ciężko ranni... Grupa gestapowców 
chodzi po ulicach i bije przechodniów. Policja złapała pięciu złodziei. Między nimi 
dziewięciolatka. Ukradł chleb z piekarni. Mężczyzna z resortu krawieckiego ukradł 
szpulkę nici. Kobieta ukradła buraki z działki gminy. Dwójka innych złodziei jest 
z galanterii drzewnej. Ukradli po pół woreczka trocin. Na ulicy Mordechaja Gabaja 
numer siedem całkowicie rozebrano kosz na śmieci... Przyłapano mężczyznę 
sprzedającego na czarnym rynku martwe koty jako cielęcinę... Na cmentarzu 
niemiecka policja zastrzeliła osiem osób spoza getta... Chłopiec rzucił kamieniem 
w przejeżdżające auto wojskowe...

Wyprowadzony z równowagi Prezes zerwał się na równe nogi: – Znowu?!  
– wykrzyknął. – Zaprowadzić rodziców na Czarnieckiego! Chłopcu piętnaście ra-
zów! Trzymać ich do dyspozycji Niemców! Wszystkie inne przypadki rozpatrzę jutro.

Policjant zasalutował i pospiesznie zniknął sprzed gniewnej twarzy starego.
Prezes został sam. Stukał ołówkiem o szklany blat biurka. Rozdrażniła go 

taka nieodpowiedzialność. Drogo mogli zapłacić za ten głupi kamień. Czuł, że 
gdyby miał teraz tego chłopca w swoich rękach, mógłby go rozerwać na strzępy. 
Ale pomału się uspokoił. Już kilka razy dochodziło do takich drobnych incyden-
tów i wstawiennictwo Rumkowskiego zawsze działało13. Niemcy im przebaczyli. 

13 Najbardziej niebezpieczna sytuacja miała miejsce 1 czerwca 1941 r., kiedy cegła rzucona w tram-
waj jadący ul. Limanowskiego (wówczas Alexanderhofstrasse), zraniła jadącego w środku przed-
stawiciela niemieckich władz. Gettu groziło rozstrzelanie 100 niewinnych osób. Na szczęście przy-
padkowym sprawcą okazał się niedorozwinięty chłopiec. Sprawę umorzono.
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Przecież nie zrezygnują z milionowego interesu tylko dlatego, że dziecko rzuca 
kamieniem. Winni zostaną ukarani i na tym się zapewne ta sprawa zakończy.

Wrócił do listu od Biebowa. Przycisnął ołówek do papieru notatnika i zano-
tował kilka decyzji. Nie były to żadne istotne zmiany, jedynie środki techniczne 
konieczne, by przyjąć nowo przybyłych. Wysączył resztkę wody sodowej ze szklanki 
i zdjął okulary. Już czas wyjść, żeby obejrzeć nową karetę. 

Nowy powóz był obudowany i miał okienka. Chociaż nie przypominał karet 
królewskich, mimo skromnego wyglądu wykazywał pewne podobieństwo do 
nich. Miał stworzyć odpowiednią granicę między Prezesem a ulicą getta, granicę, 
która będzie zniesiona tylko wtedy, kiedy Prezes, a nie tłum, sobie tego zażyczy. 
Nie wypadało, by zewsząd za nim biegli jak za wariatem, gdy przejeżdżał przez 
zatłoczoną ulicę. By osaczano go krzykami, płaczem, listami i prośbami – coś 
obrzydliwego! Teraz mógł sobie siedzieć w głębokiej ciemności karety, oglądać, 
co się dzieje na zewnątrz, samemu nie będąc widzianym.

Poszedł ją wypróbować. Powietrze było w niej duszne, ale podobnie było też 
na zewnątrz. Na niebie rozlegały się raz po raz wystrzały grzmotów. Dalekie, 
blade błyskawice przecinały chmury. Jadąc karetą Prezes widział, jak mieszkańcy 
getta całymi grupami wysypują się z resortów. Inni spieszyli do pracy na drugą 
zmianę. Kobiety z czajnikami i garnkami biegły do punktów rozdziału kawy. Inne 
z gorącymi naczyniami w rękach wychodziły z kuchni gazowych. Dzieci niosły wia-
dra wody. Gdzieniegdzie ktoś leżał na progu jak na łóżku – na wpół nagi szkielet 
z głową wspartą o menażkę, ze spiczastym, ostrym nosem celującym w niebo. 
Spał czy może omdlał. Na widok karety handlarze cukierkami i sacharyną szybko 
chowali się w bramach, a reszta przechodniów zatrzymywała się, spoglądała jak 
na zjawisko, po czym biegła dalej.

Woźnica na koźle prowadził konie powoli, łagodnie. Prezes dał mu godzinę, 
a przez ten czas można było przemierzyć całe getto wzdłuż i wszerz. Ale kiedy 
dotarli do placu Kościelnego, musiał się co kilka kroków zatrzymywać, a w koń-
cu utknął na dobre. Ze wszystkich stron spływał tłum kierujący się na most. 
Prezes wyjrzał przez okienko. W tym placu było coś odrażającego i przejmują-
cego grozą: z jednej strony stare kamienice, z drugiej kościół, milczący i pusty, 
a naprzeciwko – ceglastoczerwony budynek Kripo, jedyne miejsce w getcie, nad 
którym on, Mordechaj Chaim, nie miał żadnej władzy. Z przodu widać było druty 
i ten dziwaczny most, z którego dochodziło pospieszne stukanie setek trepów. 
Mieszkańcy getta wyglądali jak demony wdrapujące się na piekielną drabinę. Ten 
przyprawiający o zawrót głowy balet nóg, cienkich jak patyki albo spuchniętych 
jak dynie! Koszule mężczyzn, rozchełstane, przepocone i brudne, odkrywały 
żebra wystające jak u szkieletów. Twarze umazane pyłem i potem, biała piana 
na wargach, oczy – niczym wypalone węgle. Kobiety wyglądały jeszcze bardziej 
odpychająco. Gdyby nie sukienki przylepiające się do spoconych ciał, nie byłoby 
można odróżnić ich od mężczyzn. W ich ciałach nie było śladu zaokrąglenia, 
a jeśli miały jeszcze pozostałości biustu, to był spłaszczony jak dwie luźne, 
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puste torby na klawiaturze żeber. Twarze kobiet też były męskie, zapadnięte, 
z odstającymi żuchwami, ze spiczastymi, długimi nosami. Jedynym fizycznym 
znakiem ich kobiecości były długie, rozczochrane włosy, klejące się do czaszek. 
Również oczy odróżniały je od mężczyzn. Były jak gorejące węgle, pełne gniewu, 
niecierpliwości, uporu i ostatecznej determinacji.

Ale tu i ówdzie widać było pośród tłumu wycieńczonych normalną ludzką 
sylwetkę z normalną ludzką twarzą i w czystym ubraniu. Taka osoba nie miała 
menażki zwisającej na sznurku przywiązanym do guzika marynarki albo prze-
ciągniętym przez pasek. Zazwyczaj niosła teczkę. Dygnitarz. Tu i ówdzie migała 
kolorowa sukienka na dziewczęcym ciele, słodka młoda twarz, uśmiechnięte 
oczy lekko przesłonięte stęsknionym smutkiem – szesnasto-siedemnastolatka, 
jedna z tych, co za sprawą jakiegoś cudu rozkwitły w getcie.

Mordechaj Chaim zauważył popsuty zegar na wieży kościelnej. Stojący zegar, 
kiedy czas wokół tak pulsował, zakrawał na drwinę. Ale nie miało najmniejszego 
sensu interweniować w tej sprawie u Niemców. Czy zegar był w końcu taki ważny? 
To przedmiot martwy, nawet kiedy działa. Prawdziwy zegar bił w żywym pulsie 
getta. Jednak widok wieży kościelnej i tak sprawiał nieprzyjemne wrażenie, 
choć nie z powodu zegara. Przyczyną były siedzące na niej czarne wrony. Tylko 
nieliczne z nich latały, i też jakoś niezgrabnie. Przelatywały kawałek i z powrotem 
siadały. W ich krakaniu było jakieś osobliwe charczenie, jakby z gardeł wydoby-
wały im się zduszone ludzkie jęki. W tym momencie Prezes zauważył całe kupy 
ptaków leżące na czerwonym dachu. To, co przedtem wyglądało jak kawałki 
czarnej papy, było rozłożonymi, omdlałymi skrzydłami. Cały kościół wydawał się 
pocętkowany czarnymi piórami. Leżały na wszystkich gzymsach, we wszystkich  
niszach.

Dał się słyszeć łomot, jakby przez niebo przeciągały ciężkie wozy. Na ulicy 
zrobiło się ciemno. Rozległo się ciche pukanie o dach karety, jakby ktoś opróżniał 
torebki grochu. Na moście powstał jeszcze większy ścisk i bieganina. Te wychu-
dłe ciała mogły się, o dziwo, bardzo szybko poruszać. Serce Prezesa przepełniło 
się miłością i dumą. Pożyteczny, pracowity naród, zarabiający w pocie czoła na 
kawałek chleba, spieszył teraz do domu po całym dniu pracy. Gdyby jeszcze 
nie plątało się między nimi tylu starców! W jeszcze większym stopniu niż inni 
nosili na twarzach znamię śmierci – żywe trupy, wzbudzające wstręt, jaki ma się 
do trupów. Dlaczego nie siedzieli w mieszkaniach? Dlaczego wystawiali się na 
pokaz? A co robili tu, w tym ścisku, Żydzi z tałesami schowanymi pod chałaty? 
Już pożenili wszystkie dzieci?

Strumień deszczu zalewał okienko. Pojawiła się w nim twarz woźnicy: – Leje, 
panie Prezesie! – Rumkowski pokazał mu na migi, żeby podjechał do krawężni-
ka. Deszcz zmywał kamienie. Dach karety brzęczał jak niezgrana orkiestra. Od 
czasu do czasu błyskawice niczym zęby piły przedzierały się przez zamglone 
okienko. Ziemia aż się trzęsła od grzmotów. Na progu apteki stał przemoczony 
woźnica z mokrą twarzą zwróconą w stronę karety, gotowy na każdy rozkaz 
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Prezesa. Rumkowski zapukał w drzwi i lekko je uchylił: – Co się dzieje z tymi 
wronami? – zapytał.

Woźnica przyłożył rękę do ucha. Między nim a Prezesem rozciągała się zasłona 
deszczu. Starł strumień wody, który spływał mu z nosa: – He, panie Prezesie?

– Ptaki na kościele. Co z nimi?
– Ptaki, panie Prezesie? – woźnica podniósł twarz, zmrużył oczy, żeby deszcz 

ich nie zalewał, i w końcu się zorientował. – A, na kościele, to pan ma na myśli. 
Zdychają, panie Prezesie, padają jak muchy. Mówią, że z głodu albo z zarazy.

Zaraza. To był logiczny powód. To się zdarzało wśród ptaków żyjących w sta-
dach. Prezes zamknął drzwiczki i pozwolił woźnicy schować się przed deszczem. 
Sam nadal siedział z twarzą przy szybce. Co za melancholijny obraz – oniemiały 
kościół, nieruchomy zegar na wieży, czerwony domek Kripo, czarna chmara 
ludzi nad deskami dziwacznego mostu, stukanie setek trepów o schody, echo 
dalekiego grzmotu i czarne, rozłożone skrzydła martwych ptaków. Mordechaj 
Chaim dziwił się sobie. Przecież nigdy nie ulegał takim obrazom. On, wiecznie 
rozumny i logiczny – a tu nagle w mocy nastrojów? Musi to przełamać, tutaj, na 
miejscu. Jeżeli już stał się mistykiem, to dlaczego nie przyjąć tego tu za dobry 
znak? Martwe wrony były dobrą przepowiednią, nie złą. To żywe wrony przynoszą 
złe wieści. Skoro zdechły, getto przeżyje. On sam przeżyje. Nie inaczej, to ręka 
opatrzności go tutaj przywiodła, by na własne oczy zobaczył ten dobry znak... 
Los getta został gdzieś przesądzony... może w tym momencie tego właśnie dnia.

Odetchnął z ulgą i poczuł wdzięczność do Żydów z ukrytymi tałesami, którzy 
spieszyli w ulewie gdzieś na modlitwę. Postanowił też przyłączyć się do modlitw 
w następne święta Rosz ha-Szana i Jom Kipur. Kiedy tylko powziął postanowienie, 
odczuł ssanie w żołądku. Był głodny jak wilk.

*

Tego samego wieczoru Prezesa oczekiwał jeszcze jeden dobry znak – zapo-
wiedź życia. Znalazł swoją przyszłą żonę.

Cukermanowie urządzili małe przyjęcie na jego cześć i nie było powodu, dla 
którego nie miałby przyjąć zaproszenia. Samuel był w końcu najbardziej oddanym 
ze wszystkich jego pomocników. Jego charakter pozostawiał wprawdzie dużo 
do życzenia, nie zawsze się zachowywał, jak Prezes by tego oczekiwał, ale nie 
miało sensu odmawiać mu tej przyjemności, szczególnie kiedy chciał wyrazić 
wdzięczność i oddanie w bardziej prywatny sposób.

Getto było czyste i odświeżone po burzy. Wieczorne powietrze było łagodne, 
przepojone zapachami ziemi. Pięknie pachniało. Prezes wystroił się w dobrze 
skrojony garnitur, na głowie miał kapelusz. Był po codziennej kąpieli, jego twarz 
promieniała zaróżowiona i świeża. Czuł się jak dziecko dopiero co obudzone ze snu. 
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Do Cukermanów wybrał się pieszo. Dobrze było się przejść. Towarzyszyło 
mu dwóch mężczyzn z „komanda antynapadowego” – jego straż przyboczna. 
Chłopcy maszerowali takim donośnym krokiem, jakby ich oficerki były zrobione 
nie ze skóry, a z żelazobetonu. Prezes starał się dostosować do ich rytmu. Czuł 
się młody i silny jak oni. 

Był w dobrym nastroju, a jego nastrój był zwykle zaraźliwy. Chłopak idący po 
prawej stronie nie przestawał sypać najpopularniejszymi dowcipami gettowy-
mi: – Słyszy pan, panie Prezesie – chichotał z własnych żartów. – Dwóch braci 
bije się krzesłami o zupę, a trzeci się przygląda. Podchodzi policjant i go pyta: 
„Dlaczego ich nie rozdzieliłeś?”. A tamten na to: „Bo nie było trzeciego krzesła”... 
A w sądzie jeden facet... no wie pan, panie Prezesie, jeden z tych oszustów, co 
fałszowali pieniądze gettowe... mówi do sędziego: „Panie sędzio, jak mogłem 
fałszować pieniądze skoro nawet nie potrafię się podpisać?”. A sędzia mu 
odpowiada: „Nie oskarżają cię o napisanie własnego nazwiska, tylko nazwiska 
prezesa Rumkowskiego”. 

Prezes śmiał się razem z chłopakiem. Szukał w pamięci dowcipu, którym 
mógłby się zrewanżować, ale nie znał ani jednego. Wszystkie, które słyszał, od 
razu wyparowywały mu z pamięci. Zeszli z mostu i przeszli obok strażnika, który 
wyglądał samotnie i nieszczęśliwie w porównaniu z tą wesołą kompanią trzech 
mocnych Żydów gettowych. Na Lutomierskiej, pełnej spacerowiczów, z szacun-
kiem rozstępowano się przed maszerującymi. Prezes przez bramy zaglądał na 
podwórza. Wszyscy siedzieli przy grządkach, pielili, kopali. – Widzicie, do czego 
Żydzi są zdolni! – zatrzymał się przy jednej z bram wyglądającej jak rama zielo-
nego obrazu. – Bałuty stały się jednym wielkim ogrodem.

– To mi coś przypomina, panie Prezesie, odezwał się od razu chłopak-dow-
cipniś. – Jeden działkowicz pyta drugiego: „Jak ci się udały kartofle?”. Tamten 
na to: „Bardzo dobrze. Niektóre są wielkości czereśni, niektóre wielkości grochu, 
a reszta jest mała”. 

Prezes dobrodusznie machnął ręką: – E, nie jest tak źle. Ziemia gettowa jest 
urodzajna. – Weszli już na podwórze Cukermana, krocząc jeden za drugim mię-
dzy grządkami. Po obu stronach mężczyźni i kobiety krzątali się wokół warzyw. 
Pompa wesoło skrzypiała. Obok niej w wielkich misach myto liście buraków. 
Po pojawieniu się Prezesa swobodny gwar rozmów ustał. Zrobiła się bieganina, 
wrzawa. Zdumione głowy zwracały się do niego ze wszystkich stron. Wyglądano 
z otwartych okien. Jego imię, jakby zwielokrotnione echem, rozbrzmiewało w głębi 
mieszkań. Uśmiechał się, kiwał głową i machał ręką do dzieci, które zbiegły się 
ze wszystkich stron. Rzucił okiem na drzewo wiśni. Z błyszczących liści, jeszcze 
pełnych deszczu, kapały wąskie, perlące się krople. Czerwone, dojrzałe owoce 
łobuzersko mrugały pośród gałęzi. Strażnik siedzący na skrzynce pod drzewem 
zerwał się na równe nogi i prawie upuścił tom Talmudu, który miał na kolanach. 

– Dobry wieczór, panie Prezesie – ukłonił się.
– Dobry wieczór – odpowiedział Prezes. – Kiedy będzie zbiór wiśni?
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– Wydział Gospodarczy mówi, że za tydzień, panie Prezesie. 
Prezes podziwiał drzewo. Życzyłby sobie mieć je w swoim ogrodzie. – Piękne drze-

wo – powiedział do strażnika, jakby chciał mu w ten sposób sprawić przyjemność.
Strażnik się ukłonił: – Tak, to dobre drzewo, panie Prezesie. Nazywamy je tu 

ec ha-chaim, drzewem życia.
Z pobliskiego domu wybiegł uroczyście uśmiechnięty Samuel Cukerman. 

Rumkowski pożegnał się z towarzyszami i dał się wziąć pod ramię Samuelowi. 
W otwartych drzwiach przyjęła ich kucharka Rejzl. – Witamy, panie Morde-

chaju Chaimie Rumkowski! – wykrzyknęła i rozłożyła ramiona, jakby chciała go 
wziąć w objęcia. – Nie poznaje mnie pan, panie Prezes?

– Jak nie poznaję? – Prezes podał jej kapelusz – nie zmieniłaś się ani o włos...
Miała na sobie jedwabną letnią sukienkę bordo, nabytą za kilka cebul, a wło-

sy ukarbowała maszynką. Z całej jej postaci tchnęła siła i energia. – Idźcie do 
jadalni, panie Prezes! – rozkazała jak gospodyni.

Jadalni Cukermanowie dorobili się po tym, jak profesor Hager z żoną się 
wyprowadzili. Dzięki temu mogli urządzić to pierwsze większe przyjęcie. Na 
progu pokoju pokazała się Matylda. Prezes ledwo ją poznał, chociaż widział ją 
nie dalej niż w Nowy Rok na zabawie u siebie w domu. Stała przed nim niska, 
miękko rozlana kobieta, z pełną twarzą i obwisłym podbródkiem. Jej brzuch 
i biust tworzyły jedno zaokrąglenie, więc Matylda wyglądała jak sflaczała piłka, 
z której uszła połowa powietrza. Jej policzki były niezdrowo żółte jak u ludzi, którzy 
rzadko wychodzą z domu, a w sieci zmarszczek rysowały się dwa pofałdowane 
worki pod oczami. Włosy siwiały jej na skroniach i wyglądała raczej na matkę 
Samuela niż na żonę.

Prezes starał się ukryć nieprzyjemne wrażenie, jakie zrobiła na nim gospo-
dyni, więc czując w swojej dłoni pulchną rączkę Matyldy, pochylił się i złożył na 
niej rycerski pocałunek.

– Jestem panu tak wdzięczna, panie Prezesie – wyszeptała, spoglądając na 
niego cierpiętniczo i uporczywie, bez śladu przedwojennej królewskiej wyższości 
– za Dom Kultury... za koncerty...

Samuel pospiesznie ich rozdzielił i zanim Prezes zdołał odpowiedzieć, wprowa-
dził go do jadalni. Pozostali goście siedzieli przy zastawionym stole w całkowitym 
milczeniu i z szacunkiem czekali, aż Prezes zwróci na nich uwagę. Kiedy Prezes 
zbliżył się do stołu, jak na rozkaz zerwali się na nogi i zaczęli bić brawo. Rum-
kowski żwawo obszedł stół i podał każdemu rękę, kiwając głową w odpowiedzi 
na uprzejmości, jakimi go obdarzano. Wszyscy należeli do śmietanki gettowej 
i do koła jego bliskich współpracowników. Wśród tych znanych twarzy tylko jedna 
była mu obca. Twarz młodej kobiety.

– Panna Klara Wajnszenker – przedstawił ją Samuel ze szczególną intonacją 
w głosie. Prezes pochylił w jego kierunku głowę, by dosłyszeć, co mówi o nie-
znajomej: – Jest adwokatką... – szeptał mu do ucha Samuel – przed wojną była 
aplikantką w sądzie handlowym. Urocza osoba... 
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Panna Wajnszenker14 siedziała tuż obok miejsca honorowego, które zajął 
Prezes. 

Nawet nie spojrzał na stół z wyszukanymi potrawami. Studiował profil nie-
znajomej u swojego boku. Takiej właśnie twarzy szukał – szczerej i mądrej. Nie 
bezwstydnie kokieteryjnej, nie dziewczęco słodkiej, ale dumnej, a zarazem kobieco 
szlachetnej. Przysunął swoje krzesło bliżej niej. – Klara to ładne imię, bardzo 
ładne – próbował zagaić rozmowę. Zauważył, że pozostała spokojna i obojętna 
na jego uwagę, więc pospiesznie dodał: – Oczywiście, liczy się człowiek, nie 
imię... ale... Skąd znasz Cukermanów, dziecko?

To też nie było trafione – przechodzić z nią na ty i nazywać ją dzieckiem. Ale 
chciał ocieplić atmosferę między nimi.

– Pani Cukerman jest moją przyjaciółką – poinformowała go tonem, który nie 
był ani przyjacielski, ani wrogi. W jej zachowaniu nie było ani śladu poddańczości, 
do której był przyzwyczajony, ani śladu chęci przypodobania się. To go trochę 
drażniło i jednocześnie mu się podobało. Tak, posiadała umiar w każdym ruchu, 
inteligencję w każdym calu. Królewska, majestatyczna powściągliwość – oto co 
wyrażała cała jej osoba. Miał dla niej szacunek. Nie mógł się do niej zwracać 
jak zwykle mówił do dziewcząt, do kobiet. Wobec niej to on czuł się jak dziecko, 
jak młody chłopak. To uczucie było nowe i przyjemne. Właśnie szukał innego, 
odpowiedniego tonu do rozmowy, gdy nagle usłyszał głos Samuela.

– Moi drodzy goście! – wykrzyknął Samuel, podnosząc kieliszek trzymany 
w ręce. – Nie chcę dzisiejszego wieczoru wygłaszać długich toastów. Dzisiejsze 
spotkanie odbywa się na cześć naszego Prezesa, jest wyrazem wdzięczności 
mojej i mojej rodziny... Niech nam Prezes żyje w zdrowiu i niech jego serce, które 
przynosi nam wszystkim pocieszenie, będzie silniejsze miłością, którą do niego 
żywimy! – Naprawdę się przejął własną przemową. Kieliszek trząsł mu się w dłoni.

Goście energicznie bili brawo. Rumkowski podniósł kieliszek i kiwnął głową do 
Samuela ze szczerą przyjaźnią. Był mu wdzięczny za oddanie. Za Klarę. Stuknął 
w kieliszek Klary i sączył wino chciwymi wargami. Zachciało mu się położyć rękę 
na ramieniu młodej kobiety, ale się powstrzymał. Tylko się do niej bliżej pochylił: 
– Na imię mam Chaim – powiedział, jakby się jej przedstawiał.

– Widzę, że imię ma dla pana wielkie znaczenie – zauważyła rzeczowo, powoli 
sącząc wino.

– Imię to człowiek! – wykrzyknął, zaskoczony trafnością tej myśli.
– Uważa pan, że to nie przypadek, że pan ma na imię Chaim, panie Prezesie?
– Nie, to przeznaczenie.
– Któryś z pana dziadków zapewne miał na imię Chaim.

14 Drugą żoną Rumkowskiego została Regina Weinberger (1907–1944), ukończyła studia prawnicze 
na Uniwersytecie Warszawskim, w getcie mieszkała przy ul. Zgierskiej 21. Pracowała w Sekreta-
riacie Prezydialnym, potem jako radca prawny Prezesa. Ślub odbył się 27 grudnia 1941 r.
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– To też przeznaczenie, on się tak nazywał ze względu na mnie.
– Jest pan mistykiem.
– Ja? Ja jestem realistą! – po raz pierwszy zobaczył, że się uśmiecha.
Kucharka Rejzl weszła z półmiskiem czulentu. Rozochocony Zybert rozśpiewał 

się: – „Co my tu siedzimy jak stare baby, lepiej się zabierzmy do jakiej zabawy!”
Kucharka Rejzl szła od jednego gościa do drugiego, stawała mu za plecami 

i sięgała korpulentnymi, nagimi ramionami do talerzy, rozdzielając wielką łyżką 
porcje czulentu z mięsem. – Jedzta, jedzta, kochanieńkie, jedzta, jedzta, kocha-
nieńcy – zgodnie ze swoim zwyczajem zwracała się do każdego w liczbie mnogiej. 
Łyżki się rozdzwoniły. Samuel chodził wokół z butelką i napełniał kieliszki.

– Ale pycha! – Zybert przytknął końce palców do warg i donośnie cmoknął. 
– Rejzluniu! – wykrzyknął trochę wstawiony. – Może mogłabyś też trochę pobyć 
u mnie kucharką, kochaneczko?

Twarz Rejzli błyszczała z radości i potu. – A nawet jak by mnie pan ozłocił, 
panie Zybert, kochanieńki, to też mnie pan nie przekabaci! Ja już mam własnych 
państwa, oby mi długo żyli!

– Brawo! Brawo! – klaskał pan Waldman, komisarz oddziału finansowego. 
Miał słabą głowę i od wypitego kieliszka język mu się plątał. Z natury był milcz-
kiem. – To jest wierność! – chwalił Rejzlę. – To jest oddanie! Gdzie to jeszcze 
widać w dzisiejszych czasach, moi przyjaciele? Nawet między krewnymi tego nie 
ma, nawet między mężem i żoną, rodzicami i dziećmi. – Nagle spoważniał. – Nie 
sądzicie, przyjaciele – urwał, trzymając resztę przeżuwających gości w napięciu, 
aż kęs zsunął mu się do gardła – nie sądzicie, że my, Żydzi, powinniśmy stać na 
wyższym poziomie moralnym w takiej sytuacji? Te historie, o których się słyszy! 
Dzieci kradną chleb rodzicom... siostra wyjada bratu... – Jego żona, poważna, 
ciemnowłosa matrona, poważnie przytaknęła ruchem głowy.

– Straszne, straszne – pozostałe kobiety elegancko dmuchały na łyżki pełne 
czulentu.

– My, Żydzi, którzy chlubimy się naszą etyką – ciągnął pan Waldman i roz-
koszował się przy tym kawałkiem mięsa, który miał w ustach – powinniśmy tu 
żyć jak bracia. Bo jeśli nie, to jaki jest pożytek z całej naszej Tory, skoro w nie-
szczęściu odstawiamy ją na bok?

– Lud jest bardzo ciemny – zauważyła „hrabina Helena”, szwagierka Prezesa. 
– Sądzę, że my, inteligencja, nie wypełniamy naszych obowiązków. Nie zajmuje-
my się w wystarczającym stopniu pracą społeczną – w swoje na wpół otwarte, 
pomalowane usta zręcznie wprowadziła na koniuszku łyżki kawałeczki czulentu.

Żona komisarza policji poczuła się dotknięta jej uwagą: – Mnie tego pani nie 
może wyrzucać, pani Heleno. Już od miesięcy zbieram starą pościel i ubrania 
dla dzieci szkolnych.

Żwawa, ładna kobieta, nowa towarzyszka życia jednego z adwokatów, ko-
kieteryjnie-poddańczo zwróciła twarz do Rumkowskiego: – A ten wspaniały 
pomysł, który zawdzięczamy geniuszowi Prezesa, że Żydzi mają na zimę odciąć 
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połowę swoich płaszczy zimowych, zrobić sobie kurtki, a resztę materiału oddać 
potrzebującym...

Zybert, który od jakiegoś czasu zawładnął butelką wina i co chwilę sobie 
z niej dolewał, zaśpiewał do swojego na pół wyczyszczonego talerza: „Ciesz się 
chłopcze, ciesz, dziewczyno, pijmy wódkę, pijmy wino, trala, lalala...”

– A główny zarzut trzeba postawić nam, kobietom – poważna pani Waldman 
zgodziła się z „hrabiną Heleną”. – W końcu mężczyźni zajęci są pracą. Dlatego 
naszym obowiązkiem jest dopilnować, by cywilizacja w getcie rozwijała się. Nie 
mam na myśli jedynie ulicy. Trzeba dojść do domów, nauczyć tych ludzi, jak i co 
jeść. Czy mają państwo pojęcie, co oni pakują sobie do żołądków? Najgorsze 
brudy. Z tego biorą się potem choroby i epidemie. Trzeba by też oddziaływać na 
nauczycieli. – Zwróciła się do komisarza szkół: – W klasach powinno się wpro-
wadzić przedmiot „uczciwość”. Dzieci wyrastają na złodziei i kłamców. Kiedy 
mogą coś zwinąć z wozu albo wynieść z kooperatywy, pysznią się jak bohaterzy, 
a najgorsze jest to, że rodzice jeszcze je za to chwalą. 

– Tak, komitet kobiet byłby wielkim osiągnięciem. – Odezwała się żona ko-
misarza sądu, starsza, elegancka pani. – Wykorzystałybyśmy czas pożytecznie, 
uczciwie i kulturalnie. 

Młoda, ładna kobieta zmarszczyła nos: – Nie przepadam za komitetami 
i wiem, że pan Prezes też nie. Każdy powinien robić to, co mu dyktuje sumienie, 
prawda, panie Prezesie? 

Rumkowski odsunął od siebie na wpół pełny talerz. Nie był głodny. Z rozmowy 
przy stole nic nie usłyszał. Był zajęty Klarą.

– Ta dama pyta, czy lubi pan komitety – poinformowała go Klara.
W końcu pozwolił sobie położyć rękę na jej ramieniu: – A ty, lubisz komitety?
Uśmiechnęła się zimno: – Te damy nie znają getta, panie Prezesie. 
Oczywiście, przy stole nie usłyszano jej uwagi, bo i na nią nie czekano, podobnie 

jak na zdanie Prezesa o komitetach. Dobrze widziano, że myśli ma zaprzątnięte 
Klarą. Rozmowa toczyła się dalej. Samuel siedział odsunięty od stołu i lekko koły-
sał się na krześle. – A propos tego, o czym tu rozmawiamy, przyjaciele – odezwał 
się ożywiony – czytałem raz... anegdotę, a może to prawdziwa historia: Plehwe15, 
niech jego imię będzie wymazane, miał kiedyś zwołać do siebie największych 
rabinów, by postawić im kłopotliwe pytania. Jednym z nich było: „Dlaczego u Żydów 
jest tyle konkurencji, jeden drugiemu próbuje odebrać od ust kawałek chleba?”. 
Nasz rabin, reb Chaim, odparł: „To proste. Jak wiadomo, zwierzęta należące do 
tego samego gatunku nie pożerają się nawzajem. Z wyjątkiem jednego – ryb 
w rzece. Dlaczego? Bo inne zwierzęta mają dla siebie cały świat. Mogą szukać 
pożywienia wszędzie, podczas gdy ryby ograniczone są wodą. By utrzymać się 

15 Wiaczesław Konstantynowicz von Plehwe (1846–1904) – minister spraw wewnętrznych w Cesar-
stwie Rosyjskim, szef tajnej policji politycznej, który nieformalnie wspierał antysemickie pogromy.
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przy życiu, jedna musi połykać drugą. To samo jest z Żydami, ograniczonymi 
strefą osiedlenia16, podczas gdy inne ludy mają dla siebie cały świat”. Dzisiaj, 
moi przyjaciele, to odnosi się jeszcze lepiej do getta – zakończył.

Matylda pochyliła twarz nad talerzem, by ukryć łzy, które cisnęły jej się do 
oczu. Samuel na wszystko znajdował uzasadnienie. W ten sposób próbował 
oczyścić się z własnych grzechów, z swego niemoralnego stosunku do niej. Jak ją 
to bolało, jak odbierało jej wszelką nadzieję! Czy on rzeczywiście nie był w stanie 
rozróżnić dobra od zła, czy nie miał żadnego wyczucia etycznego?

Z twarzą zwróconą do talerza usłyszała, jak któryś z gości wygłasza mowę 
na cześć Prezesa. – To tylko i wyłącznie jego zasługa, że siedzimy tu przy zasta-
wionym stole. To tylko i wyłącznie jego zasługa, że u nas, w getcie łódzkim, jest 
lepiej niż we wszystkich innych gettach! Spójrzcie na nasze kwitnące instytucje, 
na resorty, szkoły, szpitale! Nie ma zakątka, gdzie oko Prezesa by nie dosięgło. 
Musimy mu wszyscy pomóc pozbyć się łapowników, skorumpowanych, złodziei, 
egoistów! Niech w jego ręce wstąpi siła! Niech żyje nasz Prezes!

Bito brawo. Matylda opanowała się. Wytarła oczy i podniosła głowę. Następ-
nym mówcą był na wpół pijany Zybert. – To, co wy, panowie, widzicie w Prezesie 
– wykrzyknął – to wszystko święta prawda. Ale ja w nim widzę o wiele więcej... 
o wiele więcej. Mordechaj Chaim Rumkowski, panowie, jest prorokiem i wizjo-
nerem. Tak, właśnie tym! My patrzymy i widzimy tylko getto. Nasze umysły są 
ograniczone drutami, ale nie jego! Patrzy do tyłu i do przodu. Cała historia Żydów 
układa się w jego głowie w jasną, wyraźną drogę. On wie, jak nas po tej drodze 
prowadzić. Jest wysłannikiem bożym. Nie inaczej, tylko wysłannikiem bożym! 
I oby dostąpił tej łaski, by nas stąd wyprowadzić w dobrej godzinie i zawieść nas 
do ziemi obiecanej, mlekiem i miodem płynącej, amen.

Goście spoglądali po sobie pytająco. Jak zawsze w głosie podochoconego 
Zyberta było coś, co budziło wątpliwość, czy mówi serio, czy żartuje. Ale szczupły 
komisarz policji już stał z kieliszkiem w ręku i zaczynał swoją przemowę pół po 
polsku, pół po niemiecku.

Matylda poczuła rękę Samuela na swojej. Ten nieoczekiwany gest zbił ją 
z tropu i jej oczy znów napełniły się łzami. Tak bardzo chciała móc go kochać 
cierpliwie, spokojnie, niczego nie oczekując i nie żywiąc na nic nadziei. Bo czy 
miała prawo czegoś żądać, oczekiwać czegoś dla siebie? Przecież tak mało czuła 
się kobietą, człowiekiem. Szybko wytarła oczy. Teraz nie miała prawa myśleć 
o tym wszystkim. W jej domu odbywało się przyjęcie. Musiała być silna i nie 
dać niczego po sobie poznać przez parę kolejnych godzin. Wczepiła się palcami  
 

16 Nakaz ustanowiony w 1791 r. przez Katarzynę II koncentracji ludności żydowskiej w zachodniej 
części Imperium Rosyjskiego oraz zakaz osiedlania się Żydów na wsiach i w miasteczkach poniżej 
1000 mieszkańców. Strefa osiedlenia przetrwała do końca imperium.
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w rękę Samuela. Był jej dręczycielem i jej jedynym punktem zaczepienia. Kiedy 
się do niej pochylił, wymusiła uśmiech. 

– Klara będzie miała na niego dobry wpływ – zaszeptał jej do ucha i kiwnął 
głową w stronę, gdzie Prezes cicho rozmawiał z młodą kobietą.

Tego wieczoru Prezes Rumkowski nie odpowiedział na mowy pochwalne. Trochę 
za dużo wypił i mieszało mu się w głowie. Czasem widział twarz Klary podwój-
nie i z jedną z tych twarzy wiódł teraz poważną rozmowę. Druga przypominała 
mu jego żonę Szoszanę spoczywającą w grobie na Marysinie. Jasno i wyraźnie 
słyszał jej głos: „Ona i tak cię nie będzie kochać, ty stary koniu. I syna też ci nie 
urodzi, głupcze”. „Będzie musiała!” – odpowiedział jej w wyobraźni Rumkowski 
i przysunął się bliżej do Klary. 
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Panna Diamant mieszkała przy resorcie, w domu, w którym przed wojną funk-
cjonowała szkoła katolicka. W budynku znajdowały się kiedyś cele zakonnic 
pracujących z dziećmi. Były to niewielkie pokoiki, niepołączone ze sobą, lecz 
wychodzące osobnymi drzwiami na długi korytarz.

W domu tym mieszkało wielu nauczycieli, ale byli tu też inni: pracownicy re-
sortu, biura i zasiłkowcy. Pani Lustikman, nauczycielka, która w getcie została 
aktywną komunistką i w zajmowanych przez siebie dwóch pokoikach zorgani-
zowała rodzaj partyjnego sekretariatu, jeden z nich odstąpiła pannie Diamant. 
Sama zaś z mężem staruszkiem, wiecznie głodnym nauczycielem matematyki 
i fizyki, przeprowadziła się wraz sekretariatem do pokoiku obok. Po sąsiedzku 
mieszkała z dwiema córkami pani Fajner, dyrektorka gimnazjum, a dalej Frau 
Brojde, profesorka niemieckiego. W tym samym domu mieszkały też nauczyciel-
ka łaciny, panna Luba, i hebrajskiego, pani Karmelman, którą wszyscy nazywali 
„Karmelką”, a także profesor botaniki pan Hager z dostojną żoną. Oprócz nich 
również kilku młodych nauczycieli, których panna Diamant nie znała.

Panna Diamant stała się częścią wielkiej rodziny, jaką tu tworzyli. Żyli w czymś 
na kształt komuny, a każdy nauczyciel miał w swoim pokoiku tylko porcję chleba 
i cukru. Reszta prowiantu wchodziła do wspólnych zapasów. Komitet aktywu 
wybierany był co miesiąc, ale na jego czele stawały zwykle dwie energiczne 
kobiety – „Karmelka” i pani Lustikman.

Panna Diamant przez kilka pierwszych tygodni nieustannie się dziwiła. At-
mosfera w tym miejscu była tak bardzo nowa, jednocześnie zaś tak znana z mło-
dości, że wydawało jej się to trudne do uwierzenia. Nie, ludzie, z którymi miała 
teraz do czynienia, nie byli już kolegami z gimnazjum nigdy niedostrzegającymi 
jej obecności. Nie byli obojętnymi, pękającymi z samozadowolenia lektorami, 
którzy rzucali z katedry nadęte frazy, a w pokoju nauczycielskim zachowywali 
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się – w swych ambicjach i małostkowości – zupełnie jak dzieci. Teraz brakowało 
im nawet pewności co do własnej wiedzy. Wszyscy czuli się jak początkujący. 
Całymi wieczorami spędzali czas na dyskusjach, czego i jak należy uczyć. A samo 
nauczanie przestało być przykrym obowiązkiem, fachem, stanowiskiem. Teraz 
stanowiło źródło utrzymania i jednocześnie odpowiedzialność. Znikła różnica 
między podejściem do pracy panny Diamant i reszty. Nauczyciele poczuli się 
równie starzy jak ona, ona zaś równie młoda jak oni. Do tego doszło wspólne 
spędzanie czasu po pracy. Wówczas opowiadali jej o swoich problemach i chęt-
nie słuchali uwag.

Dlatego miłość panny Diamant do dzieci, do uczniów jeszcze się wzmogła. 
Jak zauważyła, zmiana w nauczycielach zaszła właśnie z powodu młodzieży. Jej 
zdaniem niesłychany pociąg młodych ludzi do wiedzy, uparte zadawanie pytań 
i niezadowalanie się sztampową odpowiedzią, zmusiły nauczycieli do przemyśleń 
i nabrania szacunku. W końcu sami zmienili się w uczniów, w poszukiwaczy, 
dzięki czemu znaleźli wspólny język z młodymi. O, jak miło się zdziwiła, odkry-
wając w kolegach oddanie dla pracy! Jak wspaniale było widzieć ich wieczorami 
siedzących i uczących się, przygotowujących do lekcji! Oczywiście wśród nich 
były też wyjątki, jak na przykład profesor Lustikman, który nieustannie krzyczał 
i kłócił się ze wszystkimi, wszystko kwitując powiedzeniem: „I tak skończymy 
w piachu!”. Jednak w istocie byli to ludzie zupełnie złamani głodem, chorzy, 
którzy jedną nogą byli już na tamtym świecie. A mimo to ten właśnie złośliwy, 
zgorzkniały pan Lustikman zamieniał swoje lekcje fizyki w istne dzieła sztuki. 
Uczniowie nieraz chętnie przesiadywali z nim na przerwach, opuszczając pierwsze 
minuty kolejnych zajęć.

Panna Diamant wiele zawdzięczała tej komunie. Nie musiała zajmować się 
prowadzeniem domu, martwić się o codzienne drobiazgi. Komitet chciał ją zu-
pełnie uwolnić od obowiązków, ale wymogła na nim, aby przydzielił jej zajęcie, 
więc została zarządczynią klubu dla nauczycielskich dzieci.

Za dnia rzadko miała czas dla siebie. Nawet siedząc w swoim pokoiku i od-
poczywając na łóżku, miała myśli zajęte sprawami świata zewnętrznego. Latem 
drzwi do wszystkich pomieszczeń stały otworem, zewsząd dochodziły do niej 
rozmowy. Od czasu do czasu ktoś wpadał na pogawędkę albo się zwierzyć. Je-
den miał opuchnięte nogi, drugi początki gruźlicy. Komuś chorowały dzieci, ktoś 
zmagał się z przygnębieniem, z brakiem zrozumienia u najbliższych. Wyglądało 
to tak, jakby akurat panna Diamant była najzdrowsza i najszczęśliwsza z nich 
wszystkich.

Im dłużej mieszkała z nauczycielami, tym bardziej rosła estyma, jaką ją 
darzono. Jakby przemieniła się w duchową matkę pozostałych, dosłownie – 
w świętą. I jak to z matką bywa, nauczyciele do woli korzystali z jej czasu i uwag, 
jakby należała do każdego z nich, jakby znajdowała się w tym miejscu właśnie 
po to, aby towarzyszyć im w życiu, nie posiadając własnego. Jeśli przy całej tej 
bliskości istniał jakikolwiek dystans pomiędzy nią a resztą mieszkańców, to 
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miał on charakter fizyczny. Czasem pragnęła, żeby zajęli się nią tak jak Szejndl 
z podwórka przy Lutomierskiej. Tęskniła za pytaniem, jak się czuje, za dotykiem 
ręki, dłonią na czole, siostrzanym pocałunkiem kobiety. Rekompensowała to 
sobie w kontaktach z najmłodszymi. Gdy tylko taki szkrab przydreptywał do niej, 
chwytał rękami fałdy sukni czy też zarzucał jej ramiona na szyję, odzyskiwała to, 
czego szczędzili jej starsi. Rachunek się wyrównywał.

Osobistymi przemyśleniami i nastrojem zajmowała się najczęściej nocą, na 
posłaniu. Łóżko stało pod otwartym oknem, a twarz panny Diamant zwracała się 
ku niebu. Zdawało się jej, że leży na zewnątrz, na wilgotnym polu. Wokół okna 
kołysały się pnącza powojnika, działki pachniały, ona zaś pozostawała sam na 
sam ze światem. Było w niej jeszcze tak wiele zdziwienia, tyle zapału. Pragnęła 
tak wiele dowiedzieć się o człowieku, o sobie, o życiu. A niebo wciąż jeszcze 
miało ją w swoim władaniu – rozpalało sny i pragnienia. O dziwo, ciało tak bardzo 
się skurczyło, zestarzało, plecy przygięły, nogi ledwo miały siłę się unieść, ale 
jej wnętrze nie postarzało się ani trochę. Wypełniała ją rześkość, jakby dopiero 
przyszła na świat, pragnąc piękna, jasności, a przede wszystkim zakochując się 
we wszystkim, co żyje i rośnie pod baldachimem dostojnego, tajemniczego nieba.

Jednak czasami, odpoczywając na posłaniu, czuła się tak, jakby leżała w gro-
bie pod gołym niebem. Niejeden raz widziała wówczas przed sobą twarz małego 
dziecka. Kiedyś podziwiała maluchy z oddali, tak jak podziwia się kwiaty. Teraz 
podziw ten nabrał charakteru afirmacji bezpośredniej poprzez kontakt fizyczny. 
Ta potrzeba zachwytu emanowała z całego jej słabowitego ciała, towarzysząc 
myślom o śmierci. Zaś sama śmierć – kiedyś zupełna abstrakcja, spekulacja 
filozoficzna – stała się dla niej tu, na tym łóżku pod oknem, realnie bliska. Wi-
działa je razem – jasne dłonie życia i mroczne dłonie śmierci. Gdzieś na progu 
snu mieszały się jej i zamieniały miejscami, ona zaś żywiła czułość i ciekawość 
wobec obu.

Ale w sierpniu nawet noce przestały należeć do niej. Do egzaminów matu-
ralnych w gimnazjum pozostał miesiąc1. Według własnych obliczeń panna Dia-
mant miała już za sobą około czterdziestu roczników matur, ale do żadnego nie 
przygotowywała się tak jak w tym roku. Stało się to samo z siebie, i znów – za 
sprawą uczniów. Nigdy dotąd nie przerobiła tyle materiału i nie poruszyła tylu 
nowych dziedzin, do których sama często musiała się przygotowywać i douczać 
wespół z uczniami. Trudność leżała nie tyle w materiale, co w podejściu do niego. 
Przedwojenne wyrzuty wobec uczniów, że ociągają się z czytaniem utworów, 
z gruntownym poznaniem epoki, pisarza, tutaj się nie zdarzały. Działo się wręcz 
odwrotnie – były protesty, ostre pytania skierowane do pisarzy, kwestionowanie 
ich podejścia do życia. Każdy chłopiec czy dziewczyna w jej klasie uważał, że 
ma prawo wezwać tego czy owego artystę na przesłuchanie na temat tego, co 

1 W getcie odbyły się dwukrotnie egzaminy maturalne: w 1941 r. do matur przystąpiono 4 września. 
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wie o człowieku, jakie są jego życiowe doświadczenia. Nieraz lekcje zamieniały 
się w burzliwą krytykę, wyśmiewanie i kpiny. Zagubiona, rozkojarzona, broniła 
się, brnęła przez zawieruchę, szukając w dziełach tego, co autentyczne, wiecz-
ne – i chwytała się tego jak ostatniej deski ratunku. Nieraz też udawało jej się 
opanować klasę, ale wiedziała, że wątpliwości pozostawały. Jakie znaczenie 
mają literatura i sztuka wobec okrutnej teraźniejszości?

Jedyne, co ją ratowało, to wyraźne poczucie piękna, jakie posiadali ci młodzi 
ludzie. Tylko przy pomocy piękna mogła do nich przemówić. Potrafili zaakceptować 
to, co najbardziej nierealne, niemożliwe, o ile było piękne. Pozwalali nieść się 
muzyce słów, radości dźwięków i rytmów. Ale mieli swój własny gust i nigdy nie 
była pewna, co im się spodoba, a co nie. Ona zaś, której gust wykrystalizował 
się i ukonkretnił wraz z upływem lat, zrozumiała nagle, że to, co sprawia jej es-
tetyczną satysfakcję, nie wzrusza młodych. A wobec tego, co ich inspiruje, ona 
sama jest zimna i obojętna.

Fakt ten zaniepokoił ją i przestraszył. Chciała mieć przede wszystkim jasność 
co do samej siebie. Ale nie miała. Spędzała więc noce przy stoliku, kawałkiem 
ołówka zapełniając kartki papieru esejami, podsumowaniami, myślami. Gdzieś 
to wszystko musiało połączyć się w całość. Spieszyła się. Dopiero nad ranem 
pozwalała sobie na krótką drzemkę, którą i tak wypełniał pląs myśli mieszają-
cych w mózgu wszelką wiedzę, jaką zgromadziła w życiu. Pląs, który dodatkowo 
utrudniał dojście do jakiegokolwiek wniosku.

Rano, wybierając się do szkoły, celowo wychodziła wcześniej, aby uniknąć 
towarzystwa. Miała pracę do wykonania nawet po drodze. Układała w głowie 
plan lekcji i zajęć pozalekcyjnych. W chłodne, jasne, letnie poranki dobrze się 
myślało. Wokoło panowała cisza. Zaspane ulice i mury muskane promieniami 
bladego słońca wyglądały jak malowane. Gdy tak szła, czasem przychodziło jej 
na myśl wspomnienie przyjaciółki Wandy, lecz było ono niewyraźne. Czy Wanda 
rzeczywiście istniała? Panna Diamant dziwiła się nieostrości całego przeszłego 
życia, które rozegrało się po tamtej stronie drutów. Tak, getto niczym gąbka, 
gruntownie i bez wyjątku, wymazywało niegdysiejszą rzeczywistość, niczym piła 
przecinało życie drutami, pozostawiając jedynie tę część, która była nimi otoczona.

Dzisiaj czuła się zmęczona. Praca w szkole nie szła gładko i musiała zająć 
się wieloma sprawami. Cały dzień czuła pot na ciele, a nieuczesane włosy jak 
lekki puch unosiły się nad czaszką i nie pozwalały się zdyscyplinować. Przede 
wszystkim jednak jej głowę zajmowała sprawa licealistów, którzy przed tygodniem 
ukradli owoce z gminnych drzew na Marysinie. Przyłapano ich na tym już kilka-
krotnie i aresztowano, a pani Fajner musiała interweniować, aby zostali wypusz-
czeni. Tym razem jednak komisarz policji zdecydowany był zatrzymać chłopców 
w areszcie i odesłać ich z grupą do Niemiec. Panna Diamant nie wierzyła, że to 
uczyni. Natomiast nie dawało jej spokoju, że chłopcy opuszczają lekcje akurat 
teraz, podczas ostatnich dni nauki przed maturą. Biegała więc razem z panią 
Fajner do więzienia. Aresztowani przyjmowali odwiedziny nauczycielek całkiem 
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obojętnie. Wzruszali ramionami, słuchając pouczeń pani Fajner. – Te owoce kłują 
w oczy – tłumaczyli spokojnie. – Ślinka cieknie na ich widok.

Obie kobiety udały się do Prezesa, który na ich szczęście był w szampańskim 
nastroju. Zadzwonił, gdzie należało, a uradowane nauczycielki wróciły biegiem do 
gimnazjum. Załatwiwszy tę sprawę, panna Diamant zebrała uczniów ze swoich 
klas i ruszyła z nimi do getta. Był to dzień zaplanowanej wycieczki do szpitala 
w związku z dodatkowymi kursami o chorobach i higienie w getcie. Więc ponow-
nie przeszła długą drogę piechotą, nie z przymusu jednak, lecz z chęci zdobycia 
wiedzy. Dzięki temu dowiedziała się, że dziewięćdziesiąt procent populacji jest 
zarażone gruźlicą. Jednak nie było jej łatwo wygospodarować tych kilku godzin 
na naukę. Gdy tylko ktoś przyniósł informację, że po długiej przerwie znów będą 
wydawać kotlety mięsne i zupę, uczniowie kręcili się w ławkach zupełnie już 
rozproszeni, nie mogąc się doczekać posiłku.

W drodze do domu dogoniła ją grupa uczniów. Zaczęli dyskusję o wrażeniach 
z wizyty w szpitalu. Rozmawiali o prześwietleniach, gruźlicy, tyfusie. Porównywali 
stan zaawansowania swojej choroby. Ten miał plamkę na płucach, ów dziurę, 
inny wodę. Jeden z nich pochwalił się, że prześwietlenie wyszło mu czyste, jest 
zdrowy jak koń, ale systematycznie traci pół kilograma tygodniowo, po czym zaczął 
wyliczać, ile kilogramów musi jeszcze stracić, aby całkiem zniknąć. Rozmawiali 
jak uczeni, prawdziwi spece – kłócili się o cyfry, procenty, a zmęczoną pannę 
Diamant brali na świadka i sędziego. W taki dzień robiło się jej przykro. Miała 
ochotę płakać. Miała wrażenie, że wszystko pełza po ziemi, ludzie są niczym 
robaki, ona zaś jest jednym z nich. W górze jaśniało niebo, ale kto je dostrzegał 
w takim dniu?

W domu czekał na nią codzienny harmider. Wszyscy wrócili z pracy. Maleń-
stwa zamęczały rodziców rozmowami, płaczem i śmiechem. Na podwórku myto 
liście buraków i kapusty. Pompa rzęziła. Gdzieś stukały garnki, dzwoniły sztućce. 
W korytarzach nauczycielki stały nad baliami prania. Dyżurne sprzątaczki za-
miatały schody. Ktoś, zbiegając obładowany pościelą, którą chciał wywietrzyć, 
o mało nie zgarnął po drodze zmęczonej panny Diamant. Powietrze wypełniała 
gorączka, para i zapach potu.

Gdy w końcu doczłapała do pokoiku, zastała na miejscu nieoczekiwanego 
gościa – byłą uczennicę Klarę Wajnszenker. Dziewczyna pozdrowiła nauczycielkę, 
podając jej słoiczek. – Dostałam kwitek na pół kilo twarogu, więc przyniosłam 
pani trochę. 

Nauczycielka obdarzyła ją zmęczonym, roztargnionym uśmiechem i wzięła 
słoiczek, nie wiedząc, co z nim począć. – Chce się pani umyć, panno Diamant? 
Gdzie są pani kapcie? – zapytała Klara.

Panna Diamant nie lubiła, gdy jej usługiwano. Ale z Klarą było inaczej. Jej pomoc 
sprawiała nawet przyjemność, ponieważ robiła wszystko bez krzty czułości czy 
współczucia, jakby chciała pokazać, że jej dobroć pochodzi z głowy, a nie z serca. 
Łatwo było to przyjąć, podobnie jak kiedyś dobroć Szejndli – dobroć, która nie 
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rozpieszczała. Panna Diamant pozwoliła więc podać sobie kapcie i nalać miskę 
wody do mycia. – Nie mam dziś dla ciebie czasu – wymamrotała zaaferowana.

Klara jej nie odpowiedziała, tylko siedząc na łóżku nauczycielki, czekała 
w milczeniu, aż ta poświęci jej uwagę. Gdy w końcu gospodyni usiadła obok, 
zwróciła się do niej sucho: – Nie zajmę dużo czasu, panno Diamant – i znów 
zapadła w milczenie. 

Panna Diamant przyglądała jej się czerwonymi, przymglonymi oczami. Sie-
działa przed nią młoda kobieta, która nie chciała się przyznać do swoich uczuć, 
a jednak zawsze wiedziała, jak pomóc i umiała zrobić wszystko, co należy. Nigdy 
nie używała słowa „miłość”, choć czasem robiła się sentymentalna, zwłaszcza 
mówiąc o swoim zawodzie. Odznaczała się czymś w rodzaju chorobliwej pasji, 
postrzegając dążenie do sprawiedliwości jako coś oczywistego i logicznego na 
wzór matematycznej formuły. – Co pani myśli o prezesie Rumkowskim? – zapy-
tała niespodziewanie Klara.

Panna Diamant podniosła brwi: – Skąd nagle takie pytanie? – Po czym 
odpowiedziała spokojnie: – Kiedyś myślałam, że zesłały nam go niebiosa. Choć 
nie rozumiałam jego słów, myślałam, że z tych ust wypływa wielka mądrość. Ale 
ostatnio jego aureola nieco przygasła. W tym, jak traktuje nauczycieli, nie ma 
szlachetności. Wybaczam mu jednak wszystko ze względu na jego stosunek do 
dzieci… z powodu szkoły.

– Jak pani myśli, dlaczego Niemcy wybrali na to stanowisko właśnie jego? – 
atakowała dziewczyna.

– Klaro, moje dziecko, skąd nagle taki temat?
– Mamy się pobrać. – Panna Diamant musiała się uśmiechnąć. Brzmiało 

to nadzwyczaj komicznie. Jednak na widok poważnej twarz Klary i jej surowego 
spojrzenia dłoń panny Diamant, w której trzymała łyżeczkę, próbując twarogu, 
zaczęła drżeć. – Skoro potrafi mu pani wszystko wybaczyć i jeśli to prawda, że… 
Może to nie pójdzie na marne… 

– Posyła po mnie codziennie… – odpowiedziała Klara. – Oświadczył mi się 
wczoraj. Już wszystko ustalone – zaczęła pocierać dłonie, co stanowiło jedyną 
oznakę jej zdenerwowania, choć jej twarz pozostała spokojna. – Ma pani rację. 
To człowiek z sercem… Bardzo samotny… O, mam wielkie plany.

Zmęczone oczy nauczycielki zamigotały łzami: – Poświęcisz się?
– Przeciwnie. To krok egoistyczny. Nie będę musiała o nic się troszczyć do 

końca wojny – jej oczy ożywiły się. – Getto jest, w pewnym sensie, najszczę-
śliwszym czasem w moim życiu. Zyskałam jasność nie tylko względem siebie, 
ale też innych, jakbym do tej pory pływała albo latała, a teraz zeszła na suchy 
ląd… – Chciała powiedzieć coś jeszcze, ale opanowała się. Siedziała jeszcze 
chwilę w milczeniu, potem wstała, szybko nauczycielkę pożegnała, unikając jej 
wzroku, i wyszła.

Panna Diamant patrzyła za nią przez okno. Klara szła przez podwórko spo-
kojnym, miarowym krokiem. Jej ciemne włosy, krótko ostrzyżone i falujące, 
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błyszczały w świetle wieczoru. Wyszła na ulicę i zniknęła w rzece ludzi. Ulicą 
przejechał wóz z fekaliami – czerwona, chluszcząca beczka wsparta na czterech 
kołach. Mężczyzna i kobieta zaprzężeni byli z przodu, a dwoje dzieci popychało 
ją z tyłu. Trzecie, jeszcze mniejsze, jechało na samej beczce. Rodzina fekaliarzy.

Panna Diamant skierowała wzrok z powrotem na podwórko. Część sąsiadów 
już odpoczywała na zewnątrz. Wśród nich dostrzegła Hagerów, przykurzonych 
i wychudzonych staruszków. Jednak patrzenie na tę wiecznie zakochaną parę 
było czymś odświeżającym. Nieco dalej, na starym stole wykładowym zasłanym 
kołdrami i poduszkami, leżała panna Luba, młoda nauczycielka łaciny, która 
kiedyś twierdziła, że kobiety w czasie wojny okażą się silniejsze od mężczyzn. 
Teraz ta młoda, załamana kobieta leżała w gorączce z powodu choroby płuc. 
W grupie spacerujących mężczyzn panna Diamant dojrzała chudą, wysoką postać 
profesora Lustikmana, który miotał wściekłe spojrzenia w kierunku jadalni. Jego 
żona, pani Lustikman, szła właśnie z naprzeciwka. W białej bluzce z kołnierzem 
wyłożonym na sweter, mimo wiekowej twarzy, wyglądała jak uczennica. Czy szła 
poinformować, że kolacja gotowa? Nie, ciasny krąg otaczających ją mężczyzn 
pozwalał przypuszczać, że przyniosła ostatnie wiadomości radiowe. Gdzieś w get-
cie było kilka osób, w tym chazan, którzy w tajemnicy słuchali radia i roznosili 
wiadomości wśród przywódców partyjnych. Panna Diamant wyobrażała sobie 
Żyda w długiej kapocie, z długą siwą brodą i pejsami, siedzącego nad skrzynką 
radia. Sama zupełnie nie interesowała się wiadomościami, gdyż nie wydawały 
się jej ważne. Getto zdawało się najważniejsze. Nigdy nie marzyła i nie robiła 
planów, co będzie robić po wojnie. Jeśli już pojawiały się jakieś plany czy marzenia 
na temat przyszłości, dotyczyły one jej uczniów. Tak często powtarzała w klasie 
frazę: „Gdy stąd wyjdziecie…”, że młodzi ludzie zazwyczaj ją podchwytywali 
i kończyli zdanie wraz z nią.

Wróciła do stolika i naostrzyła czerwony ołówek. Była gotowa zacząć pracę, 
jednak wciąż brakowało jej odpowiedniego nastroju. Miała przed oczami twarz 
Klary, a jej słowa pobrzmiewały w uszach. Jak mogła ją tak zostawić, nie dając 
okazji do podzielenia się tym, z czym przyszła? To zmęczenie całym dniem, nie 
inaczej, przeszkodziło jej dostrzec niepokój Klary. Przez to poczuła się jeszcze 
bardziej zmęczona.

*

Tak więc prosta nić dni panny Diamant czasem przerywała się lub zaciskała 
w supeł, z którym nie można było nic zrobić. Taki dzień zdarzył się wtedy, gdy 
na dwadzieścia cztery godziny zamknięto most i klasy były w połowie puste. 
Również wówczas, gdy zabrakło połowy klasy, ponieważ przywieziono do getta 
ziemniaki. Takie były również te dziwne dni, gdy wszystko wyglądało dobrze, klasy 
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były pełne, lekcje przygotowane, a jednak coś nie szło, bez powodu i bez przy-
czyny. W pomieszczeniu wisiało coś ciężkiego. Młode oczy spoglądały matowym, 
zgaszonym spojrzeniem, nie dostrzegając nawet jej, nauczycielki. Czuła, że jej 
zbędne słowa trafiają w pustkę. Takie dni przyprawiały ją o chorobę, jednak gdy 
mijały, zapominała o nich i znowu biegła do przodu.

I tak ciągnął się cały sierpień niczym nić ze szpuli. Panna Diamant ledwie 
zauważała, że kończy się jeden tydzień i zaczyna drugi. Z trudem odliczała dni, 
niemal nie odróżniając poranka od zmierzchu. Czuła jedynie rytm czasu – stały, 
pośpieszny. Nie był monotonny, wręcz przeciwnie – niósł napięcie, zapierał dech. 
Dążył do celu, jakim był koniec roku szkolnego w getcie, egzaminy maturalne i nowy 
początek2. Względem nadchodzącego roku miała już wielkie plany. Zrealizuje 
śmiałe eksperymenty, wprowadzi nowe metody, wyciągnie nauczkę z tegorocz-
nych błędów. Za bardzo trzymają się tu systemu sprzed wojny. Warunki w getcie 
były inne, więc należało dobrze wykorzystać pasję dzieci do nauki. Z ochotą 
przerabiały więcej materiału niż miały zapisane. Liceum powinno zastosować 
system uniwersytecki. Panna Diamant nie miała się czego wstydzić. Przedstawi 
swoją rewolucyjną propozycję na otwarcie. Będzie o nią walczyć. A może wcale 
nie przyjdzie jej to z takim wysiłkiem. W pokoju nauczycielskim słuchano jej 
ostatnio, jakby była jasnowidzem, co powodowało, że była zażenowana. Ale na 
razie nie wolno było się odrywać od teraźniejszości. Należało się przygotować 
na wrzesień, na zakończenie roku szkolnego3.

Znów nadszedł jeden z tych dni, który hamował bieg jej programu. Nie pada-
ło, nie wiało chłodem, ale na zewnątrz było szaro i przykro, co izolowało klasę 
od reszty świata i pomagało dziewczętom zachować koncentrację. Lekcja szła 
wyjątkowo dobrze. Była to powtórka materiału, który przerobili w przeciągu roku. 
Niespodziewanie jednak powtórka zamieniła się w odwieczną dyskusję na temat 
tego, jak literatura ma się do życia. Panna Diamant nie powinna była do tego 
dopuścić. Czuła się jednak bezradna – dziewczęta nie dały się powstrzymać. 
Zaczęły się przerzucać argumentami, jakby jej tam w ogóle nie było. Słowa 
w pośpiechu wpadały do jej uszu:

– Literatura ma związek z życiem. Literatura nie ma sensu i życie nie ma 
sensu – oto związek.

– Życie ma tyle sensu, ile sama w nie wlejesz.

2 Nowy rok szkolny miał rozpocząć się w październiku, po jesiennych świętach żydowskich. W 1941 r. 
żydowski Nowy Rok (Rosz ha-Szana) rozpoczynał się 22 września, Jom Kipur (Sądny Dzień) przypa-
dał 1 października, a Sukkot – 6 października.

3 Koniec roku szkolnego zaplanowano na koniec września, a w dniach 24–27 września odbyły się 
egzaminy wstępne do rozmaitych klas liceum, jednak z powodu przywiezienia do getta 20 tys. 
Żydów z Rzeszy i Protektoratu budynki szkolne zostały przekształcone w kolektywy dla przyjezdnych 
i szkolnictwo formalnie nigdy nie zostało ponownie uruchomione.
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– Nasz los spoczywa w cudzych rękach, ale nasze zachowanie już w naszych.
– Pytanie brzmi, czy możemy odmienić nasz los.
– Nie rozmawiamy o losie. Rozmawiamy o literaturze! – oburzała się Róża, 

nadająca ton klasie dziewczyna, rozgadana jak chasydzki dyskutant, która 
w getcie była całkiem sama. – Różnica pomiędzy literaturą a życiem polega na 
tym, że życie to nieharmonijna powaga, a literatura to harmonijna gra. Ci, którzy 
boją się nieprzewidywalności życia, czepiają się sztuki, w której wszystko jest 
przewidywalne i kończy się takim czy innym wnioskiem.

Zarumieniona Rachela Ejbuszyc nie pozostała jej dłużna. – Sztuka to znacz-
nie więcej niż jedynie gra. To protest, rewolta, pragnienie skorygowania życia, to 
dążenie do czegoś, czego brakuje… Każda książka czegoś szuka…

W tym momencie włączyła się śpiewnie mała Inka: – Każda książka to zapi-
sane marzenie. Dlaczego ludzie w getcie tak dużo czytają? Ponieważ chcą uciec 
przed gettem w marzenia.

Róża podskoczyła ponownie: – Otóż to! Literatura daje nam tylko iluzję zaj-
mowania się życiem. Jedynie manipuluje faktami z życia, przedstawia wszystko 
autentycznie, byśmy szybciej uwierzyli w to kłamstwo.

Rachela Ejbuszyc znów odpowiedziała: – Faktycznie, literaturze można zarzu-
cić to, że bardziej przypomina kłamstwo niż rzeczywistość. Weźmy na przykład 
powieść w formie baśni, która musi mieć początek, środek i koniec. Życie tak 
nie wygląda. Początek i koniec to narodziny i śmierć. Jednak pomiędzy nimi ży-
cie raz toczy się falami, raz kręgami, czasami płynie w jedną stronę, a czasami 
w przeciwną. Niekiedy przerywa je cisza i stagnacja albo głęboka otchłań bólu. 
Jest w życiu wiele niewyrażalnego. A w powieści życie musi się toczyć. Nowa 
powieść, ta z nowych czasów, musi wyzwolić się z tego chomąta. Weźmy życie 
w getcie, jak napisać powieść o getcie? Może tak, aby czytelnik musiał ją wyrzucić 
w połowie lektury? A może tak, aby nie mógł się oderwać?

Róża pokręciła głową. – Kto mówi, że w ogóle możliwe jest napisanie powieści 
o getcie?

Inni zgodzili się z nią: – Szczera książka o getcie byłaby wszystkim, ale nie 
dziełem sztuki.

Rachela zdenerwowała się. – Prawdziwy artysta znalazłby odpowiednie 
środki… Getto to nie tylko brzydota…

Róża machnęła ręką. – Ech, to wszystko frazesy!
W tym momencie odezwała się Bella Cukerman, która do tej pory nie uczest-

niczyła w dyskusji: – Czemu frazesy? Na przykład część naszych lekcji…
Klasa roześmiała się, a Róża rzekła: – To napisz powieść o naszych lekcjach! 

– Wkrótce znowu zaczęła się denerwować. – No, a jak napisać powieść o Niemcu, 
co? Jedyne, co można by w niej zawrzeć, to zimne wezwanie do zemsty.

– Literatura nie tworzy proklamacji – przerwała jej któraś z dziewcząt.
– Otóż to! Właśnie! Literatura to tak zwana sztuka interpretacji… Chęć zrozu-

mienia. A chcieć zrozumieć to znaczy wybaczyć! Tak, wybaczyć! A jeśli chcecie 
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wiedzieć, cała literatura, jaką studiujemy, to produkt kultury chrześcijańskiej. 
Dlatego… Tak, weźmy Żyda, ofiarę tysiącletniej nienawiści. Ile dzieł światowej 
literatury traktuje o jego losie? Co? Jak to się stało, że wielcy, genialni artyści 
nie dostrzegali tego doniosłego tematu? A gdy już dostrzegali, dawali nam Fagi-
na albo Shylocka4. A to dlatego, że ani oni, ani ich czytelnicy nie chcieli drążyć 
tematu. Bo to temat, który wzywa do rozliczenia, stanięcia po stronie dobra 
i napiętnowania zła.

Bella Cukerman pokręciła głową: – Pomiędzy dobrem a złem nie zawsze 
istnieje tak ostra granica.

– Wątpisz w zło Niemca?
– Wątpię w naszą dobroć. Czy jesteśmy dobrzy tylko dlatego, że padliśmy 

jego ofiarą?
Panna Diamant zebrała w sobie całą energię, aby przerwać dyskusję i wrócić 

do normalnego toku lekcji. Wiedziała jednak, że nie uciszy dziewcząt inaczej, jak 
tylko osobiście angażując się w spór. Podniosła rękę w stronę klasy, jakby prosiła 
o pozwolenie na zabranie głosu, więc po paru minutach dziewczęta w końcu 
uciszyły się, aby wysłuchać także jej zdania. Powtórzyła wówczas to samo, co 
zwykle mówi przy okazji ich dyskusji: – Panienki – zaszemrał jej głos – Francuzi 
mają malarza o nazwisku Gauguin. Namalował on wielki obraz, który miał wyra-
zić istotę jego życiowych poszukiwań, i nadał mu tytuł: Skąd przyszliśmy? Kim 
jesteśmy? Dokąd idziemy? Tymi właśnie pytaniami zajmują się religia, nauka 
i sztuka. Każda z tych dziedzin szuka odpowiedzi w inny sposób. Według mnie 
dzieło sztuki, odpowiadając na te pytania, powinno też posiadać walor este-
tyczny, który sprawi, że zobaczę życie poszerzone o nowy wymiar – o coś, co 
mnie zaintryguje, pobudzi moją ciekawość i zaspokoi ją. Chciałabym, aby sztuka 
napełniała mnie uczuciem duchowej sytości, a jednocześnie budziła duchowy 
głód. Aby pobudzała rozum, zmysły i uczucia, wszystko naraz we frontalnym ataku 
na mnie jako istotę ludzką. I na tym właśnie polega związek pomiędzy literaturą 
a życiem. Literatura nie jest sposobem ucieczki od życia. Pomaga nam raczej 
żyć w świadomości. Dlatego nie powinniście się tak jej bać. Nie zmąci waszego 
czuwania, przeciwnie – nie pozwoli wam zatonąć w morzu codzienności… A gdy 
już stąd wyjdziecie i zdziwicie się, dlaczego nie zostaliście duchowymi kalekami, 
będziecie mieć pewność, że zawdzięczacie to wolności ducha podtrzymywanej 
przez wasze studiowanie… na przykład – literatury…

Dzwonek zadzwonił, a panna Diamant nie wiedziała, czy lekcja okazała się 
porażką, czy zwycięstwem. Dziewczęta, jedna po drugiej, opuszczały klasę, ona 

4 Postacie żydowskich bohaterów z powieści Oliver Twist Charlesa Dickensa i dramatu Szekspira 
Kupiec wenecki. Mroczny i odrażający Żyd Fagin Dickensa sprowadza na złą drogę małych lon-
dyńskich uliczników, w zamian za wikt i opierunek każe im kraść, rabować, nawet zabijać. Z kolei 
Shylock Szekspira to zgodnie ze stereotypem bezwzględny żydowski finansista wykorzystujący 
uczciwego chrześcijanina.
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zaś pozostała sama, zamyślona. Po chwili zauważyła puste ławki. Co miała wśród 
nich robić? Uczennice wyszły, więc i jej miejsce było na zewnątrz.

Trawa na dworze, jeszcze zielona, choć już przekwitająca, nie poruszała się, 
strosząc w szarości powietrza barwione brązem krawędzie. Drzewa wyglądały 
na zmęczone zbyt długim podtrzymywaniem liści. Białe pajęczyny unosiły się 
wśród gałęzi. Z naprzeciwka szła Bella Cukerman. – Panno Diamant – dziew-
czyna zatrzymała się obok. – Chciałam pani powiedzieć, że dla mnie… dla mnie 
książki to coś więcej niż życie. To znaczy, coś bardziej rzeczywistego. Wszyscy mi 
zarzucają… Nieprawda, że nie widzę, co dzieje się wokół mnie. Ale to, co dzieje 
się w książce, widzę lepiej. Czy to źle? Dlaczego?

Panna Diamant poczuła, że wypełnia ją łagodność. Uśmiechnęła się lekko: 
– Zdradzę ci sekret. Jestem taka jak ty. Ogólnie rzecz biorąc, jest to wada. No 
i co z tego? Chowamy się przed życiem w pięknie, ponieważ tylko w ten sposób 
potrafimy utrzymać się przy życiu i pojąć, jakie jest piękne. – Jej uśmiech stał 
się szerszy. – A jednak trzeba iść po odrobinę zupy, moje dziecko, ponieważ bez 
tego literatura nie będzie miała się na czym oprzeć. – I obie stanęły w kolejce 
przed kadziami zupy. 

*

Wieczór zapadł wcześnie. Wraz z nim zaczął się sączyć drobny deszcz. 
W głównym budynku gimnazjum odbywało się zebranie nauczycieli. Sam Prezes 
przybył, by wygłosić mowę na zakończenie roku szkolnego. Ferie miały się zacząć 
zimą, ale zaczną się we wrześniu, zaraz po maturach i rozdaniu świadectw. Lo-
kale szkolne mają być wówczas oczyszczone na potrzeby osób przybywających 
z prowincji oraz dwudziestu tysięcy Żydów, którzy przyjadą z Niemiec5.

Panna Diamant wracała do domu sama. W uszach niczym mucha brzęczało jej 
ostatnie zdanie, które szepnęła do niej pani Fajner: – Nasza kariera skończona.

Oczy panny Diamant były suche, ale prawie niczego nie widziała przed sobą. 
Dopadła ją ślepota, musiała przytrzymywać się murów, aby nie upaść. Nie 
miała pojęcia, czy drepcze w kierunku domu, czy też nie. Zdawało się jej, że stoi 
w miejscu, a wokół niej wszystko się kręci. Gdzieś w jej pokoiku leżały notatki, 
podsumowania, eseje literackie, które czekały na ukończenie… Podniosła twarz 
i pozwoliła deszczowi moczyć ją drobnymi, tnącymi kroplami.

 

5 Rumkowski został powiadomiony o przybyciu do getta 20 tys. Żydów z Rzeszy i Kraju Warty  
23 września 1941 r. i od razu zaczął organizować miejsca noclegowe. W budynkach szkolnych na 
Marysinie ulokowano najpierw Żydów z Włocławka i okolic, kolejne budynki były szykowane dla 
przesiedleńców z Austrii, Niemiec, Luksemburga i Czech. 



Rozdział  
dwudziesty pierwszy

 Ktoś ją zaczepił: – Cioteńko, potrzebuje cioteńka może dobrego cukiereczka 
na poprawę nastroju? – Podskoczyła, słysząc te niespodziewane słowa i o mało 
nie upadła. – Oj, gewalt! – zawołał człowieczek. – Przecież pani nie widzi, dokąd 
idzie! – Przytrzymała ją czyjaś ręka. – Gdzie pani mieszka? Zaprowadzę… Oto 
cukierek, toffi. Dusza będzie jak nowa. Proszę wziąć… Spróbować – poczuwszy 
coś słodkiego na wargach, mechanicznie otworzyła usta. A gdy słodycz rozlała się 
w środku, łzy w jej oczach roztopiły się i zalały policzki strumieniami. Załzawionymi 
oczami spojrzała na małego Żyda, który ją prowadził, i zauważyła skrzyneczkę 
zawieszoną na jego szyi. Mężczyzna skierował w jej stronę szpic swojej wątłej, 
rzadkiej brody: – Czemuż to cioteńka płacze? Nieszczęście w rodzinie, nie daj 
Boże? Jest gdzieś napisane, cioteńko, że błogosławiony Pan Bóg leczy nas ranami, 
które nam zadaje. Tak jest napisane. A… my, Żydzi, mamy przecież przysłowie, 
cioteńko, że nie ma drugiej takiej rzeczy jak pęknięte serce. Cioteńko… niech 
cioteńka nie płacze – prosił ją człowieczek. Popatrzyła na niego oczyma, z których 
niemal wypłynął cały błękit. – Powiadają, cioteńko – człowieczek nie zamykał 
ust – że najlepszym lekarstwem na smutek jest współczucie wobec drugiego, 
litość… Więc niech się nade mną zlituje, niech mi współczuje. Tamtego wieczoru 
po szabacie… zmarła mi żona, niech odpoczywa w świetlanym raju. Te cukierki 
wyrabiała własnymi dłońmi… z odrobiny swojego cukru. Własne ciało poświęciła 
dla cudzego zadowolenia. Niech mi cioteńka współczuje…

Deszcz i zmierzch pochwyciły ich w cieniste sieci. 



Rozdział  
dwudziesty pierwszy
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Krejna Szapsanowicz, zwana „Poszukiwaczką Skarbów”, była mieszkanką Bałut 
z dziada pradziada. Nie posiadała wprawdzie rodowodu na piśmie, bo jej ojciec 
miał na głowie co innego niż przekazywanie spadkobiercom wiekowych tradycji 
rodziny zbieraczy szmat czy ich szacownego drzewa genealogicznego. Ale istnieje 
hipoteza, że lata temu, kiedy dwóch przedsiębiorczych Żydów, Bławat i Birencwajg, 
przechytrzywszy Rosjan i Niemców, założyło w wiosce Bałuty osiedle, w którym 
Żydzi z ówczesnego getta mogli mieszkać i pracować, już wówczas natrafiono 
tam na rodzinę Szapsanowiczów, „poszukiwaczy skarbów”, wykwalifikowanych 
specjalistów w fachu zbierania szmat.

Należy tu nadmienić, że chociaż Szapsanowicze pracowali niestrudzenie od 
świtu do nocy, przez całe życie ledwo im starczało na chleb ze śledziem i parę 
groszy na mełameda1. Tylko jednego nigdy im nie brakowało – wiary w przyszłość, 
która jako dziedzictwo przechodziła z pokolenia na pokolenie. Co rano wstając 
z łóżka mieli pewność, że właśnie dzisiaj los się do nich uśmiechnie i znajdą na 
śmietniku skarb – brylant lub sakiewkę złota. Bo trzeba wiedzieć, że zbieracz 
szmat nie jest zwykłym biedakiem, prostym nędzarzem. To bogacz w przebraniu, 
który swojego majątku na razie nie trzyma w garści, król w łachmanach poszu-
kujący korony długim, sczerniałym prętem. 

Szapsanowicze odznaczali się lotnym, czujnym umysłem, bo inaczej w ogóle 
by się w swym fachu nie utrzymali. Ich profesja, wbrew pozorom, wymagała by-
strości, szybkiej orientacji i inteligentnych nóg, które wiedzą, dokąd biec, zanim 

1 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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jeszcze głowa coś nakaże. A samo zbieranie też musiało się odbywać w błyska-
wicznym tempie. Z brudnych, smrodliwych stosów, wyglądających identycznie, 
należało szybko i bez wahania wyciągnąć wartościowe szmaty. Słuch i wszystkie 
inne zmysły musiały być przy tym w stanie najwyższej czujności. Konkurencja 
była ogromna, a w dodatku na Żydów czyhali na podwórzach stróże z miotłami 
i stróżki z wiadrami pomyj, na ulicy zaś – policjant z pałką, a także polskie wy-
rostki uzbrojone w kamienie oraz kije.

Szapsanowiczów sama natura przysposobiła do fachu. Mieli zaokrąglone 
plecy i przygarbione ramiona, by zawsze twarzą zwracać się do ziemi i łatwiej 
znosić ciosy. Ich ręce były szybkie, a nogi krótkie i mocne, co w razie potrzeby 
ułatwiało ucieczkę. Uszy mieli duże i spiczaste, zdolne zlokalizować zbliżające 
się niebezpieczeństwo, a oczy badawcze i bystre, rejestrujące tysiące szczegó-
łów. W dodatku ich szara skóra i popielate włosy tworzyły coś w rodzaju barwy 
ochronnej, dzięki której wtapiali się w tło śmietników. To dotyczyło mężczyzn. 
Kobiety zaś były dwojakiego rodzaju.

Ogólnie rzecz biorąc, zanim się nie zestarzały, były z nimi problemy. W mło-
dości – a do fachu dostawały się wcześniej niż chłopcy, którzy musieli jakiś czas 
odsiedzieć w chederze – za bardzo rzucały się w oczy swoimi wyprostowanymi 
plecami, jasną cerą i ognistymi oczami błyszczącymi spod chustek, które zwykły 
nosić na głowach. Potem, gdy zaczynały rodzić dzieci, z pracą było jeszcze gorzej. 
Tyły, stawały się ociężałe i nieuważne, bo myślami były w domu, przy maluchach. 
Dopiero gdy przestawały rodzić, zaczynały się nadawać do roboty, czasem były 
nawet lepsze od mężczyzn. Miały wielki talent do szybkiego oddzielania ziarna 
od plew. Bardzo często jedna z nich przejmowała cały interes, organizowała 
strategię zbierania i sprzedawania szmat, a mężczyźni grali drugie skrzypce. 
Ale istniała też inna kategoria kobiet, która nigdy nie dojrzewała do fachu. Jej 
przedstawicielki w młodości miały pusto w głowie, a na starość za ciężkie nogi. 
Do niczego innego się nie nadawały jak tylko do rodzenia dzieci i do garów.

Krejna przyszła na świat z jednym felerem: była za ładna. Miała bujne czarne 
loki i wiecznie różowe policzki. Za każdym razem, gdy ją zabierano na podwórza, 
sprowadzała nieszczęście. Aż raz, po tym, jak policjant wykręcił jej rękę i z jej 
powodu prawie aresztowano całe towarzystwo, już jej nie chciano zabierać. Ale 
Krejna lubiła swoją pracę, a w dodatku była uparta i honorowa, więc nie przyjęła 
wyroku rodziny.

Na własną rękę chodziła po śmietnikach i okazało się, że jednak ma szczęście. 
Z czasem zawiadywała całą grupą zbieraczy szmat i pomału stało się jasne, że 
to właśnie ona, Krejna, urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą. Przepowiadano, że 
pewnego dnia skarb sam wpadnie jej w ręce. I kto wie, czy tak by się nie stało, 
gdyby nie zakochała się po uszy w Fajwisiu Kuropatwie, rzemieślniku tkackim, 
który nie miał nic wspólnego ze zbieraczami szmat.

Fajwiś był wesołym chłopakiem. Przechodząc przez ulicę Piaskową, przy której 
mieszkali zbieracze szmat, zawsze gwizdał i śpiewał. Jego spojrzenia, niczym roz-
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palone szpilki, przewiercały na wylot każdą dziewczynę. W lecie zawsze lizał loda. 
Dziewczyny widziały jego czerwony język i wilgotne wargi gotowe do całowania. 
Wracając do domu po pracy, zawsze przechodził przez Fajferówkę – uliczkę, przy 
której mieściły się domy schadzek i gdzie mieszkali najgorsi bandyci. W soboty 
często go widywano w jakiejś bramie otoczonego na wpół nagimi panienkami 
i hultajami. Coś do nich perorował, żywo gestykulując. Szeptano między sobą, że 
Fajwiś chce z Fajferówki zrobić barykadę. Co oznacza barykada, nikt nie wiedział, 
ale było jasne, że to pachnie czymś niebezpiecznym, „werwolucją”, i oznacza, 
że chłopcy i dziewczyny mają chwycić czerwoną flagę i lecieć podpalić ratusz. 
Najdziwniejsze było to, że po takich przemowach puszczano go do domu, nie 
przetrąciwszy mu uprzednio kości. W zimie Fajwiś zamiast loda trzymał przy 
ustach harmonijkę albo grał na grzebieniu. Grał tak, że mróz pękał, lód tajał, 
a dziewczęce serca dosłownie się rozpływały.

Że Fajwiś jest wielkim nieudacznikiem, Krejna dowiedziała się dopiero po 
ślubie. Jako żywiciel rodziny był do niczego i za nic nie chciał wyjść na ludzi. Przy 
tym uważał się za przedstawiciela proletariatu i na zbieraczy szmat patrzył z góry. 
Nazywał ich ni mniej, ni więcej jak „odpadami żydostwa polskiego” i groził, że 
kiedy nadejdzie socjalizm, cały fach upadnie.

Krejna zamieszkała z Fajwisiem w dwóch pokoikach przy Piaskowej. Zaraz po 
ślubie Fajwiś wstawił tam warsztat tkacki, a Krejna zaczęła rodzić dzieci. Zgoda 
małżeńska może by się jako tako utrzymała, bo mimo wad Fajwisia Krejna była 
w nim zadurzona po uszy. Problem był w tym, że on za nic nie pozwalał jej zbierać 
szmat. „Chcę, żeby dzieci miały matkę – oświadczył – a na chleb ze śledziem 
sam zarobię”. W Krejnie wszystko się gotowało: „Chleb ze śledziem, oto całe jego 
marzenia”. Ona sama nie mogła żyć bez pogoni za szczęściem, bez nadziei, że 
jutro może być wielki dzień, w którym nastąpi cud. Zaczęła więc wyżywać się 
na swoim nieudaczniku. Obrzucała go nie tylko przekleństwami, ale i kawałkami 
mebli. Okładała go pięściami, a z czasem zaczęła nawet używać do tego celu 
dyscypliny, którą nabyła na dzieciaki. Ale Fajwisiowi to się akurat podobało. Ona 
go tłukła, a jego to bawiło. Śmiał się i przytrzymywał jej ręce, aż dawała mu się 
pocałować i zaprowadzić do łóżka. 

Z czasem ogień gniewu w niej przygasł. Widziała, jak dzieci rosną, uczą się 
w szkole i czytają prawdziwe polskie litery niczym dzieci z bogatych domów. Oczy-
wiście zdawała sobie sprawę, że nie mają bystrości i smykałki dzieci zbieraczy 
szmat, że wyrastają na niezdary i że nie można z nimi rozmawiać bez dyscypliny 
w ręku. Ale jednocześnie czuła się przez to dowartościowana, a czasem jej się 
nawet wydawało, że może już znalazła swój skarb. Sama nie wiedziała, kiedy 
zaczęła się przysłuchiwać temu, co Fajwiś wyczytywał z gazet, a świat, który 
dzielił się kiedyś na ludzi z prętami do grzebania w śmieciach i wszystkich innych, 
podzielił się na biednych i bogatych. A jeśli już pręty, to nie po to, żeby szukać 
w śmieciach, tylko żeby rozbić głowę „pakitalizmowi” mieszkającemu na bogatych 
ulicach. Zgadzała się teraz z Fajwisiem, że świat jest do niczego i że trzeba go 
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zmienić. Nie przestała wprawdzie kłócić się z mężem, który na obiecany chleb 
ze śledziem też nie potrafił zarobić, ale zaczęła go szanować.

Tylko że nadeszła wojna i wszystko, co w umyśle Krejny było już ustalone, 
znowu się poprzestawiało. Świat nie dzielił się już na biednych i bogatych, a na 
Niemców i Żydów. A w samym getcie był z jednej strony Rumkowski ze swoimi 
szychami, a z drugiej „klepsydry”. Krejna nie miała jednak czasu na dokładne 
analizy. Było coś ważniejszego do zrobienia: trzeba było przeżyć.

Zaraz po wybuchu wojny Fajwiś na dobre dowiódł, że nie ma z niego pocie-
chy. Pracy nie było, więc warsztat tkacki poszedł na spalenie. Fajwiś zgłosił się 
w gminie, by zastępować bogatych Żydów, pragnących wykupić się od robót 
przymusowych dla Niemców. Jednak za każdym razem wracał do domu pohara-
tany, z podbitymi oczami i ranami na nogach, a te kilka „smarek”, które przynosił 
do domu, ledwo starczało na garnuszek rzadkiej zupy. Ale tym, co już zupełnie 
wytrącało Krejnę z równowagi, była jego wesołość. Świat stanął na głowie, a ten 
jakby nigdy nic sobie gwizdał, podśpiewywał i się śmiał.

– Z czego się cieszysz? – krzyczała, bandażując mu pokaleczone nogi. – Sły-
szałeś, żeby rozsądny człowiek w dzisiejszych czasach się śmiał? Dlatego szwaby 
cię katują. To przez te twoje łobuzerskie ślepia. Pewnie się tam z nich nabijasz. 

Fajwiś łaskotał ją pod brodą i szczypał w pełne piersi: – Ich diabli wezmą, 
a świat stanie na nogi.

– Przedtem ciebie diabli wezmą, ty moje nieszczęście – niby to go od siebie 
odpychała, ale rozkoszowała się dotykiem jego rąk na swoim ciele.

Wkrótce założono getto i w pokoikach przy Piaskowej zagościł głód. Krejna 
nocami nie mogła oka zmrużyć. Jej umysł pracował na pełnych obrotach, ale nic 
nie mogła wymyślić. Serce jej się krajało na widok dzieci. Rano chciała się kłócić 
z Fajwisiem, czymś w niego rzucić, wylać na niego całą gorycz. Ale kiedy na niego 
patrzała, z litości ściskało ją w dołku. Bo Fajwiś już się nie śmiał i nie śpiewał. Na 
taki widok przechodziła jej cała ochota do kłótni. Teraz tęskniła za jego wesołością: 
– Fajwisiu, biada mi! – napadała na niego. – Co z tobą, chłopie? A niech mnie, 
przecież jesteś jak kawał drewna. Żeby człowiek przez cały boży dzień nawet się 
nie roześmiał, nie zagwizdał. Co, zatonął ci statek z kwaśnym mlekiem?

– Getto – Fajwiś bezradnie rozkładał ręce.
– Getto-szmetto. Co, wypędzili cię z pałacu? Z salonów? Przecież ty jesteś 

z królestwa Bałut, i to z dziada pradziada.
Fajwiś kręcił głową: – Druty...
Ale jeść było trzeba, więc Krejna wybierała się na ulicę. Nie pozostało nic 

innego, jak zwędzać coś z wozów, kręcić się po placu warzywnym, zbierać, co się 
da tu i tam, wyrywać deski z płotów. Krejna faktycznie urodziła się pod szczę-
śliwą gwiazdą. Wszystko, do czego się brała, udawało się. Całe miasto mogła 
przemierzyć na swoich zdrowych nogach, które służyły jej też pierwszorzędnie 
w ucieczce przed policją. Przynosiła do domu brukiew i kartofle, marchew i bu-
raki – wystarczająco, żeby nie umrzeć z głodu. Nastąpiła jeszcze jedna poprawa: 
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Fajwiś zmęczył się szukaniem pracy, więc teraz wypuszczał się razem z Krejną na 
ulice i też przynosił, co się dało. To był ich miesiąc miodowy. On już się wprawdzie 
nie śmiał, jego oczy straciły ogień i wesołość. Nagle się postarzał i zaczął siwieć. 
Ale kiedy dzieci wracały ze szkoły, w piecu było napalone, a Krejna z Fajwisiem 
gotowali lub wspólnie zmywali naczynia. Takiego życia Krejna dotychczas nie 
zasmakowała. Z dnia na dzień piękniała. Jakby jej lat ubywało, choć na świecie 
szalała wojna. W dodatku poczuła się dowartościowana, zrównana w prawach 
ze wszystkimi Żydami, na dobre i na złe.

Ale podczas gdy Krejnie przyświecało szczęście, Fajwiś urodził się pod pe-
chową gwiazdą. Trzy razy przyłapano go na drobnych kradzieżach – raz chodziło 
o deskę, raz o kilka kartofli, a raz, przy odbiorze przydziału, podkradł się do 
worka z grochem i próbował nasypać sobie garść do kieszeni. Gdy wpadł po raz 
czwarty, odstawiono go do więzienia przy Czarnieckiego i nie chciano wypuścić. 

Krejnie krwawiło serce. Nie mogła żyć bez Fajwisia. A on pewnego dnia 
oznajmił jej przez zakratowane ogrodzenie, że następnego dnia mają go wysłać 
do Niemiec. Świat się dla niej zawalił. Przez całą noc płakała, nie wiedząc, co 
robić. Chciała się stawić w więzieniu, by na wzór innych żon jechać razem z nim. 
Miała jednak dzieci i musiała zostać. 

Odnalazła starą harmonijkę Fajwisia i zaniosła mu ją na Czarnieckiego wraz 
z połówką bochenka chleba i babką kawową. Fajwiś spojrzał na nią zgaszony-
mi oczami. Pocieszała go: – Widzisz, wyjedziesz poza druty... – Zdołał jej tylko 
powiedzieć, żeby uważała na dzieci, po czym ich rozdzielono.

Dobrze sobie zapamiętała jego słowa. Świat podzielił się teraz na nią i dzieci 
z jednej strony, a resztę ludzi – jej wrogów – z drugiej. Była gotowa poruszyć 
niebo i ziemię. Mogła dostać zatrudnienie w wielu resortach, ale powiedziała 
sobie, że za nic nie będzie pracować dla Mordechaja Chaima i dla Niemców. 
Dobrze chociaż wyrwać świni włosek szczeciny – powiedziała sobie i zapisała 
się na zasiłek.

Odebrała dzieci ze szkoły. Wprawdzie dostawały tam zupę i uczyły się, ale 
w dzisiejszych czasach istniała tylko jedna rzecz warta nauki: przeżycie. A w tym 
nikt nie mógł jej zastąpić. Chciała mieć dzieci przy sobie, by jej pomagały i uczyły 
się, jak sobie w życiu radzić. Czasy były ciężkie i człowiek, podobnie jak zwierzę, 
musiał mieć ostre pazury. Tak rozmyślała Krejna w bezsenne noce, kiedy tęsk-
niła za swoim Fajwisiem. Litość wypełniająca jej serce była skierowana w jedną 
jedyną stronę: do dzieci. Miała tylko jeden cel: utrzymać je w dobrym zdrowiu. 
Nic innego się nie liczyło. 

Nie była złodziejką i w getcie też się nią nie stała. Prawdziwymi złodziejami 
byli Rumkowski i jego banda. A Krejna z dziećmi mieli święty cel: walczyli o życie. 
I dzieci rzeczywiście przestały być niedorajdami. Odzyskały bystrość Szapsano-
wiczów. Kręciły się po getcie niczym psy myśliwskie i nigdy nie wracały do domu 
z pustymi rękami. Krejnie rosło serce. Wiedziała, że jeśli, broń Boże, coś jej się 
stanie, poradzą sobie. Było to balsamem dla jej duszy.
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Nie przestawała ich uczyć, jak sobie w życiu radzić, i dawała im niezłą szkołę. 
Nawet kiedy policja któreś łapała i wsadzała do aresztu – umierała ze strachu 
i dobijała się do drzwi wszystkich komisarzy, dopóki dzieciaka nie wypuszczono, 
ale koniec końców była zadowolona, że jej dzieci przechodzą przez próbę ognia 
i hartują się w nieszczęściu.

Poza tym nie było dnia, by sama nie rozdała kilku szturchańców i klapsów albo 
nie użyła dyscypliny. To też je hartowało. I ponieważ dla ich własnego dobra nie 
pozwalała sobie na matczyne czułości, był to jedyny sposób, w jaki okazywała 
im swą miłość.

Tylko nocą, kiedy spały, mogła dać upust uczuciom. Tuliła dzieci, całowała 
je i przyciskała do serca. Ale kiedy od tych czułości któreś z nich się budziło, 
odsuwała się i złościła: – Czemu nie śpisz, bękarcie jeden?

Cała czwórka dzieciaków była wesołą kompanią. Jej najstarsza córka, Cypa-
-Dwojrele, miała dziesięć lat, Zajnwl, pierwszy syn, dziewięć, a dwójka najmłod-
szych, Szmerl i Beryś, sześć i siedem. Ale Krejna zwracała się do nich jakby byli jej 
rówieśnikami. Wiedziała, że nie rozumieją wszystkiego, co mówi, ale uważała, że 
gdyby traktowała je odpowiednio do ich wieku, rozpieściłoby je to. Tylko że dzieci 
z charakteru przypominały Fajwisia, więc na wszystko odpowiadały śmiechem 
i próbowały ją przegadać. Sama Krejna też z czasem doszła do siebie, nastrój 
jej się poprawił, jakby i ona przejęła dobry humor od przedwojennego Fajwisia. 
Nieraz przyłapywała się na tym, że mówi jak on, a nawet jej śmiech, jak jej się 
wydawało, miał w sobie echo jego śmiechu. I tak pogodnie za nim teraz tęskniła. 
Czasem jej się wydawało, że on gdzieś tu jest w mieszkaniu, że mruga do niej 
swoimi ognistymi, łobuzerskimi oczami. Żywiła nadzieję, że wszyscy przeżyją i że 
się z nim wtedy spotka, a zatem z jeszcze większym zapałem poruszała niebo 
i ziemię, by się utrzymać razem z dziećmi. 

Już rok temu, wówczas kiedy rozkradziono wszystkie płoty, domów w trakcie 
rozbiórki zaczęto dobrze strzec, a o opał było trudno, Krejna przeniosła cały 
swój dobytek do pokoiku, w którym stała kuchnia. Drugi, opróżniony pokoik, 
zamknęła. Od ciasnoty zrobiło się cieplej i przytulniej. Nieoczekiwanie ten pusty 
pokój przyniósł Krejnie dostateczną sumę pieniędzy, by wykupić cały przydział. 
Rzeczywiście urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą.

Pewnego razu na progu pojawił się elegancki pan, zmoknięty i w opłakanym 
stanie. Zapytał o piwnicę, a ona zaproponowała mu pusty pokoik. Mówił coś 
o jakimś psie, jąkał się niezrozumiale po polsku, a na koniec wyłożył na stół 
dwadzieścia okrągłych „rumków”. Odszedł, by więcej już się nie pojawić, a Krejna 
nie miała wątpliwości, że to sam prorok Eliasz przyszedł wesprzeć w potrzebie 
ją i dzieci2.

2 W folklorze żydowskim prorok Eliasz często zjawia się w przebraniu na ziemi, by pomóc biedakom 
lub ukarać bogatych skąpców.
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Już od dawna święcie wierzyła, że prorok Eliasz przebywa w getcie. Kobiety 
siedzące na progach domów często o nim rozmawiały. To on wyznaczył przyjście 
Mesjasza na tę wiosnę, a następnie przełożył termin na pierwsze mrozy. Podał 
już nawet znak: w dniu, kiedy spadnie pierwszy śnieg, będzie grzmieć i błyskać, 
na Niemców przyjdzie koniec. Publicznie Krejna wyśmiała te historie – Fajwiś 
kiedyś jej powiedział, że prorok Eliasz już dawno umarł – ale w duszy wierzyła 
w nie razem z innymi kobietami, mocno wierzyła.

Nieraz biegła do domu z przeczuciem, że na stole znów znajdzie zwitek pie-
niędzy albo że spotka proroka Eliasza mówiącego po polsku. Wyglądała go. Już 
najwyższy czas, żeby się zjawił. Nie było dnia, by o nim nie myślała od samego 
rana, jak tylko otwarła oczy, tak jak kiedyś, kiedy spodziewała się znaleźć skarb 
na śmietniku. Wrócił do niej nastrój młodych lat i wiara w przyszłość, które 
rozjaśniały jej życie.

I doczekała się go. Tego lata znów pokazał się na jej progu. Był wieczór. 
Dzieci gdzieś biegały – nie bawiły się, broń Boże, tylko wybrały się znaleźć jakąś 
robotę na potem, kiedy zrobi się ciemno. A ona sama stała z tasakiem w ręku 
przy stoliku umieszczonym obok otwartych drzwi wychodzących bezpośrednio 
na ulicę i siekała obierki od kartofli. Widziała przy tym dokładnie, co się dzieje 
na dworze. Na progach siedziały sąsiadki i gadały. Ich słowa nie docierały do niej 
wyraźnie, ale była pewna, że mówią o proroku Eliaszu. Wieczory były najlepszą 
porą na takie rozmowy. Według jednych chodził przebrany za kulawego doktora, 
według innych sprzedawał cukierki. Mówiły, że dokonuje cudów: od jego oddechu 
chory na miejscu zdrowieje i następnego dnia idzie do resortu jakby nigdy nic. 
Albo kiedy ktoś traci zmysły z głodu, dmucha na niego, a człowiek ten z miejsca 
traci apetyt i jest jak nowo narodzony. Czasem kobiety opowiadały nawet, że 
prorokiem Eliaszem jest nie kto inny tylko sam Chaim Rumkowski, który cudem 
tworzy żywność. Krejna śmiała się w duchu. O to, kim jest Eliasz, powinny zapytać 
ją. Oj, ile razy serce jej się wyrywało, by pobiec do nich i się pochwalić. Ale gryzła 
się w język. Eliasz należał tylko do niej – do niej i do dzieci. Przyszedł do getta, 
by mogli przeżyć i spotkać się w dobrej godzinie z Fajwisiem.

I rzeczywiście: kiedy tak stała z tasakiem, rzuciła okiem na zewnątrz i ostrze 
prawie wyleciało jej z ręki. Z głębi ulicy nadchodził starszy pan z wielką, łysą 
głową i z obwisłymi policzkami. Kroczył żwawo, wypatrując czegoś między do-
mami i kobietami na progach. Krejna od razu się zorientowała, że to jej szuka. 
Chciała wybiec mu naprzeciw, zawołać, ale nogi odmówiły jej posłuszeństwa, 
a serce waliło jak młotem. Ale przyszło jej do głowy, że on może się odwrócić 
i znów zniknąć. Wszystkimi siłami przemogła słabość i wyszła przed drzwi, żeby 
ją z daleka zauważył. 

I oto stał przed nią i uśmiechał się ustami pełnymi metalowych koron. Ale nie 
patrzył na nią, tylko ponad jej ramieniem, w głąb mieszkania: – Kiedyś tutaj... 
– zaczął po polsku, zaciął się, po czym zakończył łamanym jidysz pomieszanym 
z niemieckim: – Może pani mnie pamięta?
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Krejna odskoczyła od drzwi i pozwoliła gościowi przekroczyć próg. – Tak, 
tak, panie... pamiętam...

– Czy ma pani jeszcze ten wolny pokój?
W Krejnie wszystko się roztańczyło z radości. Oczyma duszy widziała już na 

stole okrągłą sumkę „rumków”. Nawet jej nie przyszło do głowy, że mógłby od 
niej zażądać zwrotu tamtych dwudziestu marek, które na darmo zapłacił. – Tak, 
tak panie... – szybko pokiwała głową i niewiele brakowało, a zwróciłaby się do 
niego „panie proroku Eliaszu”. Z zapartym tchem śledziła, jak jego tłuste dłonie 
sięgają powoli do kieszeni na piersiach w marynarce. 

– Ile? – zapytał. 
– Dwadzieścia – odpowiedziała. 
Miała w ręce okrągłą dwudziestkę. Zanim doszła do siebie, obcego już nie 

było. Była pewna, że się nie wprowadzi, tak jak wtedy. I kiedy następnego dnia 
zobaczyła go na progu z dwiema walizkami, nie mogła wydusić słowa. Kręciła się 
jak pijana i nie wiedziała, co się z nią dzieje. To ci dopiero! Ze wszystkich Żydów 
w getcie wybrał akurat Krejnę i u niej zamieszka!

Kilka razy była u niego w pokoiku. Chciała mu posłać łóżko jedynym kom-
pletem pościeli, jaki posiadała, chowanym na ślub córki, Cypy-Dwojry. Sami 
zawsze sypiali na gołych, czerwonych poduchach, z których wyszła połowa 
pierza. Przykrywali się dziurawymi chustami znalezionymi na śmietniku. Ale 
gość machnął ręką: – Przyniosę własne. – Potem zapytał, czy nie ma klucza do 
pokoju. Nie miała i trochę się zdziwiła, na co mu klucz. Czyżby on, który sam 
wybrał sobie u niej mieszkanie, podejrzewał o coś ją, Krejnę, kobietę bez ska-
zy? Ale zaraz się uspokoiła. Musiał się przecież zamykać w środku, by nikt mu 
nie przeszkadzał, kiedy będzie się zajmował swymi tajnymi sprawami wielkiej  
wagi.

Wyszedł z obiema pustymi walizkami, by przynieść więcej rzeczy, a ona nie 
mogła się powstrzymać i na palcach, jakby się bała, że usłyszy ją z miejsca, 
w którym się znajduje, weszła do pokoju. Podeszła do łóżka i rzuciła okiem na 
rzeczy, które tam się piętrzyły. Aż ją oślepiło i jęknęła z zachwytu. Zobaczyła 
męskie koszule z czystego jedwabiu i batystu – delikatne i świeże niczym płatki 
śniegu. A takich gatek jeszcze w życiu nie widziała – delikatne jak puch i lekkie 
jak piórko. A te skarpetki we wzorki, te ręczniki, puszyste, kudłate i mięciutkie, 
ten garnitur – trochę pomięty, ale z najlepszego angielskiego materiału, te buty, 
z błyszczącej i świeżej skóry, te batystowe chusteczki do nosa! Na wszystkim były 
wyhaftowane polskie litery przyozdobione kwiatkami. Nie, to nie był monogram 
proroka Eliasza – ale i tak była pewna, że ten, który się do niej wprowadził, nie był 
zwykłym śmiertelnikiem. Bo zwykły śmiertelnik mieszkający tak długo w getcie 
nie posiadał takiej bielizny, a gdyby był jakąś szyszką, to nie potrzebowałby jej 
ani jej ciemnego, obskurnego pokoiku. Miała wielką ochotę, by wziąć sobie jedną 
z batystowych chusteczek na szczęście, jako talizman, ale sama się zbeształa: 
nie uchodzi brać bez pytania.
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Kiedy wrócił z obiema walizkami, zastał ją wieszającą firanki, których dziury 
tworzyły specjalny, skomplikowany wzór. Otworzył jedną z walizek i wyjął z niej 
puchową kołdrę, wielką puchową poduchę oraz kilka poszew, wręczył jej to 
wszystko i kazał sobie pościelić łóżko. Potem otworzył drugą walizkę i wyciągnął 
garnek, szklanki i talerze. – Może, panie, mam dla pana gotować? – zapropo-
nowała wstydliwie.

Pokręcił głową. – Nie trzeba.
Czekał, aż skończy i wyjdzie. Więc skończyła i wyszła, czując, że oczy ma 

pełne łez. Zawołała na pomoc Fajwisia: „Zobacz, Fajwisiu, jak twoja żona dała 
się nabrać. Widziałeś już proroka Eliasza, co chodzi z gołą głową, bez brody i pej-
sów, wygolony jak ksiądz? Albo proroka Eliasza, co sam sobie chce gotować?”. 
Poczuła jeszcze większy gniew na kobiety na dworze, te paple, które zawróciły jej 
w głowie swoimi bajdęgami, i rozpłakała się cicho, w sobie, nad własną samot-
nością. Ogarnęło ją uczucie pustki. Chcąc się trochę pocieszyć, wsadziła rękę 
za stanik i wyjęła okrągłą dwudziestkę, żeby sobie chociaż na nią popatrzeć.

*

I tak pan Adam Rozenberg zamieszkał przy ulicy Piaskowej. Zmienił się nie 
do poznania, postarzał się i skurczył. Ale na powrót uczepił się życia i doszedł do 
siebie po ostatnim wstrząsie. Nie chodziło o chorobę jego żony Jadwigi, jej pobyt 
w szpitalu i wysłanie z getta. Ani o to, że syn, Mietek, utracił posadę policjanta 
i opuścił ojca. Wstrząsem był dla niego ból zębów. Cierpienia, jakie odczuwał 
w ustach, były długotrwałą, codzienną terapią wstrząsową, która targała mu 
nerwy, kłuła, wierciła i kąsała mózg, ale w końcu przebiła się przez letarg jego 
ciała, budząc je do rzeczywistości i walki o życie. 

Choroba Jadwigi zaczęła się niezauważalnie. Było to kilka tygodni po śmierci 
Suni i po tym jak kucharka Rejzl wróciła do pracy u Cukermanów. Pan Adam 
leżał wówczas dzień i noc w łóżku, nie ubierał się ani nie rozbierał. A Jadwiga 
spędzała całe dnie w kuchni. Wstawała wcześnie, razem z Rejzlą, pudrowała 
twarz, malowała usta, stroiła się, po czym elegancka, w fartuszku na biodrach, 
zabierała się w kuchni do gospodarowania. Niebawem w domu rozlegał się 
suchy, zachrypnięty głos Rejzl, o blaszanym dźwięku. Czasem dał się słyszeć 
brzęk szklanego naczynia uderzającego o podłogę i tłukącego się na kawałki. 
Następował po nim krótki śmiech Rejzl, co brzmiało, jakby ktoś okręcił kran 
i woda chlustała o blachę. A potem znowu słowa, głośniejsze, pospieszniejsze. 
Następnie jakiś dziwaczny, obcy śmieszek, ostry i piskliwy, przypominający 
skomlenie psa, któremu nastąpiono na ogon. I zapach spalenizny roznoszący 
się po całym domu.



482

Potem na progu sypialni ukazywała się Jadwiga. W dłoniach z czerwono po-
malowanymi paznokciami niosła miseczkę. Unosząca się z niej para otaczała jej 
twarz różową, delikatną mgiełką. Ta wilgotna, błyszcząca twarz zbliżała się do 
Adama. Świeży puder poprzecinany był rowkami, a pomadka na ustach – roz-
mazana na brodzie i pod nosem. Wybałuszone oczy płonęły zza mglistej zasłony 
obcym, nieobecnym blaskiem. Siadała przy nim, mieszała w miseczce łyżką 
i dmuchała na parę. Zapach przypalonej zupy, wymieszany z perfumami Jadwigi, 
był ostry i nieprzyjemny. Adam dawał się nakarmić. W końcu było mu wszystko 
jedno. Mógł jeść albo nie jeść. Nie czuł w ustach żadnego smaku. Między jedną 
łyżką a drugą Jadwiga go przykrywała, głaskała na nim kołdrę, a wysmarowane 
wargi rozciągała w budzącym grozę, poddańczym uśmiechu. Adam nie wiedział, 
od czego bardziej go mdli – od jej widoku czy od zupy.

Przeganiał ją. W chwilę potem słyszał, jak otwiera drzwi do pokoju Mietka. 
Rozlegał się okrzyk syna: „Nie będę jadł tego gówna!”, szczęk talerza i łyżki. Coś 
się znowu stłukło. Później piskliwy śmieszek i krzyki Mietka dochodzące z kuchni: 
„Przynoszę dostatecznie dużo pieniędzy, żebyś mi przyrządzała jedzenie, które 
można włożyć do ust!”.

Potem znów rozbrzmiewał monotonny, blaszany głos Rejzl. Mietek się śmiał. 
Dawało się słyszeć piskliwe skomlenie. Sztućce brzęczały. W domu nikt już nie 
spał. Szumiała woda w łazience. Drzwi zamykały się i otwierały. Oficerki Samuela 
stukały po podłodze. Później Adam słyszał zza ściany, jak Jadwiga krzyczy za 
synem: „Mieciu, nie pocałowałeś mnie!”. W chwilę potem znów była przy Ada-
mie i w szykownym fartuszku na ubraniu wchodziła do niego do łóżka. Jej ręce 
wsuwały mu się za koszulę, a ostre paznokcie przeczesywały jego owłosioną 
pierś: „Pocałuj mnie, Adasiu”...

Adamowi wydawało się, że ściskają go wężowe zwoje. Jej palce były zimne 
jak lód. Oddech na jego uchu był mu wstrętny. Odwracał głowę, by nie widzieć 
tych poddańczych, psich oczu. Tak, kucharka Rejzl miała rację. Z oczu Jadwigi 
wyglądała Sunia. To wspomnienie było dla niego nie do zniesienia. – Odczep 
się! – odrywał od siebie jej ręce.

Wtedy zrzucała z siebie ubranie i stawała przed nim nago. W mieszkaniu było 
zimno, więc szybko dostawała gęsiej skórki. Zaczynała się trząść, a jej obwisłe, 
wyschnięte piersi wyglądały jak pomarszczone skórzane torby. – Widzisz, Adasiu, 
jestem jeszcze ładna. – Obracała się przed nim boso na zimnej podłodze. Prze-
chodził ją dreszcz i kurczyła się przy łóżku: – Wpuść mnie, Adasiu, zimno mi... 
cała się trzęsę. – Wsuwała się pod kołdrę, obejmowała go lodowatymi nogami 
i zmarzniętymi rękami. Adam czuł, że ciało mu sztywnieje. Jej policzki, wilgotne 
i zimne, kleiły się do jego twarzy. Wydawało mu się, że to śmierć bierze go w ob-
jęcia. Odrywał się od niej i przesuwał na drugi skraj łóżka. – Rozgrzej mnie – 
skomlała. – Czuł, jak przypalona zupa pali go w żołądku. Słony płyn przyprawiał 
go o mdłości. Siadał, ujmował głowę w obie dłonie i drapał się w czaszkę. Ciarki go 
przechodziły. Plecy miał stężałe, zęby mu szczękały. Narastała w nim rozpaczliwa 
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furia i próbował wypchnąć Jadwigę z łóżka. Ale jej ręce były splecione na jego 
karku. – Kochaj mnie, Adasiu – piszczała. – Kochaj mnie, bo umrę... – Zaczynał 
okładać ją pięściami, bić z całej siły po ramionach, piersiach i brzuchu. Ale ona 
promieniała. Uśmiechała się, jakby każdy cios był pieszczotą. Wyrywał się jej, 
wyskakiwał z łóżka i zaczynał pospiesznie ubierać. Wtedy ona też wychodziła 
z łóżka i zakładała ubranie. Podchodziła do lustra, by się pomalować. Potem 
szukała kartek żywnościowych, wkładała płaszcz, kapelusz i rękawiczki. Od 
drzwi posyłała mu w powietrzu całusa: – Przyniosę jedzenie.

Od razu ponownie padał na łóżko. O niczym nie myślał. Chciało mu się spać 
i zapadał w twardy sen. Ostatnio miał w sobie taką ciężką ospałość. Gdyby mu 
pozwolono, przesypiałby całe doby.

Sceny z Jadwigą często się powtarzały. Z czasem przyzwyczaił się i okładał 
ją pięściami za każdym razem, kiedy się nago wsuwała do łóżka. Już nie robił 
tego z wściekłością, tylko ot tak, dla świętego spokoju. Jej wybałuszone psie oczy 
wpatrywały się w niego z wiernością i poddaniem, co przypominało mu Sunię. 
Robiło mu się od tego niedobrze. Ale po takich scenach wstępowała w nią energia. 
Ubierała się, po czym przybiegała z miską wody i twardą szczotką. Codziennie 
szorowała podłogi, śpiewając i śmiejąc się. Pełzanie na czworakach sprawiało 
jej jakąś perwersyjną przyjemność. Potem zabierała się do innych pokoi, do ko-
rytarza, do kuchni, do klozetu i do zabłoconych schodów. Tak było dzień w dzień.

Pewnego razu Mietek z powrotem umieścił łóżko Jadwigi w sypialni, obok 
łóżka Adama: – Tu jest twoje miejsce! – wykrzyknął ze złością.

Spojrzenia ojca i syna starły się w przestrzeni: z obu biła wrogość. Pan Adam 
już od dawna do wszystkich ludzi odnosił się obojętnie – tylko nie do syna. Jego 
serdecznie nienawidził.

Tak więc Adam spał z Jadwigą w jednym pokoju. Czasem budziło go uczucie, 
że niedaleko jest Sunia. Że leży przy łóżku i płacze po psiemu. Kiedy dochodził 
do siebie, rozumiał, że tak skomle Jadwiga. Naciągał kołdrę na głowę i dalej spał. 
Często czuł, jak jej palce pełzają po jego ciele. Pamiętała z dawnych czasów 
intymne pieszczoty, którymi go obdarzała i teraz je na nim wypróbowywała. Na 
wspomnienie swojego ówczesnego podniecenia wszystko się w nim kurczyło. 
Ogarniał go lęk – kobiece ciało nie wywierało już na nim żadnego wrażenia, a do 
tego, które było obok niego, czuł tylko wstręt.

Ostatniej wiosny, pewnego majowego dnia, wróciła do domu ubrana w jedną 
ze swoich letnich tiulowych sukienek, którą kiedyś kupił jej w Paryżu. Miała kolor 
głębokiego granatu, a przy obrąbku były wyhaftowane wielkie, czerwone kwiaty. 
Kiedyś sukienka była dopasowana w talii i odstawała od bioder jak wielki dzwon, 
co podkreślało jej zgrabną figurę. Wyglądała zarówno na szczupłą, jak i apetycznie 
zaokrągloną. W tej sukience zawsze lubił ją oglądać. Dzisiaj oczywiście na niej 
wisiała. Wielki dekolt odkrywał wystające obojczyki, a kości ramion były widoczne 
ze szczegółami. Ale kolory materiału pozostały żywe, nasycone i dominowały nad 
ciałem i twarzą Jadwigi. Widać było wyłącznie żywą, poruszającą się sukienkę, 
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ponad którą, w powietrzu, wisiały czerwone, pomalowane usta. Adam spojrzeniem 
chłonął świeżość kwiatów przy obrąbku, nie zauważając dwóch wielkich dziur 
z przodu sukni Jadwigi. Czy ona naprawdę była tak dziwnie blada? Nie, to efekt 
sukienki. W ręku trzymała jakiś papier, a jeden z jej policzków unosił się, jakby 
spuchnięty. Cmokała wargami, co przypominało pocałunki i zbliżyła się do łóżka. 
Jej wybałuszone oczy były przygaszone, matowe. Wyglądała jakby miała zeza 
albo oślepła. Akurat to sprawiło, że odwrócił oczy od sukienki i spojrzał na nią.

– Widzisz – powiedziała, a głos też miała zmieniony. – On mnie kocha, dał mi 
landrynki. – Padła na swoje łóżko i leżała z rozpostartymi rękami. Na jej czole 
perlił się pot. Już nic nie mówiła. Próbował dosłyszeć jej oddech, na próżno. To 
wyrwało go z apatii. Potrząsnął nią. Spojrzała na niego kątem oka i wydobyła 
z siebie głos, obcy i głuchy: – Włożyłam tę sukienkę... wiosna... na dworze 
wszystko pachnie. Ludzie się za mną oglądali. Potem go zobaczyłam, jak na mnie 
patrzy z tamtej strony drutów. Piękny jak bóg. W mundurze z błyszczącą klamrą 
na pasku, w bryczesach, z karabinem... w hełmie. Posłałam mu w powietrzu 
całusa. Podbiegł i kazał mi iść wzdłuż drutów... On z tamtej strony, ja z tej. Taki 
spacer. Pożerał mnie oczami. Zaprowadził mnie do mostu. Żeby było intymniej, 
rozumiesz? Potem się zatrzymał i popatrzył na mnie... Bóg na mnie patrzył. Kazał 
mi podnieść ręce i obrócić się twarzą do ściany. Przysunąć się bliżej... żeby ręce 
dotknęły kamieni. Czułam mur, od twarzy aż do nóg... Szczęknął karabin. Byłam 
mu wdzięczna, Adasiu... Dźwięk karabinu obudził we mnie, wiesz co? Chciałam 
mu się oddać, ot tak... W extase d’amour. Ale chciałam, żeby mnie zapamiętał... 
wiedział, jak się nazywam. Opuściłam się na ziemię i na czworakach do niego 
podpełzłam... aż do drutów... do jego oficerek. Spojrzał na mnie jednym wielkim 
okiem w lufie karabinu. Powiedziałam prosto w to oko: „Panie Boże, mam na imię 
Sunia”. Tak powiedziałam, a on się zdziwił. Wyjął paczkę landrynek i przerzucił mi 
ponad drutami... Odpędzał mnie, a ja nie chciałam odejść. Chciałam, żeby mnie 
kochał... lufą karabinu. Odciągnął mnie policjant... – jej słowa stały się niezrozu-
miałe. Cukierek obijał jej się lekko o zęby, aż się zatrzymał. Nieoczekiwanie dla 
Adama dawno wygasłe pożądanie obudziło się w nim z taką siłą, że go prawie 
oślepiło i przypadł do omdlałej Jadwigi.

Kilka razy tamtego popołudnia Jadwiga otworzyła oczy i wycharczała niezrozu-
miałe słowa, jakby chciała się zwierzyć sufitowi. Adam leżał z kołdrą naciągniętą 
na głowę i spał. Dopiero wieczorem Mietek z hukiem otworzył drzwi: – Gdzie 
jest moje jedzenie?! – Zauważył bezwładną Jadwigę i jej otwarte wywrócone 
białkami do góry oczy. Głos uwiązł mu w gardle. Chwilę stał jak skamieniały, po 
czym z krzykiem pobiegł do kuchni.

Weszła kucharka Rejzl: – Ona się kończy! – Zaczęła walić Jadwigę po twarzy, 
aż tej policzki nabiegły krwią. Posłała Mietka po wodę i chlusnęła nią na Jadwi-
gę. Jej źrenice na powrót ukazały się spod powiek niczym dwa czarne słońca 
nad dwoma horyzontami. Koniuszkiem języka wyrzuciła z ust resztkę cukierka 
i uśmiechnęła się do sufitu: – Mów mi Sunia...
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Całą noc Adam słyszał przez sen skomlenie Jadwigi, psi płacz. Rano wstała 
świeża, pomalowała się przed lustrem i weszła do kuchni. Dało się słyszeć 
szczekanie i krzyki Rejzl: – Dybuk w nią wstąpił! – Na korytarzu zrobił się zgiełk. 
Dobiegły stamtąd słowa, stukanie oficerek Samuela, jękliwe westchnienia Ma-
tyldy. Potem w sypialni pojawił się Mietek z Jadwigą na rękach. Padła na łóżko 
jak kłoda. Nad nią stał syn. Twarz miał szarą, wargi mu drżały. Wyglądał jak mały 
Mietek wiele lat temu, stojący w otwartych drzwiach ich pałacyku i patrzący, jak 
rodzice wyjeżdżają za granicę. Pan Adam starał się nie patrzeć na syna. W tym 
momencie bał się go.

Jadwiga przechodziła w ciągu dnia przez kilka faz. Albo przeglądała się w lu-
strze i stroiła, albo chodziła na czworakach, szczekając i skomląc, albo mdlała. 
Już nie gotowała. Kucharka Rejzl pojawiła się przed Adamem i zaproponowała 
mu: – Za dwanaście marek na miesiąc będę dla was gotować... A o waszą żonę 
niech się pan nie martwi. Mietek ją będzie utrzymywać, dopóki doktor nie znaj-
dzie dla niej miejsca w domu wariatów. – Adam wyjął portfel spod materaca 
i wręczył jej dwanaście marek.

Pan Adam sam nie wiedział dlaczego to robi, ale zaczął się zamykać z Jadwigą 
w sypialni. Przebywanie z nią w zamknięciu przypomniało mu dni, kiedy ukrywał 
się z Sunią. Nawet okien nie otwierał tak jak wtedy, żeby na dworze nie słyszano 
szczekania Jadwigi. Na początku tylko jedno ich łączyło – lęk, jaki oboje odczu-
wali przed kucharką Rejzl. Ich egzystencja zależała od jej wizyt. Przy każdym 
pukaniu do drzwi jednocześnie się wzdrygali. Stukanie jej pantofli zwiastowało 
pojawienie się złowrogiego olbrzyma, stąpającego po trupach i rozgniatającego 
czaszki. Jej słowa były jak palący śrut, sypiący się im na głowy. A kiedy poka-
zywała się w pokoju z drogocennym jedzeniem w kościstych rękach, byli oboje 
jak psy wyciągające łapczywie mordy do pana, który przyniósł im dobry kąsek. 

Niezauważalnie Adam dał się Jadwidze wciągnąć w jej makabryczną grę. 
Głaskał ją, jak głaskał niegdyś Sunię, a kiedy kładła się obok niego w łóżku, 
odwzajemniał czasem jej pieszczoty. Czuł jak męskość do niego wraca, ale 
w nieludzki, straszny sposób. Nie sypiał z kobietą, tylko z suką – i sam też stawał 
się psem. To wprawiało go w przerażenie, szarpało mu trzewia i nie dawało mu 
spokoju. Czuł, jak Jadwiga wciąga go w swe ciemne światy, omotuje go w sieć 
niczym pająk. Chciał tego, a zarazem w panice wyrywał się z pułapki.

Miewał osobliwe koszmary. Wydawało mu się, że wpada w głębinę, z której 
próbuje się wydostać zębami i pazurami. Ale głębia jest oślizgła. Zęby i paznok-
cie nie mają się o co zaczepić i znowu spada, jeszcze głębiej, gdzie już nic nie 
czuje. Czasem, na jawie, gdy Jadwiga miała jeden ze swoich ataków i chodziła 
na czworakach, rzucał się na nią, okładał ją pięściami i kopał. Jej uśmiech 
i obojętność na ból rozjuszały go. Odnosił wrażenie, że sam zaraz oszaleje. Miał 
wielką ochotę zacisnąć palce na jej cienkiej, pomarszczonej szyi i dusić ją tak 
długo, aż w końcu poczuje ból. Tylko jej ostatni krzyk mógł przerwać sieć, którą go  
otoczyła.
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Wieczorami Mietek zabierał Jadwigę z sypialni i Adam zostawał sam z jej 
zapachem, zapachem Suni. Na zewnątrz, po drugiej stronie drzwi, panowało 
wesołe poruszenie. Oni wszyscy się tam zjednoczyli przeciw niemu, panu Ada-
mowi, w nienawistnym sojuszu. To on był wszystkiemu winny. A oni cackali się 
z Jadwigą. Była ich zabawką. Dzięki niej czuli się dobrzy. Słyszał, jak ze wszyst-
kich stron wołają jego syna, Mietka, jakby dzięki matce wariatce jego akcje 
nagle poszły w górę. Ach, oni i tak Adama nie obchodzili. Jedynie Mietek coś 
dla niego znaczył. Nie znosił go. Ale teraz do wrogości doszło coś jeszcze: nowa 
twarz syna, twarz małego Mietka w drzwiach domu w chwili, kiedy rodzice go 
opuszczali. I ona budziła lęk. 

Raz w nocy Adam usłyszał przez ścianę płacz Mietka. Ten płacz wzbudził 
w nim takie przerażenie, że wyrwał go z łóżka. Naciągnął na siebie ubranie i wy-
biegł z domu, jakby ktoś go gonił. Na dole świeże nocne powietrze uderzyło go 
w nozdrza i zakręciło mu w głowie. Jak pijany dreptał między miękkimi, ciemnymi 
grządkami. Zawrót głowy o mało go nie zwalił z nóg. Adam przypadł do kwitnącej 
wiśni, objął pień obiema rękami i przytulił rozpalony policzek do zimnej kory. 
Nadbiegł człowiek z przepaską na ramieniu. W ciemności jego oczy rozmnożyły 
się do setki, tysiąca roztańczonych ślepiów.

– W głowie mi się kręci – jęknął Adam.
Człowiek podsunął mu skrzynkę i Adam opadł na nią, trzymając w objęciach 

pień. Oparł się plecami o drzewo i podniósł oczy. Ponad nim, nisko jak parasol, 
rozpościerały się gałęzie. Białe kwiecie pokrywające ziemię pod nogami wyglą-
dało jak porwany obrus. Płatki opadały bezgłośnie jak śnieg, to z jednej gałęzi, 
to z drugiej. Kilka upadło mu na kolana, parę zrzucił z łysiny. Cień człowieka 
z białą przepaską poruszał się między grządkami, jakby był to strażnik ciszy. 
Dochodził stamtąd przytłumiony pomruk, ni to śpiew, ni to słowa, i działał kojąco 
jak szum gałęzi. Ucisk wokół serca Adama zelżał. Twarde obręcze trzymające 
go w okowach stopniały, opadły w nicość. Nic nie pamiętał, o niczym nie myślał. 
Nawet drzewa już nie było. Wewnętrzny spokój wszystko wyczyścił jak gąbka 
ścierająca niepotrzebne litery. 

Kiedy tworzył oczy, już świtało. W głębi podwórza kłębiła się mglista szarość. 
Kontury murów były niewyraźne. Pompa wyglądała jak jakiś przerażający stwór. 
Ten widok na powrót wprawił Adama w ponury nastrój. Dostrzegł stróża nocnego 
opatulonego w chałat, który energicznie maszerował między grządkami, przytu-
pując i wymachując rękami. Adam wsunął rękę do kieszeni. Chciał mu zapłacić, 
choć sam dobrze nie wiedział, za co. Kieszeń była pusta. Zostawił portfel na 
górze, pod materacem, w zasięgu ręki Rejzl. To popchnęło go na schody. 

Na górze z powrotem zaplątał się w upiorną pajęczynę snującą się od Jadwigi 
aż do jego mózgu, oczu, uszu i nosa. Tęsknił do łagodnego zapachu kwiatów 
wiśni i spojrzał na nią przez zamknięte okno. Drzewo wydawało się teraz o wiele 
mniejsze niż w nocy. Adam nie mógł wyjść ze zdumienia. Skąd brała się siła tego 
niepozornego drzewka, zdolnego ukoić ludzką duszę?
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Nie mógł stać przy oknie dłużej niż chwilę. Jego myśli i pragnienia zostały 
rozproszone przez płacz i śmiech Jadwigi, rozerwane na strzępy rękami czepia-
jącymi się jego stóp. Dał się jej odciągnąć, omotać, razem z nią znów osunął się 
w otchłań. Ale kiedy w następne noce śnił, że znajduje się w oślizgłej przepaści, 
widział wysoko nad sobą gałąź, jak rękę z białymi palcami. I czasem mu się 
w koszmarze wydawało, że może dotrzeć na górę i uchwycić się gałęzi.

Pewnego dnia Mietek odwiózł Jadwigę do domu wariatów. Adam stał w oknie 
i patrzył za nimi. Wtedy właściwie widział ją po raz ostatni. Bo przez te kilka 
godzin, kiedy tu przebywała po tym, jak Mietek, chcąc uratować matkę przed 
deportacją, wydobył ją ze szpitala, Adam był już zajęty bólem zębów.

Noc po tym, jak odeszła, Adam zszedł do wiśni. Siedząc przy niej skulony, 
zauważył wydłużony cień wyłaniający się z piwnicy jego kamienicy. Cień prze-
skoczył przez murek i zniknął w wejściu. Pan Adam powiedział sobie: „To śmierć 
po mnie przyszła, a mnie nie ma w domu”. Dopiero wtedy ogarnął go spokój. 

W mieszkaniu nikt mu już nie przeszkadzał i jego jedynym łącznikiem ze świa-
tem była Rejzl. To ona od czasu do czasu burzyła rytm ciemnej, melancholijnej 
egzystencji. Egzystencji wypełnionej drżeniem i potem, szczekaniem Jadwigi 
i spojrzeniem małego Mietka, prześladującym Adama z tysiąca progów.

Samego Mietka nie widywał ani nie słyszał. Czasem chciał o niego zapytać 
Rejzl, ale w końcu było mu wszystko jedno. Tygodnie mijały jeden za drugim, 
a czas w pokoju zatrzymał się. Jedynie światło przemieniało się w ciemność, 
a ciemność w światło. Kilka razy próbował jeszcze zejść i usiąść pod wiśnią, 
ale drzewo też się zmieniło z biegiem czasu. Śnieżne płatki zniknęły. Rumiane, 
błyszczące wiśnie świeciły teraz nad głową Adama jak czerwone, matowe lampki. 
Potem zaczął mżyć drobny deszczyk i wiśnie przybrały wygląd nabiegłych krwią, 
wybałuszonych oczu Jadwigi. Kapiące z nich krople były jej łzami. Odtąd więcej 
już nie zszedł do drzewa. Również tę przyjemność utracił.

Ogarnęła go całkowita apatia. Nic już nie pamiętał ani nie czuł. Jego mózg był 
pustą przestrzenią wypełnioną otępieniem. Jadwiga i Sunia nigdy nie istniały, nie 
istniał Mietek ani wiśnia. Przestał się bać Rejzl. Nie odczuwał głodu, nie wiedział 
co je. Nawet cygar zapominał palić. Spełniał jedynie potrzeby fizjologiczne, co 
przychodziło mu z coraz większym trudem. Ledwo trzymał się na nogach. Czasem 
się zastanawiał, czy to w ogóle są jego nogi. Bo kiedy na nie patrzył, nie poznawał 
ich – tej pary cienkich patyków trzęsących się w kolanach, jakby były nadłamane.

W jednym z tych dni zjawił się przed nim Mietek. Wydawał się wyższy, niż 
Adam go zapamiętał. Również jego ręce z długimi palcami wydawały się olbrzy-
mie. Zbliżył się do łóżka i napadł na Adama: – Ty jesteś wszystkiemu winien! Ty, 
ty! – ryczał chłopak, a Adam nie wiedział, kogo ma na myśli i o co mu chodzi. 
Potem zrobiło się ciemno i wszystko zniknęło. Nie miał pojęcia, czy zdarzyło się 
to na jawie, czy we śnie.

Przestał zdawać sobie sprawę z tego, kim właściwie jest Rejzl. Przemawia-
ły do niego usta, a on słuchał ich poleceń. Przychodziła po pieniądze, a on  
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wyciągał portfel spod materaca. Ale pewnego razu niczego nie zdołał już w port-
felu wymacać. Usta powiedziały wtedy do Adama: – No to do widzenia! – Potem 
zaproponowały, żeby sprzedać rzeczy Jadwigi i jego własne, a zostawić tylko to, 
co konieczne. Przez jakiś czas nadal trwała ta dziwaczna normalność. Potem 
Rejzl pojawiła się z obiadem i usta oświadczyły: – Panie Rozenberg, pan tu wy-
kituje! – I ciszej dodały: – Powiedziałam panu, żeby się pan zapisał na zasiłek 
– a potem jeszcze ciszej: – Ma pan pełną gębę złota, panie Rozenberg... Niech 
pan sprzeda korony i ratuje życie... znam jednego technika dentystycznego...

Potem czuł, że leży z otwartymi ustami, podczas gdy ktoś grzebie, drapie 
i stuka w jego dziąsłach i w całej czaszce.

Wtedy to się zaczęło. Pogrążony w letargu, poczuł jak cienkie igiełki roztań-
czyły mu się w ustach, jakby maszyna do szycia zszywała mu dziąsła powolnymi, 
głębokimi szwami. Zdziwiony i zaciekawiony czekał od jednego ukłucia do dru-
giego. Przychodziły to z jednej strony ust, to z drugiej. Próbował zgadnąć, skąd 
wyskoczy następne. I ku jego zdumieniu ukłucia stawały się coraz silniejsze. 
W jednej chwili przeciągały przez nos. W drugiej sięgały aż pod oczy. Nagle trafiły 
w czaszkę. Adam ocknął się. Uczucie zdumienia zniknęło. Wszystkie zmysły skupił 
na ukłuciach ogarniających całą jego twarz i głowę, sięgających do czubków rąk 
i nóg, przeciągających ostrą nić przez sam środek serca. Tak świadomy pan Adam 
jeszcze w życiu nie był. Igły budziły po kolei wszystkie nerwy w jego ciele i każdy 
z nich reagował bólem na najsłabszy oddech, na najmniejszą odrobinę powietrza 
wciąganą do ust. Przemienił się w jedną powierzchnię najeżoną nerwami, które 
wkłuwały się już nie w niego, a w otaczające go powietrze. Kiedy wstrząsnął nim 
skurcz, wydawało mu się, że to powietrze się kurczy. Aż w końcu przestał czuć.

W pewnym momencie dojrzał przed sobą ruchome usta: – No, co słychać? 
– głos Rejzl był słodki jak miód, a ręce, które poprawiły mu poduszkę, delikatne 
jak u matki. – Nakarmię pana, panie Rozenberg – powiedziały usta. – Jest pan 
osłabiony. Usiadła na brzegu łóżka i położyła sobie talerz na kolanach. – On 
ma złote ręce, ten technik, he? Przecież pan nawet nie pisnął. A wie pan, jaki 
majątek miał pan w gębie? Lepiej nie mówić. Teraz będzie pan miał wszystkiego 
aż potąd, a ja już postawię pana na nogi, może pan na mnie polegać... jak Rejzl 
powie, to na mur... No, otwórz pan gębę. – Otworzył usta, a ona wlała w nie łyżkę 
zupy. Ryknął jak zwierzę i aż podskoczył na łóżku. Przełknął zupę i trochę się 
uspokoił. Nagle usłyszał własny głos: – Gdzie jest Mietek? – zapytał jego głos. 

Usta ponad nim uśmiechnęły się i wyszczerzyły do niego popsute zęby: – 
A niech mnie, to pan nic nie wie? Wyprowadził się.

Wepchnęła mu następną łyżkę jedzenia między wargi. Znowu się rzucił, jakby 
wszystkie nitki nerwów w jego ustach zajęły się ogniem. – A ona? – zapytał wyjąc.

– Cały szpital z ulicy Wesołej wywieźli. Oj, biada nam, biada... Ale ona pana 
dobrze wymęczyła, panie Rozenberg. Taka choroba może szpik z kości wyciągnąć. 
Niech pan sobie nie myśli... wszystko widziałam. – Podała mu jeszcze jedną łyżkę 
zupy. Odsunął ją od siebie. – Pan nie lubi gorącego? – zapytała delikatnie. Nie 
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nalegała. – Na pana miejscu, panie Rozenberg, poszłabym do ambulatorium 
i dała sobie wstawić nowe korony, metalowe. Wojna się z Bożą pomocą skończy, 
a wtedy znowu pan sobie zrobi złotą gębę. Najważniejsze, rozumie mnie pan, 
to mieć teraz co włożyć do ust i móc to włożyć. I niech się pan nie boi, jak Rejzl 
bierze kogoś w swoje ręce, to wie pan już co...

Całe rano krzątała się u niego w pokoju: zamiatała śmieci, otwarła okna. 
Adama rozpierał ból, ale zauważył światło dnia. Coś uciekło przez otwarte okno, 
a na jego miejsce, mimo cierpienia, pojawiła się lekkość. Jadwigi nie było. Mietka 
nie było. To, co go tak długo dusiło, wreszcie ustąpiło. Co prawda rzucał się na 
posłaniu za każdym razem, kiedy napadał go ból, ale odczuwał go z radością. 
Każdy naprężony, kłujący nerw wbijał mu się w mózg krzycząc: „Żyjesz! Żyjesz!”, 
Z przyjemnością patrzył na Rejzl. Zakochał się w niej. Ubóstwiał ją. Gotów był 
całować jej suche ręce, którymi go postawi na nogi. Jeszcze się nie skończył. 
Wyjdzie z łóżka i pójdzie do ambulatorium, by sobie zrobić nowe korony, a przede 
wszystkim: jest wolny! Wolny od Mietka, wolny od Jadwigi, wolny od lęku! Tak, 
od lęku przed śmiercią. Wiedział, że spotkał się z nią oko w oko. Już był w jej 
ciemnych ramionach – i wyrwał się! Dlatego każdy spazm bólu trzeba odbierać 
z zachwytem. Cudownie było móc odczuwać cierpienie, jęczeć w bolesnej rozkoszy! 

Rejzl przyniosła mu słodki napój i jakiś proszek. – Kupiłam dla pana, żeby 
uspokoić bóle, panie Rozenberg! – Bóle się nie uspokoiły, ale zaczął odczuwać 
głód. Rejzl przynosiła mu zimną zupę z okruchami chleba, płatkami owsianymi 
i kawałkami mielonej koniny. Połykał łapczywie, z wdzięcznością, marszczył czoło 
z bólu, ściągał brwi, ale talerze opróżniał. 

Potem twarz mu spuchła. Przytępiony ból walił w nim jak młot. Był łagodniejszy, 
jakby owinięty ręcznikiem, i pulsował w rytm gorączki. Mimo to Adam co rano się 
ubierał i spacerował po pokoju. Wymyślił grę: pisał wielkie kolumny cyfr, dodawał 
je, mnożył, dzielił, wyciągał pierwiastki, podnosił do potęgi. Narysował też sobie 
małą szachownicę, jako figur używał kawałków papieru i rozgrywał sam z sobą 
krótkie partie. Tak, jego umysł jeszcze pracował. Wróciła dawna bystrość. To 
dodało mu otuchy i wyszedł pospacerować na korytarzu. Sąsiedzi go unikali i to 
go bawiło. Zachodził też do kuchni. Kiedy ktoś z domowników przy tym był, Rejzl 
udawała, że go nie widzi, ale kiedy tylko zostawała z nim sam na sam, mrugała 
do niego porozumiewawczo zimnymi oczami: – Co oni muszą wiedzieć, he, panie 
Rozenberg? To nasza tajemnica i już.

Raz zauważył przez okno profesora Hagera z żoną ciągnących skromny do-
bytek. Pan Adam triumfował: „To ja ich przepędziłem. To ode mnie tak uciekają!” 
Potem przyszło mu do głowy, że on również odejdzie z tego domu i zacznie nowe 
życie. „Rejzl też im odbiorę” – postanowił. „Bez Rejzl nie będą takimi zuchami!” 
Śmiał się w duchu, a ból śmiał się razem z nim. 

Z dnia na dzień czuł się silniejszy. Już się nie bał podwórza i spacerował po 
nim w świetle dziennym. Wyszedł nawet na ulicę. Z daleka zobaczył most. Wyglą-
dał jak żuchwa szkieletu krokodyla. Kiedy wreszcie zmierzy się z tym potworem 
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i znajdzie siły, by postawić nogi na jego stopniach? – zastanawiał się pan Adam.
Potem ból powrócił z jeszcze większą siłą, jak kilka tygodni wcześniej. Ale 

teraz Adam nie cierpiał w milczeniu. Krzyczał, aż cały dom trząsł się od jego ryku. 
Czasem nie mógł uleżeć w łóżku, tylko tańczył po pokoju jak pijany, z twarzą 
ukrytą w obu rękach. Palcami szybko przesuwał po gołej czaszce i ciężko dyszał. 

Raz, podczas takiego ryczącego tańca, stanął przed nim Samuel. Spojrze-
nie pana Adama, przepojone bólem, padło najpierw na czarne oficerki, potem 
przeskoczyło na twarz Samuela, a stamtąd na grube bryczesy, obcisłą kurtkę, 
wreszcie na całą rosłą sylwetkę z ogorzałą, surową twarzą. Dawny lęk chwycił 
Adama za gardło. To śmierć przed nim stała i przymierzała się, by go zniszczyć. 
Wtedy Adam zawołał na pomoc ból i uchwycił się go jak opoki. Ten sam ból, który 
przywrócił go do życia, nie pozwoli mu się poddać. Będzie walczyć! Podszedł do 
Samuela i pokazał mu skrzywioną twarz, jak dziecko, które chce kogoś prze-
straszyć brzydkim grymasem.

– Nie można wytrzymać od tych twoich krzyków – powiedział Samuel.
Adam roześmiał się, aż piana ukazała mu się na wargach. Pokazał Samuelowi 

opuchnięte dziąsła z wystającymi resztkami zębów, które pozostały mu w ustach. 
Śmiech sprawiał mu ból, palący, rwący, kłujący, ale było warto: – Wolisz, jak 
jestem cicho, ha? – śmiał się i ryczał. – Ha, ha, teraz będę tak wrzeszczeć, że 
mnie usłyszysz jak Tytus muchę3!

– Wyrzucę cię.
– Będę za tobą biegać po ulicach!
– Co ja ci takiego zrobiłem, że mi grozisz?
– Nic, jesteś tylko moim Aniołem Śmierci. – Słysząc to, Samuel wzruszył 

ramionami i wyszedł. Adam jadowicie chlusnął za nim wyzwiskami: – W getcie 
nie ma miejsca dla nas obu. Albo ja, albo ty! A ty swoją rundę przegrałeś, bratku! 
Ja żyję! Ja żyję! Zdepczę cię! – Wpadł do kuchni do Rejzl: – Chodź ze mną do 
ambulatorium! – rozkazał.

Rejzl na niego spojrzała, jak patrzy się na człowieka niespełna rozumu: – 
W głowie się panu pomieszało, panie Rozenberg? Taka „klepsydra” jak ja?

– Chodź, powiedziałem!
Rejzl aż założyła ręce na płaskim biuście: – Patrzcie no! A kto pan jest, 

żeby mi rozkazywać? Wielki pan! Gdyby nie ja, czarna fura już dawno by pana 
odwiozła na cmentarz!

3 Według jednej z legend Talmudu (traktat Gittin 56b) Bóg ukarał Tytusa Flawiusza za zburzenie 
Świątyni Jerozolimskiej, zsyłając na niego małą muchę. Przez nos przedostała się ona do mózgu 
Tytusa, gdzie przez siedem lat kąsała go i nie dawała mu spokoju bzyczeniem, aż w końcu przy-
czyniła się do jego śmierci. Kiedy otwarto mu czaszkę, znaleziono owada wielkości jaskółki, z mie- 
dzianym dziobem i żelaznymi szponami. 
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Adama zamurowało. Co się z nią stało? Jej gniewne słowa zupełnie zbiły 
go z tropu. Twarz mu się zachmurzyła i wykrzywiła w płaczliwym grymasie: – 
Umieram z bólu.

Kilka dni później jednak zaprowadziła go do ambulatorium i zostawiła w dusz-
nej, ciasnej poczekalni. W pomieszczeniu było cicho. Każdy wciśnięty w tłum 
czekających pogrążony był we własnym cierpieniu i z pobudzoną wrażliwością 
wyłapywał najsłabszy dźwięk dochodzący z gabinetu: piskliwe krzyki dzieci, któ-
rym wyrywano zęby, jęki dorosłych, buczenie wierteł, szczękanie instrumentów 
dentystycznych i szklanych tacek. Zmęczone, wygłodniałe ciała ledwo miały siły 
i odwagę, by zmierzyć się z tym, co oczekiwało je tam – w środku.

Adam był akurat opanowany. Odczuwał dumę, bo przebył most. Każde ukłu-
cie bólu zapalało w nim lampkę otuchy i dodawało mu sił. Nauczył się czegoś 
o sobie: przed wojną żył tylko kaprysami, drobnymi zachciankami, nieistotnymi 
marzeniami. Ale teraz rozwinął w sobie skupiony upór. Jaką moc ma cierpienie! 
Wydobywa z człowieka jego prawdziwą istotę. Kruszy słabych, a mocnych wzmac-
nia jak cement, jak granit!

Adam się rozejrzał. Czekanie przeciągało się, a on się niecierpliwił. Nagle 
w jego mózgu zapaliła się lampka i zrozumiał, co mu podpowiada. Zaczął głośno 
jęczeć, potem krzyczeć, a w końcu ryczeć. Ból był prawdziwy, a zarazem udawany. 
Zabandażowane twarze podnosiły się w jego stronę z ciekawością, ze współczu-
ciem, a także z wyraźną satysfakcją, że samemu nie jest się doprowadzonym 
do takiego stanu.

– Mało problemów w getcie, to jeszcze ci dodają ból zębów na dokładkę – 
wzdychano razem z nim.

Ktoś się zgodził. – Tak, za to na tamtym świecie pójdziemy prosto do raju. 
Bo piekło mamy już tutaj. 

Inni ciągnęli go za rękaw i domagali się, żeby pokazał dokładnie miejsce, 
gdzie go boli. Dawano mu rady. Inni prawili mu morały, że taki stary, a nie potrafi 
wziąć się w garść. Mężczyzna z opuchniętym policzkiem pokazał mu jedyny 
ząb w ustach: – Mnie jest gorzej od pana, widzi pan? Na mnie sprawdziło się 
przekleństwo: „Niech ci wypadną wszystkie zęby oprócz jednego, co cię rozboli”.

Inni uważnie śledzili każdy ruch Adama, czy czasem nie symuluje. Ale w końcu 
przepuszczono go poza kolejką do drzwi gabinetu. Dziewczyna w białym fartuchu 
wydająca numerki zadecydowała, że to przypadek wyjątkowy. 

Już siedział przed ciemnowłosą, gniewną dentystką, która bez wstępów za-
częła przesuwać zimnymi palcami po jego rozpalonych dziąsłach. Rozdarła się na 
niego: – Jak można sobie zrobić taki śmietnik z ust? – Nie mógł jej nic odpowie-
dzieć, bo już grzebała w nich zimnymi, ostrymi instrumentami. – Najpierw trzeba 
wyleczyć ropnie i wyczyścić próchnicę, a potem nałożyć korony – zawyrokowała.

Poczuł się dobrze. Wzięła go w swoje ręce. Postawi go na nogi. Ubóstwiał ją, tę 
ciemnowłosą, gniewną dentystkę, tak jak Rejzl. I kiedy z nim skończyła, uniżenie 
jej podziękował. Wypisała receptę i zapytała go o nazwisko. Kiedy je usłyszała, 
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przychylny wyraz niedowierzania wyrównał zmarszczki na jej naburmuszonej 
twarzy: – Adam Rozenberg, ten fabrykant? – Wyciągnęła do niego rękę, jakby 
właśnie się spotkali. – Nazywam się Felicja Nadel. Bardzo mi przyjemnie, panie 
Rozenberg. Niech pan przychodzi codziennie koło szóstej, a dopilnuję, żeby nie 
musiał pan czekać. Adam szukał portfela, ale przyjacielsko położyła mu rękę na 
ramieniu: – Tu się nie płaci za wizyty – a on sobie przypomniał, że jego portfel 
i tak jest pusty. 

* 

Podążał w dół schodami ambulatorium i niemal nie czuł bólu: „Jestem Ada-
mem Rozenbergiem!” – wykrzyknął w duchu, jakby dopiero teraz przypomniał 
sobie swoje imię. Zobaczył niewiarygodnie przyjazny uśmiech, który jego imię 
wyczarowało na gniewnej twarzy dentystki. 

Przestrzegał jej zaleceń. Biegał na wizyty do ambulatorium, jak kochanek 
podąża na spotkanie ze swoją oblubienicą. O, jakże pragnął ucałować jej zimną 
dłoń i wręczyć banknocik wyciągnięty z portfela! Pusty portfel w kieszeni zaczął 
go jednak mocno uwierać, upominać się i domagać. Przymierzał się do tego, aby 
podpytać Rejzl o pieniądze, które otrzymała za złote koronki. Ale zamiast tego 
wyjął paczkę cygar, ostatnią, jaka mu została. Ile łaskawości miało w sobie życie 
– dziwił się pan Adam. Kiedyś odchodziłby od zmysłów, widząc, że kończą mu się 
cygara. A teraz spojrzał na to pudełko jak na coś zupełnie obcego i triumfalnym 
gestem podał je Rejzli. Odzwyczaiłem się od tego… może on to kupi?

Rejzl z miejsca się ożywiła: 
– Na moich wrogów! – chwyciła pudełko. – Handlowanie z domownikami to 

żaden interes. Ja panu to korzystnie opylę, proszę się o nic nie martwić…
Kiedy po ostatniej wizycie w ambulatorium wciskał dentystce do ręki dwie 

marki, ta odsunęła je i z przyjaznym uśmiechem szepnęła: – Może mógłby pan 
załatwić mojej córce jakąś pracę biurową. Męczy się strasznie w pralni… Dyplo-
mowana nauczycielka baletu…

Po opuszczeniu ambulatorium, zaczął przechadzać się lekkim, beztroskim 
krokiem. Ostatni raz pokonywał tę drogę. Usta miał pełne metalowych koronek. 
Każdy zgrzyt zębami wywoływał dreszczyk jak przy skrobaniu nożem po szkle. 
Nie sprawiało mu to jednak bólu. Był wyleczony i zdrowy. Rozejrzał się po oży-
wionych ulicach, zaczął rozróżniać twarze. Zdumiał się, co to za dziwne oblicza! 
Jak kawałki wosku. A te oczy, tak głęboko osadzone w czaszce, zapadające się 
pod brwiami. Jak ci ludzie wtulają się w płaszcze, i to dzisiaj, w taki cudowny 
wrześniowy dzień! Rejzl miała rację. Wszyscy oni wyglądają jak „klepsydry”. 
Uśmiechnął się szyderczo: i oni chcą przeżyć?
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Zauważył mijający go środkiem drogi starodawny tramwaj z wagonetkami4. 
Getto się zmotoryzowano. Wydało mu się to komiczne. Ale w okamgnieniu 
tramwaj załadowano towarem. Ciężarówki, podobnie zapakowane, podążały 
w kierunku Bałuckiego Rynku. Tam znajdowała się administracja getta. I tam 
siedział Rumkowski, wszechmocny „król żebraków”. Adam mijał plac Kościelny. 
Ujrzał „czerwony domek”. Rejzl dużo mu o nim opowiadała. Kripo należy unikać 
jak ognia. Obok mostu chłopaczek w chasydzkim kapelusiku śpiewał przed 
zgromadzonymi ludźmi:

Rumkowski Chaim iz a mencz a giter,
M’et noch esn in der geto zemelech mit piter…5

Rumkowski Chaim jest dobrym człowiekiem,
W getcie będziemy jadać z masłem rogaliki…

Kiedy przechodził most, przyszedł mu na myśl Samuel. „Nazwałem go Anio-
łem Śmierci”. Adam uśmiechnął się do siebie. „Halucynacje zbolałego mózgu! 
Jeszcze się taki człowiek nie narodził, aby stać się moim Aniołem Śmierci! Jeszcze 
go zdepczę!” – Ta myśl sprawiała mu przyjemność, radość jak przy miażdżeniu 
robaka. Spojrzał z mostu w dół i pomyślał o Mietku. Musiał się znajdować gdzieś 
tutaj, w tym mrowisku. Może też już ma twarz jak „klepsydra”? Może też biegnie 
gdzieś z rozklekotaną menażką? Dobrze mu tak. „To ty jesteś wszystkiemu winien!” 
– ten młodzik tak do niego zawołał, kiedy on, Adam, zwijał się z bólu. Winien? 
Czego? Getta? Wojny? Szaleństwa Jadwigi? Jeśli już ma być czemuś winien, to 
tego, że przeżyje wojnę. To najbardziej upragniona wina mieszkańca getta! Oto 
i druty. Ciągną się wszędzie wokół. To była ta pajęcza sieć, którą ujrzał w swoim 
koszmarze. Ale on już dłużej nie będzie owadem, który złapał się w sieć. Adam, 
niczym młodzieniaszek, wsunął ręce do kieszeni. W jednej z nich wymacał portfel 
z trzydziestoma „rumkami”, które otrzymał za cygara. Cieszył się, że dentystka 
nie wzięła od niego tych dwóch marek. I tak już zdążył o niej zapomnieć, a dwie 
marki piechotą nie chodzą. Nie będzie już więcej szastał pieniędzmi. Żyje zbyt 
rozrzutnie. Jak szybko przepadł taki majątek: cała biżuteria Jadwigi, wszystkie 
zwitki dolarów. Gdzie się to tak szybko rozeszło? Nagle coś niczym błyskawica 
przemknęło przez jego umysł – Rejzl. Przyspieszył kroku. Błyskawica, która 

4 We wrześniu 1941 r. miejskie przedsiębiorstwo tramwajowe w Litzmannstadt przekazało do getta 
letnie wagony tramwajowe, które miały służyć jako ciągniki wagonów towarowych i kilka wagone-
tek. Początkowo służyły one do przewożenia towarów z resortów pracy na Bałucki Rynek. Wkrótce 
wzdłuż ul. Marysińskiej od Brzezińskiej ułożone zostały tory na dworzec Marysin (Radegast).

5 Przytoczony tekst nawiązuje do śpiewanej na ulicach, bardzo popularnej w getcie łódzkim piosenki 
gettowego barda Jankiela Herszkowicza.
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przeniknęła jego mózg, teraz rozpaliła całe ciało. Furia w nim rozgorzała, ale 
panował nad sobą. Wcześniej musi się najeść.

Rejzl przywitała go z matczynym uśmiechem: – No, to pokaż mi tę swoją 
buźkę. Otworzył usta i pozwolił jej zobaczyć metalowe koronki. – Miło spojrzeć 
na pana – rozpromieniła się, podając mu na talerzu flaczki. 

– A konia z kopytami macie tutaj? – zapytał żartując.
Rejzl wybałuszyła na niego oczy: – A niby skąd? Co pan sobie myśli, że ja 

Panem Bogiem jestem, czy co? Skąd mam konia wyczarować?
„Czarownica!” – mruknął Adam do siebie i z wielkim apetytem pochłonął 

flaczki. Był wesoły. Ogarnęła go młodzieńcza, błazeńska wesołkowatość. Homo 
homini lupus est6. Przypomniał sobie przysłowie, które pozostało mu w pamięci 
z lekcji łaciny na studiach. W myślach je poprawił: „Człowiek człowiekowi wilkiem 
lub owcą jest”. Podszedł do Rejzl i położył jej dłoń na ramieniu: – Rejzl – uroczy-
ście pokręcił głową. – Spisujesz się na medal!

Z zadowoleniem odrzekła: – Byle tylko usłyszeć dobre słowo. Jak to się mówi: 
A gut wort kost gornit un iz wert a sach7. 

Skłonił się przed nią: – Za to, co uczyniłaś dla mnie, należy ci się więcej niż 
tylko dobre słowo. Od dzisiaj ulżę ci, będę sam sobie gotował. 

Rejzl wybałuszyła na niego swe wielkie oczy: – He?
– Daj mi te pieniądze, które pozostały z moich złotych koronek i… Człowiek, 

który może zatroszczyć się o siebie sam, nie powinien obciążać innych. Byłaś 
dla mnie dobra jak anioł, Rejzl.

Jej twarz zaczęła zmieniać barwę niczym w świetle kolorowych reflektorów. 
Najpierw zrobiła się biała, potem sina, następnie różowa, aż wreszcie – czer-
wona. W oczach zaiskrzyły jej zielone błyski jak u pantery. Przycisnęła ręce do 
płaskiej piersi i tak głośno westchnęła, jakby się coś w niej złamało: – No nie, 
takiej potwarzy to ja się nie spodziewałam, na moich wrogów!

Adam przyglądał się jej z zadowoleniem. Z chłopięcą ciekawością obserwował, 
jak się zachowa, co powie. – Nie chcę cię urazić Rejzl – tak modulował głos, aby 
zabrzmiał delikatnie. 

Była zdesperowana. – Wydaje mu się, że może mnie urazić? Kto żyw, pluje na 
mnie. I co z tego? Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą8. – Obiema dłońmi 
chwyciła się pod boki i zaczęła trząść się ze zmartwienia.

 – Teraz twoja kolej na ból zębów? – naśmiewał się.
– A czy ja nie wiedziałam, że to tak będzie? Dobro zapomina się łatwiej niż 

krzywdę. 

6  Człowiek człowiekowi wilkiem (łac.).

7  Dobre słowo nic nie kosztuje, a warte jest wiele (jid.). 

8  W oryginale: „Przez pochyły parkan wszystkie kozy skaczą”.
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– Ja nigdy nie zapomnę Rejzl, co dla mnie zrobiłaś, przysięgam ci. Ale sama 
mówiłaś mi, że najcięższą rzeczą dla człowieka jest pusty portfel. 

Jej twarz na moment znów nabrała matczynego wyrazu: – Już pan roztrwonił 
te trzydzieści marek za cygara?

– O, broń Boże, ale portfel jest pojemny i nawet ich w nim nie widać.
– A co ja mogę na to począć?
– Oddać mi te pieniądze, które ci zostały.
Znowu zaczęła się wściekać: – Zostały? Z czego? Z chleba, który dla pana 

kupowałam? Z proszków, które podawałam panu? Niech pan wyjdzie na ulicę 
i zapyta, ile to wszystko kosztuje. Na moich wrogów! Serce mi już dawno podpo-
wiadało, że pan będzie mnie podejrzewał. A ja się tak poświęcałam dla pana, po 
nocach nie spałam, kiedy pan jęczał i wzywał pomocy. Masz ci los! Nawet moim 
wrogom tego nie życzę! Na co mi to było! Trzeba było zostawić, żeby zdechł… 
żeby kipnął jak pies! – krzycząc, uderzyła w coraz wyższe tony.

Adam przysłuchiwał się temu z przyjemnością i był przekonany, że jej sprzeciw 
nie był jeszcze wystarczająco przekonujący: – A cóż takiego dobrego dla mnie 
zrobiłaś? – zapytał.

– Cóż dobrego? Co za pytanie! A czy taki zimny drań jak pan może wiedzieć, 
czym jest żydowskie serce? Co może zrozumieć człowiek, który zabił własną 
żonę, wygonił z domu dziecko, swego rodzonego syna? – W tym momencie jej 
spojrzenie zatrzymało się na jego dłoni, celując w jeden z palców i nagle jej głos 
znów nabrał matczynych tonów: – A czemu nie sprzeda tej obrączki ślubnej, hę?

Teraz z kolei pan Adam był zaskoczony. Rejzl była genialna – absolutnie, 
cudownie genialna. Jemu zupełnie nie przyszła na myśl ta obrączka. Znów była 
jego boginią. Spojrzał na nią z dawną wdzięcznością w oczach: – Gdzie sprzedać?

– Jeśli pan chce…
– Nie, nie chcę, pójdę sam.
Tym razem nie oponowała: – Niech się pan pokręci po bazarze. Oni sami już 

do pana podejdą. – Odetchnęła z ulgą, kiedy zobaczyła go biegnącego do drzwi. 
Zawołała za nim rozbawiona: – Di lecte ku get milch9, panie Rozenberg, a jeśli 
kiedyś będzie pan potrzebował przysługi, to proszę się nie krępować!

Pan Adam uśmiechnął się do niej. Gra z czujną Rejzl była rozpoczęta. Wy-
kradnie od niej resztę tego skarbu, który ona wykradła jemu.

*

9  Ostatnia krowa mleko daje (jid.).
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Kręcenie się po bazarze obudziło w Adamie zadziwienie gettem. Przepychał 
się przez tłum, z każdej strony szarpano go i wołano. Oferowano mu stare buty, 
kawałki płaszczy, połamane rury kuchenne, worki pierza, sacharynę, obierki od 
ziemniaków, kawałki masła, skrawki sera, sznurowadła, kawałki papieru. Ten 
podwórkowy śpiewak, którego wcześniej widział po tamtej stronie mostu, teraz 
był tutaj. Adam przysunął się do kręgu słuchaczy i udało mu się wychwycić słowa:

Rumkowski Chaim, er get undz klajen,
Er get undz grojpn, er get undz man,
Farcajnts hobn Jidn in midber gegesn man,
Hajnt est dech jeder froj ir man.

Rumkowski Chaim hot git getracht,
Gearbet szwer baj tog, baj nacht,
Gemacht a geto mit a dieto
Un er szrajt gewald er iz geracht.

Der erszter Chaim – iz Chaim Wajcman,
Gewolt az Jidn zoln noch Erec Isroel awek,
Der cwejter Chaim fun bejsachaim –
A git geszeft mitn Malechamowes gemacht.

Der driter Chaim, Rumkowski Chaim,
Er get undz grojpn, er get undz man…

Rumkowski Chaim otręby nam daje, 
Daje nam krupy, jedzenia przydziały.
Kiedyś na pustyni Żydzi jedli mannę,
Teraz każda kobieta zjada swego męża.

Rumkowski Chaim dobrze się nagłowił,
Trudził się ciężko i nocą, i dniem,
By stworzyć getto z jego superdietą
I krzyczy głośno, że on wszystko wie.

Chaim Pierwszy – to Chaim Weizmann10

Chciał, by lud żydowski do Erec wyruszył,

10 Chaim Weizmann (1874–1952) – przywódca ruchu syjonistycznego, prezydent Światowej Organi-
zacji Syjonistycznej, pierwszy prezydent Izraela. 
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Chaim Drugi zaś to ten z cmentarza11 –
Co dobry interes z Aniołem Śmierci ubił.

Chaim Trzeci, Rumkowski Chaim,
Daje nam krupy, jedzenia przydziały…

Ktoś pociągnął Adama za rękaw: – Ma pan może kluski12, twarde, miękkie? 
– Adam pokazał swoją obrączkę. Szybko zrobiło się wokół niego zbiegowisko. 
Odciągano go na bok, ubijano z nim interes. Miał dobrą zabawę. Zamiast zni-
żyć cenę, ciągle ją podwyższał. W końcu, kiedy poczuł głód, a suma sięgnęła 
dwóch setek, przyklepał ją. Człowiek, z którym się dogadał, wziął go pod ramię 
i wyprowadził z bazaru. Mówiąc, pociągał nosem: – Myśli pan, że to ja jestem 
kupcem? Zaprowadzę pana do kierownika. Jak to ktoś powiedział? Dos geto 
iz geglichn cu an ej, wer es pikt es ojs, der hot es13. – Niebo, które jesiennie 
jaśniało cały dzień, teraz, wieczorem, zachmurzyło się. Zaczął kropić deszczyk. 
Uśmiechnięty mężczyzna ciągle zaplątywał się w swój chałat, tak wielki i luźny, że 
żółta łata zamiast z boku, wypadała mu z przodu, na piersi. Szedł podskakując 
i przydeptując zbyt długie nogawki swoich spodni. Z nosa mu kapało. – Pan, 
panie kochany, musi być w niezłych opałach, jeśli sprzedaje pan obrączkę. – 
Typkowi usta się nie zamykały. Zaczął odmalowywać własną sytuację: – Niech 
pan na przykład popatrzy na mnie, mając tylko gołą posadę w resorcie pędzli, 
wyciągnąłbym kopyta. Człowiek, rozumie pan, musi umieć się zakręcić, jeśli nie 
chce, żeby nim kręcono. Oczywiście, żaden wielki makler ze mnie nie jest, to 
drobne roboty, ale jak to ktoś powiedział: Beser a szand in ponem, wi a krenk 
in bojch14. – Pomacał rękaw Adama. – Pana garnitur też zapewne zna lepsze 
czasy, he? Co? – złapał oddech. – Ech, to gettunio, to getto! Jak to ktoś powie-
dział: Men zol gorniszt gepruwt wern, cu wos men kon gewojnt wern15. – Wytarł 
sobie nos i przez chwilkę był cicho. Nie umiał jednak widocznie iść obok kogoś 
i po prostu milczeć, bo znowu się odezwał: – Widział pan garstkę tych jeńców, 
których szwaby przeprowadzały dzisiaj przez ulicę Zgierską16? Żydzi mówią, że 

11 Gra słów: słowo „bejschaim” (dosł. dom życia) – „cmentarz”, zawiera w sobie imię Chaim (życie).

12 Kluski (jid. lokszn) – w slangu czarnego rynku – dolary. 

13 Getto podobne jest do jaja, kto je przebije, ten zje (jid.).

14 Lepszy wstyd na twarzy, niż choroba w brzuchu (jid.). 

15 Lepiej niech na nas nie wypróbowują, do czego możemy się przyzwyczaić (jid.). 

16 Wyłączoną z getta ulicą Zgierską, którą jeździły samochody i tramwaje, Niemcy pędzili też więźniów 
z mieszczącego się 3 km na północ rozszerzonego więzienia policyjnego na Radogoszczu. Po 
rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej trafiali tam również jeńcy sowieccy. Prawdopodobnie ten 
fakt spowodował pojawienie się w getcie plotek o rosyjskich dygnitarzach w Litzmannstadt. 



498

samego Woroszyłowa17 wzięli do niewoli. Inni widzieli syna Stalina, jak przejeżdżał 
na wozie z rannymi. Co, nie wierzy pan? A ja wierzę. Nasza godzina jeszcze nie 
wybiła. Wcześniej musi nastać niezłe piekło. Bierze mnie pan za pesymistę? 
Broń Boże. Ale pan wygląda mi na pesymistę, panie kochany.

– A nie trafił pan! – Adam roześmiał się swobodnie. – Jestem największym 
optymistą w getcie!

Żyd pięścią uderzył się w żółtą łatę pośrodku klatki piersiowej: – Pan nie 
może być większym optymistą niż ja. Niech tylko przeminą te Jomim Neroim18. 
W środku zimy szwaby zamarzną na polach u ruskich. Panie, wie pan już, gdzie się 
będzie pan modlił? Niech pan zobaczy, z postem jest problem. Jeśli Żydzi poszczą 
teraz przez wszystkie dni, to czym będzie się różnił post na Jom Kipur? – Weszli 
na duże podwórze. Typek podprowadził Adama do drzwi i szepnął: – Niech pan 
wytrze buty. Jednak idzie się do elity… – Lękliwie wysmarkał nos. – Pewnie są 
przy posiłku, w pokoju obok. Jak to ktoś powiedział? A getonik zucht flejsz farn 
mogn un a „sziszke” zucht a mogn farn flejsz19. Zaraz pana zawołam. – Parę 
razy uderzył palcem w powietrze, zanim odważył się zapukać do drzwi. Otwo-
rzyła wysoka kobieta z nabrzmiałą, okrągłą twarzą. Miała okulary, czarne brwi 
i kruczoczarne włosy ściągnięte na karku w kok. Wydała się Adamowi znajoma. 
Ale zanim zdążył się lepiej przyjrzeć, zniknęła razem z pośrednikiem za drzwiami.

Adam spacerował z rękami w kieszeniach przed zamkniętymi drzwiami. Noz-
drza miał jeszcze pełne gettowego powietrza. Dzisiaj po raz pierwszy zobaczył 
to małe getto, ten światek, w którym musi rozpocząć nowe życie. Nie odstra-
szyło go, a nawet pociągało. Widział je niczym szachownicę, na której każda 
figura porusza się w jednym celu: pionki, gońce, konie i sam król. Każda figura 
chce zbić drugą, aby utorować sobie drogę, po czym zadać śmiertelnego mata. 
A Adam, kim on był? Koniem. Będzie koniem. Będzie skakał. Nie prosto: prosty 
skok w otchłań getta oznaczałby złamanie karku. Będzie skakał jak wszystkie 
koniki szachowe – ukośnie, na boki, nagle się pojawiał, nieoczekiwanie – coraz 
bliżej mety. Uśmiechnął się, to porównanie spodobało mu się. Na przykład ten 
król na szachownicy, nazywany Mordechajem Chaimkiem. Ma wszelkie dobra. 
I posiada władzę. Ale czy ma swobodę ruchu? Kroczek w jedną stronę, kroczek 
w drugą, i nic więcej. Ale jeśli trzeba biec, skakać, ukryć się – cóż wtedy może 
zrobić? Przy wszystkich roszadach to jemu łatwiej jest dać mata. Nie było mu 
w sumie znowu czego zazdrościć. A na przykład ten Żyd, który mieszka tutaj, za 
tymi zamkniętymi drzwiami, kim on jest? Zapewne wieżą albo gońcem, ale musi 
iść prosto i jest zależny. No a ten pośrednik? Rzeczywiście chytry i przebiegły, 

17  Kliment Jefremowicz Woroszyłow (1881–1969) – radziecki dowódca wojskowy, marszałek ZSRR.

18  Jomim Neroim – Straszne Dni, dziesięć dni między Rosz ha-Szana a Jom Kipur, okres pokuty. 

19  Getciarz szuka mięsa dla żołądka, a szycha szuka żołądka na mięso (jid.). 
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ale też w opałach – nie jest nikim więcej jak pioneczkiem. To oznacza, że sama 
przebiegłość nie wystarcza. Czego zatem trzeba, aby przebić się na szczyt, nie 
będąc zbyt na widoku i pozostając wolnym? W jego umyśle pojawił się na chwilę 
obraz „czerwonego domku” Kripo. 

Drzwi się otworzyły. Typek zawołał Adama przez szparę i pozostał z nim, sto-
jąc w ciemnym korytarzyku: – On zaraz wyjdzie – szepnął pośrednik – zdejmij 
obrączkę. Z przeciwległego pomieszczenia padł strumień światła, a przed nimi 
ukazał się pan Zajdenfeld. Adam od razu go poznał: jego kierownik Zajdenfeld. 
Administrator z jego fabryki. Nic a nic się nie zmienił, może tylko trochę schudł. 
Ale to akurat sprawiło, że wyglądał młodziej. Kiedy zapalił światło, Adam zobaczył 
również, że nadal ma na głowie gęste, szczeciniaste włosy koloru blond. 

– Niech zobaczę tę obrączkę – zwrócił się do Adama w charakterystyczny dla 
niego, rzeczowy sposób. Adam prowokująco wpatrywał się w niego. Czy możliwe, 
że jego dawny pomocnik, człowiek, z którym przez wiele lat spędzał całe dnie, 
tak zupełnie go nie poznał? Zajdenfeld wziął z dłoni Adama obrączkę i zbliżył 
się z nią do lampy. Obracał ją, badał stronę wewnętrzną, aż wreszcie powiedział 
spokojnie: – Biorę to. – Sięgnął do kieszeni, które dokładnie jak kiedyś były wy-
pchane papierami, linijkami, miarkami, z jednej z nich wyjął zwitek banknotów, 
wprawnym gestem wyciągnął dwieście marek i podał je Adamowi. Potem wsunął 
również do ręki maklera parę papierków prowizji. 

Pan Adam wcisnął pieniądze w fałdy portfela i popatrzył Zajdenfeldowi prosto 
w oczy: – Nie poznaje mnie pan, panie Zajdenfeld?

Zajdenfeld zatrzymał na nim obojętne spojrzenie: – Coś kojarzę, twarz zna-
joma… nie, chyba nie. Tylu ludzi pyta mnie o to samo. A skąd możemy się znać? 
Sprzed wojny?

– Zapomniałeś swojego szefa, co, Zajdenfeld?
 Zajdenfeld aż odskoczył do tyłu. Adam z gorzką przyjemnością obserwował 

jego zmieszanie. – Nie w Szwajcarii? – wyjąkał Zajdenfeld, wpatrywał się w Ada-
ma i nie mógł się nadziwić: – Dwa lata w getcie… nie widziałem pana… Boże, co 
może się stać z człowiekiem!

Makler też brał udział w tej scenie: – Jak to ktoś powiedział? – Pokręcił 
głową: – Dos getole iz grojs wi a genec un doch azoj grojs wi di gance welt20.

Zajdenfled szybko go wyprosił, a Adama wziął pod ramię i wprowadził do 
dużego pokoju. Nie spuszczał oka ze swego dawnego szefa, jakby nie mógł do 
końca uwierzyć, że ma przed sobą tego samego Adama Rozenberga. – Zosiu! – 
Zawołał w końcu, zwracając głowę w stronę kuchni.

Pan Adam poczuł ciarki po plecach. Przed nim stała żona Zajdenfelda, 
panna Zosia, stenografistka okularnica. Wyglądała, jakby przeniesiono ją tutaj 
prosto stamtąd, z jego biura: – Dobry wieczór, panie Rozenberg – powiedziała, 

20  Gettunio jest wielkie jak ziewnięcie, a przecież jest wielkie jak cały świat (jid.). 
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a jej głos brzmiał dokładnie tak jak kiedyś, bezbarwnie i monotonnie. Oczami 
jednak, które kiedyś zawsze miała opuszczone, teraz patrzyła wprost na niego 
z tą samą mroczną nienawiścią. 

– Proszę zobaczyć, jak ona pana od razu poznała! – Zajdenfeld nie mógł się 
nadziwić. – No i co tam u pana słychać? – Powoli dochodził do siebie. – Znajo-
mość z Prezesem wykorzystał pan dobrze, ha?

Adam przełknął ślinę: – Nie chodzę do tego żebraka.
– Kto jeszcze, Lejbl Welner?
– Kim jest Lejbl Welner?
Zajdenfeld, którego nigdy nie było łatwo poruszyć, znowu się w niego wpatry-

wał. W tym czasie Zosia wyszła i po chwili wróciła, niosąc tacę. Tak pochylona, 
z tacą w dłoniach, kiedyś zwykła przynosić Adamowi jego drugie śniadanie. Teraz 
na tacy parowały trzy talerze. Zajdenfeld powiadomił go: – Jestem kierownikiem 
w resorcie krawieckim, a Zosia pracuje oczywiście u mnie. Adam unikał spoglą-
dania na Zosię. Wiedział, że wypadałoby podziękować jej za gościnność, za talerz 
zupy. Ale podziękowanie nie mogło mu przejść przez usta. Zamiast tego wziął 
łyżkę i czekał, aż Zajdenfeld zacznie jeść. Smak zupy jeszcze bardziej umocnił 
w nim wrażenie, że to sen, nie wiedział tylko, czy snem było getto, czy dawna, 
utracona rzeczywistość. Chwilę milczeli zajęci posiłkiem. Zupa szybko zniknęła 
z talerzy i dopiero wtedy, gdy były puste, Zajdenfeld uniósł głowę w stronę Ada-
ma: – Jak to się stało, że nie zna pan Welnera? Czym się pan zajmuje w getcie, 
panie Rozenberg, jeśli to nie tajemnica? 

– A co tu ma być tajemnicą? Jestem nikim.
– I musi się pan już ratować sprzedaniem obrączki ślubnej?
– Hmm… Moja żona już nie żyje.
– Gruźlica?
– Tak, gruźlica.
– O, ta choroba jest jak pożar, wdziera się przez drzwi i okna. A syn?
– On jest zdrowy.
Zajdenfeld obdarzył pana Adama spojrzeniem, jak niegdyś w biurze, kiedy Adam 

miewał swoje fochy: – Kiedy posiada się jeszcze jakieś dobra, panie Rozenberg… 
Jak może człowiek w obecnych czasach nie być związany z żadną placówką? 
Chociaż nominalnie gdzieś figurować? Czy pan nie widzi, co się wyprawia? Żydzi 
z małych miasteczek wciąż przybywają. Oczekiwane są transporty z Niemiec. 
Będą straszne podwyżki… – Zajdenfeld wstał i Adam zrozumiał, że powinien już 
pójść. Kiwnął głową w stronę Zosi. Podziękowanie w żaden sposób nie mogło mu 
się wydostać z ust. Zajdenfeld odprowadził go do drzwi: – Niech pan posłucha 
mojej rady, panie Rozenberg – dodał swoim zawsze rzeczowym tonem.

Adam niepewnie zaproponował: – Może u pana?
– U mnie? Oczywiście, nie mam nic przeciwko temu. Niech pan przyniesie 

skierowanie od Prezesa. Przyjmę pana na etat w biurze personalnym. Otrzyma 
pan dwie zupy, parę marek i będzie wolny jak ptak. Będzie panu lepiej niż mnie.
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Adam szedł przez wieczorne ulice i w myślach analizował to dziwne spotka-
nie oraz słowa Zajdenfelda. Tak, on miał rację. Trzeba być związanym z jakimś 
resortem. Będą podwyżki. Ścisnął w kieszeni portfel z dwustoma markami. „Na 
pochyłe drzewo każda koza skacze” – przypomniał sobie powiedzonko Rejzli i na 
myśl przyszło mu przysłowie maklera: „Getto podobne jest do jaja, kto je przebije, 
ten zje”. – Ech, oni byli mądrzy i silni, właśnie w tej swojej niższości – taka Rejzl 
czy ten pośrednik. Trzeba się uczyć od prostaków. Jak się jest na dnie i chce się 
jakoś przetrwać, to nie ma co naśladować lwa, tygrysa, orła czy łabędzia. Trzeba 
się uczyć od skorpionów i robaków – i należy pamiętać, że cel uświęca środki. 

W nocy nie mógł spać. Miniony dzień i przeżycia, jakie przyniósł, rozbudził 
go. Kręcił się i rzucał na łóżku, które – wydawało mu się – dziwnie trzeszczy. 
Powtarzał sobie, że to zgiełk w jego umyśle, a nie hałas na zewnątrz i dziwił się 
dźwiękom, jakie słyszał. A jednak nie. Wyglądało na to, że te hałasy, skrzypienia 
dochodziły spod podłogi. Przypomniał sobie, że często słyszał taki rumor, ale 
nie przykładał do tego wagi. 

Zeskoczył z łóżka i po cichu się ubrał. Na palcach wyszedł z domu i zszedł 
do piwnicy. W środku panowała cisza. Spróbował otworzyć żelazne drzwi, ale 
nie udało mu się. Zaraz potem usłyszał zgrzyt. Szybko cofnął się i schował za 
domem. Ktoś odryglował piwniczne drzwi i cicho wymknął się przez nie. Adam 
wystawił głowę zza muru i od razu poznał Samuela z jedną z jego córek, lecz nie 
rozpoznał dokładnie, z którą. 

Całą noc leżał, czuwając i analizując sprawę piwnicy. To były te cienie, które 
widywał w nocy, siedząc pod wiśnią. A on brał je za wydumane cienie zmarłych. 
Prawda była jednak prozaiczna. Prozaiczna? Nie. Pozostawała tajemnicą. Cóż 
takiego Samuel z córką robili w środku nocy w piwnicy? Świt swoim blaskiem 
olśnił go prostą odpowiedzią: radioodbiornik. 

Ubrał się i zszedł na ulicę, aby poczekać na Samuela. Zaspany Samuel i czujny 
Adam chwilę spoglądali na siebie, a wyraz ich oczu wyrażał więcej niż słowa. 
Adam jednak bawił się dobrze: – Chcę ci trochę potowarzyszyć – powiedział. – 
Nigdy nie mamy okazji pogadać, a tak, zaoszczędzę ci trochę czasu.

Samuel uciął krótko: – Nie chcę cię znać.
– Mnie? Twojego najlepszego przyjaciela?
– Odczep się!
– A jednak przyczepię się, tylko na minutkę. Chcę, żebyś wziął mnie do swo-

jego resortu. Będę figurował u ciebie na etacie.
– Musiałbym tego chcieć.
– Już ja się zatroszczę, abyś zechciał. Kiedy mam przyjść do twojego resortu? 
– Nigdy.
– O rety! Tak kategorycznie? Dobrze, to ubijemy inny interes. Nie musisz 

się mnie obawiać… Jeszcze tak nisko nie upadłem. Ale chcę przeżyć tę wojnę… 
I w imię naszej przyjaźni powinieneś mi pomóc. Nie chcę dużo, tylko dwadzieścia 
pięć marek tygodniowo i radioodbiornik będzie bezpieczny.
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* 

W owym czasie Adam Rozenberg wynalazł Krejnę „Poszukiwaczkę Skarbów” 
i przeprowadził się do jej mieszkania. 

Zaraz po ich pierwszym spotkaniu Krejna odzyskała wiarę, że mieszka u niej 
święty mąż. Po tym, jak niespokojnie przespała kilka nocy, w czasie których 
prowadziła długie rozmowy ze swoim Fajwisiem, jej głowa zaczęła pracować 
jaśniej. Fajwiś powiedział, że prorok Eliasz umarł już dawno temu, a gdy Fajwiś 
coś mówi, to znaczy, że tak właśnie jest. Ale nawet we śnie nie mógł zaprzeczyć 
temu, o czym wiedziała cała ulica Piaskowa i w ogóle całe getto, a mianowicie, 
że pomiędzy jego mieszkańcami kręcą się przebrani święci Żydzi, których nazy-
wa się lamedwownikami21. Tego już sobie Krejna nie wmówiła. To była szczera 
prawda. Bo jeśli nie, to kto dokonywał tych wszystkich cudów: uzdrawiał chorych, 
odbierał apetyt zdrowym i wyliczał co do minuty, a nawet co do sekundy, kiedy 
przyjdzie na szwabów smutny koniec? A skoro tak jest, Krejna doszła do wniosku, 
że jeśli nawet jej gość nie jest prorokiem Eliaszem, to jest jakimś innym ukrytym 
świętym mężem. Zrozumiała teraz, dlaczego chodzi z gołą głową i nie ma brody 
ani pejsów – bo się przebrał albo po prostu jest współczesnym świętym, który 
śmieje się z takich rzeczy zupełnie jak jej Fajwiś. 

A cuda nie kazały długo na siebie czekać. W wigilię Rosz ha-Szana listonosz 
przyniósł wszystkim dzieciom po pięć deko cukierków22. Wprawdzie na paczusz-
kach było napisane: „Z okazji święta od waszego Prezesa”, ale nikt nie był taki 
głupi, aby się nie domyślić, kto w rzeczywistości kryje się za tymi prezentami. 
Za nic w świecie nie mogła uwierzyć, że Prezes ma tak dobre serce dla dzieci, 
skoro tak dręczy ich rodziców. Poza tym do getta zaczęły przychodzić ziemniaki, 
a dzieci przynosiły torby z zieleniną wykradzioną z fur, nie obrywając za kradzież 
ani razu. Chleba było na sześć dni, co dawało całe trzydzieści trzy deko z trze-
ma kartkami na głowę, dzięki czemu Krejna mogła sprzedać połowę z tego na 
procent i zafundować swojemu drobiazgowi cały bochenek na święto. Chciała 
wcześniej dobrze podkarmić siebie i swoją gromadkę, ponieważ obiecała sobie, 
że dla uczczenia wielkiego gościa będzie pościć wraz ze wszystkimi dziećmi. 

W wigilię Rosz ha-Szana padał jesienny deszcz. Od podłogi ciągnęła wil-
goć jak zawsze jesienią, więc Krejna wcześnie rozpaliła ogień, przygotowała 

21 Lamedwownik (z hebr. lamed waw, czyli 36) jeden z 36 sprawiedliwych, od których zależą losy 
świata. Żyją oni wśród ludzi, niczym się nie wyróżniając i nie zdradzając swojego oblicza. W 1925 r. 
powstał w Polsce film w języku jidysz Lamedwownik w reżyserii Henryka Szaro. 

22 Kronikarz getta Dawid Sierakowiak wspominał w swoim dzienniku 19 września 1941 r., że Rum-
kowski przesłał przez pocztę wszystkim dzieciom od dwóch do siedmiu lat paczuszki po pięć dkg 
cukierków i talony na dwie kolacje na święta.
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świąteczny posiłek, aby po powrocie do domu dzieci miały ciepłą strawę. Była 
w domu sama. „Gość”, pan Rozenberg (tak kazał się nazywać), znikał na całe 
dnie, a w mieszkaniu robiło się podwójnie szaro i smutno, kiedy go nie było. Stała 
przy stole i przygotowywała śledzie z liści buraka. Przepis dopiero co dostała 
od kobiet na ulicy. Był prosty – miele się liście, dodaje soli i smaży na patelni 
posmarowanej kroplą oleju. Zrobiła też ciasto z fusów kawowych i teraz właśnie 
to ciasto bulgotało w dużym garncu z wodą.

Dzisiaj była szczególnie ostrożna przy rozpalaniu ognia. Zwykle śmiała się ze 
znaków, o których mówiły kobiety. Ale dziś była wigilia Rosz ha-Szana i Krejna 
nie chciała ryzykować. Jak by nie było, kobiety wiedziały lepiej. Nie wszystko, 
o czym ludzie gadają, twierdziła Krejna, jest wyssane z palca. Zawsze jest 
odrobina prawdy w tym, co się mówi. Dlatego wybrała równe, suche szczapy ze 
sterty na podłodze, aby ogień równocześnie zajął wszystkie drewienka, a płomień 
był równy. Bo gdyby nie zajęło się jedno polano, byłby to znak, że ktoś, nie daj 
Boże, nie przeżyje kolejnego roku. A gdyby się zdarzyło, że płomień jest mocny, 
ale nie pali się równomiernie, lecz drży i chwieje się na boki, oznaczałoby to, że 
coś przytrafi się całemu światu czy może całemu gettu, na przykład jakaś zara-
za czy wysiedlenie. Dlatego też tym razem pilnie baczyła i choć ręce jej drżały, 
wszystkie polana zajęły się równocześnie. Jednak później ogień roztańczył się 
tylko z jednej strony. Pocieszała się, że to z powodu pogody, a kobiety pewnie 
same nie wiedzą, co mówią. A jednak, mimo iż koncentrowała swoje myśli na 
„gościu”, jej opiekunie, jakiś niepokój wypełnił jej serce.

Poza tym nie podobał się jej bulgot dobiegający z garnca. Zazwyczaj, gdy 
wsadziła garnek z babką do większego naczynia, woda pyrkała cicho. Jednak 
teraz w ogóle nie mogła odpowiednio ustawić naczyń na piecu. Gdy odsuwała 
nieco garniec z rozpalonych fajerek, zapadała w nim grobowa cisza. Z kolei gdy 
przysuwała go bliżej, zaczynał groźnie bulgotać, a garnek w środku wydawał 
metaliczne dźwięki, chybocząc się i uderzając o boki większego naczynia, jakby 
podrzucała go tam banda diabłów. Nie wątpiła, że w garncu warzy się jej los, los 
jej dzieci i Fajwisia, który nie wiadomo, gdzie teraz jest. Całe jej ciało aż przebiegł 
dreszcz i z tego wszystkiego co minuta podbiegała do pieca, by ogrzać ręce 
o wiadro wody, którą nastawiła na kąpiel dla dzieci.

Często wyglądała przez okienko na ulicę. Na zewnątrz było szaro, wilgotno 
i straszno. Żydzi biegli na modlitwę jak ogarnięci paniką. Niepokój opanował 
serce Krejny. – Co to oznacza? – dziwiła się. – Czyżby coś miało przytrafić się 
jej i dzieciom?

– Rebojne szel ojlem23, Panie świata – westchnęła – daj dobry rok moim 
jaskółeczkom i ich mamie. Panie świata! – Niemal wypuściła z ręki tasak, któ-
rym siekała liście buraków. – Ty wiesz wszystko nawet wtedy, gdy człowiek nie 

23  Rebojne szel ojlem (Pan świata) – jedno z imion Boga.
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zwraca się do Ciebie, bo nie umie się modlić… Rozumiesz same westchnienia. 
Usłysz moje westchnienia, kochany Boże. Boję się… bardzo się boję. Ja, Krejna, 
która nigdy nie wiedziałam, co to strach, nie mogę znaleźć sobie miejsca… 
Ulituj się… – Zaniosła się płaczem. Jej łzy kapały na rozżarzoną blachę pieca 
i z sykiem parowały. Uchwyciła się myśli o „gościu”. Pan Rozenberg. Tak, musi 
teraz być gdzieś w szulu24 i pewnie modli się za nią, choćby wspomniawszy jej 
imię. Postanowiła, że zaprosi go na świąteczną kolację. Ale to wcale jej nie ulży-
ło. Oderwała się od kuchni, szybko wytarła twarz i zarzuciła chustkę na głowę. 

Pusta ulica spoczywała w objęciach deszczu, jakby odsłaniała się przed nim, 
czerpiąc przyjemność z bólu zadawanego igłami kropel. Nagle Krejna dostrzegła 
w oddali niewielką figurkę poruszającą się szybko na gołych nogach. Kobieta 
poluzowała rogi chustki, jakby były skrzelami, i pobiegła dziecku naprzeciw. 
Poznała Berysia, swojego najmłodszego synka, największą niezdarę, tak bardzo 
podobną do jej Fajwisia. Ona, która nie lubiła certolić się z dzieciakami, przypadła 
do małego, objęła go, przytuliła do piersi i zaczęła nim potrząsać w ogarniającej 
ją gorączce: – Biada mi, przemokniesz całkiem, moja ty niedorajdo. Gdzie to 
biegasz w taką chlapę, co? – Weszli do domu i tam zdjęła z niego mokre ubra-
nie. – Gdzie się szwendałeś, co? – dopytywała.

Beryś wsadził gruby palec do ust i zaczął go ssać w takim tempie, jakby chciał 
wessać w siebie wszystkie pytania matki. Ale w końcu musiał coś odpowiedzieć: 
– Weźmiesz dyscyplinę, jak ci powiem… – i zaraz się rozpłakał. 

Ten płacz tylko ją rozdrażnił, więc dała mu klapsa: – Odpowiadaj, gdy mama 
pyta!

– Ja… w teatrze by.. byłem – łkał, zastawiając twarz łokciem. Liczył się ze 
słusznym gniewem Krejny. 

– O jakimże znowu teatrze mi tu opowiadasz?
– Wepchnąłem się.
Zamiast mu jeszcze przyłożyć, wskazała wiadro z pomyjami: – Idź, wysmarkaj 

nos i przestań zawodzić! – Jej serce wypełniała czułość na widok czarnowłosej 
duszyczki, która patrzyła na nią czarnymi oczkami i przypominała Fajwisia. Zdjęła 
wiadro wody z pieca i nalała pełną miskę. 

Chłopczyk dopiero teraz rozpłakał się na dobre: – Nie chcę myć głowy. 
Wzięła kawałek mydła i przysunęła miskę bliżej pieca: – Ale chodzić z parchem 

na głowie chciałbyś? Dzisiaj… wiesz, że dzisiaj jest Rosz ha-Szana, szajgecu25 
jeden? – Beryś patrzył na nią dziwnie przez łzy. Jego twarzyczka zmieniła się, 
przyjmując wyraz strachu, jednak nie przed nią – wielką i surową mamą. Był to 
strach innego rodzaju. Zaczął się szybko rozbierać i posłusznie zbliżył do miski. 
Zanurzył głowę w wodzie z mydłem, którą przygotowała Krejna, aż zrobiło się jej 

24  Szul – bożnica, synagoga, miejsce zarówno modlitwy, jak i nauki.

25  Szajgec – łobuz, hultaj. 
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dziwnie od tej uległości. Przypominał jej kurczaka, który wyciąga szyję w kierunku 
szojcheta26. Zaczęła pocierać jego głowę z wściekłością, drapać palcami skórę 
na jego czaszce. Mały nawet nie pisnął. Gdy w końcu dała mu spokój, jego twarz 
była tak blada jak biała piana, która unosiła się na brudnej wodzie w miedni-
cy. Chwyciła sfatygowany ręcznik, przyciągnęła chłopca do pieca i zaczęła go 
energicznie wycierać: – Dzisiaj jest święty dzień. Wszyscy Żydzi oczyszczają 
się z grzechów – wyjaśniła – aby zasłużyć na przetrwanie wojny… Zdejmij buty, 
umyjemy też nogi.

Szybko zrzucił mokre trepki i zanurzył nogi w miednicy. Jego zimne stopy 
spowodowały, że poczuła się jeszcze bardziej dziwnie. Tarła je twardą szczotką, 
aby oczyścić z brudu, ale też po to, aby je rozgrzać. 

– Czy ja też mam grzech, mamo? – chłopiec zapytał, uderzając zębem o ząb. 
– No a co, przecież nie jesteś Bogiem… Każdy grzeszy. Sam dobrze o tym wiesz.
– Nie pamiętam…
– A takie ubłocone nogi to co? To też grzech. 
– Żydzi z teatru pewnie mają jeszcze więcej grzechów – zauważył chłopiec. 

– Płakali, jakby ich ktoś bił. 
– Kto?
– W teatrze. Kołysali się i płakali… I wiesz… Zgadnij, kto tam był? Prezes 

Rumkowski. Przemawiał. Powiedział, że nadejdą nowe rozporządzenia, a wtedy 
wszyscy płakali jeszcze bardziej… – Krejna przestała go wycierać. Serce jej sta-
nęło. Tak, wiedziała, że coś się szykuje. Wszystkie te znaki nie były na próżno. 
Dziecko popatrzyło na nią mądrze i ze smutkiem: – Jeśli chcesz, możesz mnie 
myć codziennie – powiedział chłopiec i zaczął ssać palec, po czym dodał: – Nie 
szkodzi. Możesz mnie też bić, to nie będę miał grzechu. 

Szturchnęła go: – Już cisza. Uspokój się. Idź, ubierz się! – Beryś wyciągnął 
ręce po wilgotne, brudne ubrania, a ona zaczęła krzyczeć: – To gówno chcesz 
zakładać, niedorajdo jedna! Zaczekaj, dam ci czystą koszulkę. Przecież słyszałeś, 
że dzisiaj jest święto, tak czy nie?

– A spodnie? – zapytał niepewnym głosem. 
– No, co spodnie? A masz inne?
– Takie mokre?
Wyrwała mu spodnie z rąk i powiesiła na gorącej rurze nad piecem. Zaraz 

zaczęły parować. – Chodź, usiądź tutaj, obok ognia – poleciła i posadziła na 
wpół gołego chłopca na stołku obok pieca. Popatrzyła na jego chude, gołe nóż-
ki, na wilgotną głowę. Znowu wyglądał jak przemoczony, mizerny kurczak. Jego 
oczy, mądre i smutne – oczy Fajwisia – szukały jej. Nie mogła wytrzymać tego 
spojrzenia: – Co się tak na mnie gapisz tymi swoimi ślepiami? Nie znasz mnie? 
– złościła się. Zaczerpnęła kubek gorącej wody z garnca, w którym bulgotała 

26  Szojchet – osoba dokonująca rytualnego uboju zgodnie z prawem religijnym. 
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babka, i podała mu: – Na, wypij, dam ci łyżeczkę brązowego cukru do polizania. 
– Chętnie wziął od niej kubek i ostrożnie, po troszeczku lizał cukier na łyżeczce, 
którą mu podała. Zdjęła z łóżka szmacianą kołdrę i otuliła mu gołe nogi. Robiąc 
to, miała ochotę pocałować go w umytą głowę, ale powstrzymała się. 

Na zewnątrz rozbrzmiał wesoły gwar. Zaraz też pozostałe dzieci wpadły do izby. 
Były przemoczone, a ich mokre twarze jaśniały ożywieniem i radością. Mówiły 
wszystkie naraz, pokazywały pełne torby, szturchały się i robiły taką wrzawę, 
że Krejna musiała chwycić za dyscyplinę: – Popatrzcie tylko, ile przywlekliście 
błota, wy bękarty! – zamachnęła się dyscypliną ponad ich głowami z taką ener-
gią, że rzemienie wyprostowały się każdy w inną stronę. – Ma być cicho raz na 
zawsze! Nie wiecie, że w getcie zaczyna się święto? Czy nie widać, że podłoga 
jest świeżo wyszorowana?!

Dzieci były zbyt podniecone swoimi zdobyczami, aby mogły poświęcić dość 
uwagi słowom matki. Cypa-Dwojrele, najstarsza z gromadki, rozpięła płaszczyk 
i wyjęła spod niego spory plecak. Inne dzieci wykładały skarby, które miały 
w torbach. Na stole powstał kolorowy miszmasz złożony z brukwi, deseczek, 
zwykłych kawałków drewna, kartek papieru, kawałków blachy, gwoździ, kartofli 
i kilku zapałek. Potem zaczęły szturchać siostrę, aby otworzyła plecak i pokazała 
swoją zdobycz. 

– I mamusiu – zaróżowiona, jaśniejąca Cypa-Dwojrele postawiła plecak na 
brzegu stołu, po czym zaczęła go rozwiązywać – mam dla ciebie nową sukienkę… 
A… a to może… bluzeczka dla mnie? – Dzieci umilkły. Wycierały cieknące nosy 
i z wielkim napięciem spoglądały na Krejnę.

Krejna złapała się za głowę: – Skąd wzięliście ten plecak, bękarty jedne?
Zajnwl, najstarszy z chłopców, wyjaśnił: – Od włocławian. Umieszczono ich 

w szkole, a oni siedzą na bagażach i płaczą. Jedna osoba nawet zemdlała… 
Cypa-Dwojra poszła ją ocucić, a ja i Szmerl zabraliśmy w tym czasie plecak.

Krejna załamała ręce: – Zabraliście? Ukradliście! Boże w niebie, zwyczajni 
złodzieje… I to w wigilię święta Rosz ha-Szana!

– Przymierz sukienkę, mamo – poprosił Beryś, który podszedł do stołu 
owinięty w kołdrę. 

– Jak ci dam przymierzanie sukienki, to ci się ciemno zrobi przed oczyma! – 
Krejna wychodziła z siebie. – Zabierajcie już ten plecak i odnieście go z powrotem! 
Nie potrzebuję rzeczy kradzionych w wigilię Rosz ha-Szana!

Szmerl, średni, położył rękę na sercu: – Mamo, przysięgam ci, łatwo było 
go zabrać.

Cypa-Dwojrele już paradowała po pokoju w swojej nowej bluzce. Krejna zła-
pała dyscyplinę i zaczęła walić nią dzieci po tyłkach – jedno po drugim. W tym 
czasie jej wzrok padł na brązowy materiał na stole. Mogłaby choć przymierzyć 
tę sukienkę. Potem przyjrzała się Cypie-Dwojrze. Bluzeczka leżała na niej jak 
ulał i Krejna nagle zdała sobie sprawę, jak piękna jest jej córka, na oko po-
dobna do niej, matki. Niemal już nie pamiętała, kiedy dała dziewczynce nowe 
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ubranie. Wszystko, co nosiła dziesięcioletnia Dwojra, ledwie sięgało kolan, a to 
już zaczynało wyglądać nieprzyzwoicie, bo to przecież już duża dziewczyna. Ale 
gniew Krejny nie zelżał: – Już mi to odnieść! Już! – krzyknęła wskazując ręką 
drzwi. – Wystarczy, że człowiek zemdleje, a już okradną go od stóp do głów? 
I to dzisiaj? W wigilię Rosz ha-Szana! Sprowadzicie nieszczęście na nasze głowy, 
szajgece jedne! Tego chcecie? Lecieć mi tam raz i dwa! Dwojro, odnieś plecak, 
a wy, parchy, rozbierajcie się i do mycia głów!

– Nie bądź takim głuptasem, mamo – odważenie powiedział Zajnwl, najstarszy 
z chłopców – weź choćby tę sukienkę. 

Dyscyplina świsnęła przez jego głowę: – Kto według ciebie jest głupcem, co? 
Rozbierać się, natychmiast! – W tym momencie zamyśliła się na chwilę, po czym 
zwróciła się do córki: – Co tak stoisz jak gliniany golem? Słyszałaś, co kazałam 
ci zrobić? Odnieś plecak! – I dodała ze złością: – Bluzkę możesz zostawić, bo 
nie masz się w co ubrać, ofermo! 

W pokoju zaczął się wielki hałas. Cypa-Dwojra podskoczyła i zawisła na 
szyi Krejny, śmiejąc się szaleńczo wesołym śmiechem. Chłopcy jej wtórowali, 
również pchając się do zagniewanej mamy i łapiąc ją za spódnicę. Wszystkimi 
siłami wyrwała się z ich rąk: – Zwariowaliście? – złapała się za głowę. – Śmiać 
się w wigilię Rosz ha-Szana? Kto to słyszał!! – Ale i jej teraz ulżyło i zrobiło się 
radośnie na duszy. Szczęście rozlało się po całym jej ciele. Teraz była pewna, że 
nic się im nie stanie. – No, idź już Cypo, byle szybko! – wymachując dyscypliną, 
poganiała córkę. – Odnieś plecak. Zaraz zacznie się godzina szpery. Nie zatrzymuj 
się nigdzie po drodze. Smażę śledzie na świąteczną kolację. 

*

Wszystkie dzieci miały wymyte głowy i przebrały się w suche, „czyste” ubrania. 
Ona sama również tym razem poświęciła nieco czasu, aby się umyć. Przecież 
po umyciu człowiek ma wrażenie, że jest czystszy również w środku. Siedziała 
przy stole i czuła się całkowicie oczyszczona, jakby była prawie świętą. Na piecu 
stały gotowe potrawy. Teraz jedynie garnuszek kawy bulgotał przyjemnie. Nie 
tak diabelsko strasznie jak wcześniej garniec, ale cicho, przyjemnie, tak jak 
powinno być na dobry znak. A stół, przy którym siedzieli, był przykryty jednym 
z prześcieradeł, które trzymała na wiano dla Cypy-Dwojry. Nawet blaszane, ob-
tłuczone naczynia wyglądały odświętnie na takim obrusie. A do tego dochodził 
jeszcze blask zapalonych świec, które odbijały się w oczach dzieci i obejmowały 
stół ciepłym, jasnym kręgiem. 

Długo czekali na pana Rozenberga. Krejna była pewna, że on gdzieś się 
modli. Wydawało się jej, że ma do tego wiele powodów. Pan Rozenberg przecież 
nie był takim sobie zwykłym człowiekiem, który modli się tylko za siebie, ale 
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prosi za wszystkich Żydów, a przede wszystkim za nią, Krejnę, i za jej dzieci. Już 
przyuczyła tę swoją gromadkę, aby – gdy tylko otworzą się drzwi – powiedzieli 
chórem: „Le-szono tojwo27, panie Rozenberg!”. Tymczasem, by dzieci nie znudziły 
się czekaniem, dała im kawałek brukwi. I tak siedziały dookoła niej, chrupały 
brukiew i pożądliwymi oczyma spoglądały to na kuchnię, to na drzwi. One same 
nie za bardzo lubiły pana Rozenberga, który zachowywał się tak, jakby ich nie 
widział. Ani razu nie zagadał do nich choćby słowem, a jedynie zajmował się ich 
mamą. Nie mogły też zrozumieć, dlaczego ona tak się przejmuje „gościem”, jak 
go nazywała. 

Dzieci starały się pokonać niecierpliwość, senność i nudę, opowiadając 
Krejnie swoje przeżycia z całego dnia. 

– Jak tylko mnie zobaczyła – mówiła Cypa-Dwojrele – gdy ta włocławianka 
zobaczyła, że przynoszę jej plecak, tak zaczęła mnie całować, ściskać i płakać, 
aż się wystraszyłam, sądząc, że znowu zemdleje. Oni są bogaci. Mają całe 
siatki z jedzeniem. Mają już sienniki do spania w szkole. Później poszłam tam, 
gdzie się modlono, tam mężczyźni płakali… Z tałesami na głowach wyglądali 
jak kobiety… Prezes do nich przemawiał. Nadchodzą nowe rozporządzenia, tak 
mówili wszyscy na ulicy. 

– Cicho, zamknij już buzię – Krejna nie mogła tego słuchać. – Nie będzie 
żadnych rozporządzeń. Wszyscy Żydzi wymodlą sobie dobry rok i po świętach 
przyjdzie na szwaba smutny koniec.

– A co będzie później? – zapytał Zajnwl. Z czystą twarzyczką i mokrą, ucze-
saną główką wyglądał już bardzo męsko jak na swoje dziewięć lat. 

– Potem zostaniemy wyzwoleni – odpowiedziała mu poważnie.
– To co będzie?
– Co znaczy „co będzie”?
– No, co będziemy robić?
– A co mielibyśmy robić, ty osiołku? Tata wróci.
– A co będzie jeszcze później?
– Będziemy bogaci – Cypa-Dwojra przyjęła ton matki. – Zamieszkamy na 

pierwszym piętrze. Będziemy chodzić pięknie ubrani. Będziemy mieć najlepsze 
rzeczy do jedzenia i wyjedziemy z getta. 

– Wyjedziemy z getta? – niezadowolony Zajnwl pokręcił głową. – Po co? 
Wszyscy szajgece mieszkają po tamtej stronie. 

– Głupi jesteś. Wtedy nie będzie już szajgeców. 
– Jak to? Wszyscy umrą?
Mały Beryś zamrugał oczkami: – Wszyscy zostaną Żydami.
W końcu drzwi się otworzyły. Pan Rozenberg wszedł i dzieci pozdrowiły go wy-

uczoną frazą: „Le-szono tojwo, panie Rozenberg!” „Gość” zatrzymał się wyraźnie 

27  Dobrego roku (jid.)
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speszony. Po raz pierwszy widział ich wszystkich razem, a ich oczy spoczywały 
teraz na nim. Po prostu nie dało się przejść obok, udając, że się ich nie widzi. 
Krejna poczuła w gardle gulę od nagłego wzruszenia. Chciała wstać, wyjść mu 
naprzeciw i przyprowadzić do krzesła stojącego na naczelnym miejscu. Ale nogi 
odmówiły jej posłuszeństwa. Widziała, jak „gość” wyjmuje spod przemoczonego 
płaszcza paczuszkę, poprawia papier i przekłada z jednej ręki do drugiej. Pomię-
dzy rozerwanymi brzegami papieru dostrzegła świeżą, brązową skórkę chleba. 
Nie dziwiła się, wręcz spodziewała się, że ujrzy rzecz tak niezwykłą jak chała. 
Przywykła do tego, że jej „gość” robi najnormalniejsze rzeczy, które wydają się 
nienormalne. Widok chleba dodał jej odwagi i nagle z jej gardła popłynęły słowa: 
– Panie Rozenberg, z okazji święta… pięknie pana proszę, aby pan z nami zjadł…

On już był w połowie drogi do swojego pokoju, mógł więc skryć się w nim 
i udawać, że nie słyszy. Ale coś go zmusiło, aby odwrócić głowę w kierunku tej 
rosłej kobiety, którą teraz widział jakby po raz pierwszy. Zauważył, że wcale 
nie jest podobna do innych kobiet z getta. Była masywna, a jej twarz – pełna. 
Policzki, rozgrzane krzątaniną i emocjami, rumieniły się niczym jabłka. A oczy 
miała żywe, jasne – niepodobne do oczu innych getciarek, które patrzyły ostro, 
zwierzęco. Do tego głowę jej zdobiły gęste włosy, które teraz, jeszcze wilgotne po 
myciu, kręciły się wokół twarzy. Musiał spojrzeć na nią po raz drugi. Zmusiła go 
do tego jakaś siła. A gdy ponownie objął ją spojrzeniem, jego serce wypełniło się 
niepokojem. Nic nie odpowiedział, wpadł do swojej izby i z wielkiego zmieszania 
zapomniał zamknąć za sobą drzwi. 

Krejna już stała obok niego: – Panie Rozenberg, z okazji Rosz ha-Szana, 
może… zaszczyci nas pan? – wydusiła. 

Pan Adam starał się nie patrzeć na nią: – Mówiłem ci już tysiąc razy, że trzeba 
pukać do drzwi, zanim się wejdzie do środka. 

Serce w niej zadrżało. Wyszeptała poddańczo: – Tak, zapukam…
– Przede wszystkim nie wchodź tutaj. To mój pokój. 
Jej oczy zaszły łzami: – Tak… jedzenie wystygnie… – Pokazał jej drzwi. Wyszła, 

ale zaraz była z powrotem, niosąc talerz w dłoni: – Proszę, niech pan chociaż 
spróbuje kawałka smażonego śledzia z okazji Rosz ha-Szana…

Wziął od niej talerz i zaczekał, aż wyjdzie z pokoju. Nie czując, co je, połknął 
posiłek, zagryzając kromką chleba. Był zmęczony. Miał za sobą ciężki dzień. Dziś 
znowu pukał do drzwi swojego byłego urzędnika, kierownika Zajdenfelda, jedyne-
go człowieka, który nie miał do niego pretensji i niczego od niego nie oczekiwał. 
Ale Zajdenfeld zwracał się do niego jak do dziecka – tonem pewnej wyższości, 
protekcjonalnie. I prawdę powiedziawszy to jeszcze bardziej wzburzyło Adama 
niż otwarte, bezczelne odzywki innych. I znienawidził go bardziej niż pozostałych. 
Podczas dzisiejszego spotkania Zajdenfeld był elegancko ubrany i poważny, a na 
stole w jadalni paliły się świece. 

– Le-szono tojwo, panie Rozenberg – podał Adamowi rękę, ale tym razem 
nie poprosił, by usiadł. 



Rozdział  
dwudziesty drugi

– Musi mi pan pomóc – Adam od razu zaczął od prośby.
Zajdenfeld wydawał się niezadowolony: – Dzisiaj jest święto. Wiem, że pan 

nie uznaje żydowskich świąt, ale ja… W getcie, chcąc nie chcąc, człowiek bardziej 
zbliża się do żydostwa.

– Musi mi pan dać posadę. Nie mam już grosza przy duszy. 
Zajdenfeldowi nie podobały się rozmowy o takich przyziemnych sprawach: 

– A ja myślałem, że zabrał pan ze sobą chociaż połowę swojego majątku. Cóż 
mógłby pan robić u mnie, w resorcie krawieckim?

– Jestem gotów robić wszystko, powiadam. 
– Co to znaczy wszystko? Na przykład zamiatać? Sprzątać hale? 
– Kiedy mam przyjść? 
Taki był finał tego dnia, który zaczął się od konstatacji, że dwieście marek 

wziętych za obrączkę właśnie się kończy. A poza tym apetyt pana Rozenberga 
ostatnio bardzo wzrósł. Każdej nocy śnił o restauracji Feldmana przy Piotrkowskiej. 
Zaczął zazdrościć ludziom, którzy chodzą z menażkami pełnymi zupy. Próbował 
ją, była wodnista, ale smakowała wybornie. A tu mieli jeszcze przybyć Żydzi 
z Niemiec. W getcie zrobi się ciaśniej, wszystko podrożeje. Adam poczuł się jak 
zwierzę w potrzasku. Trzeba schować dumę do kieszeni i pomyśleć o ratowaniu 
życia. Zanim się zrealizuje ambicje, trzeba najpierw udawać skromnego, pokor-
nego. Jak kret budować podziemne korytarze do czasu, kiedy będzie można 
zrzucić z siebie kopczyk ziemi i wyjść na światło dzienne. 

Pobiegł zaczekać na Samuela, by znowu zamęczać go o posadę w jego resorcie. 
Samuel nie odpowiedział mu jednak ani słowem, wetknął mu tylko do ręki parę 
marek, po czym odwrócił się i odszedł. Adam odszukał innych przedwojennych 
znajomych, ale zamiast znaleźć u nich pomoc, usłyszał gorzkie słowa i inwekty-
wy. Nie wiedział, że przed wojną miał tylu wrogów. Wydawało się, że cały świat 
sprzysiągł się przeciwko niemu, a jedynym sposobem, aby się nie poddać, było 
przyjęcie pracy, którą oferował mu Zajdenfeld – pracy sprzątacza. 

Wyszedłszy z domu Zajdenfelda, skierował się na bazar, gdzie za ostatnie 
marki kupił chleb. Teraz siedział z nim na łóżku i odkrawał jedną kromkę za 
drugą. Pragnienie zemsty było w nim tak wielkie, iż zdawało mu się wręcz, że 
miażdży zębami swojego byłego kierownika, Zajdenfelda, że rozrywa na sztuki 
tego sługę, który zrobił mu łaskę, oferując pracę służącego.

Z sąsiedniego pokoju dochodziły radosne głosy dzieci oraz brzęk łyżek ude-
rzających o blaszane naczynia. To jeszcze bardziej szarpało jego nerwy, dlatego 
od razu zjadł cały bochenek.



Rozdział  
dwudziesty drugi
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Dr Michał Lewin 

Litzmannstadt-getto, … października 1941

(Dalszy ciąg listu)
Jestem zgorzkniały, co Mirele? To nawet coś więcej. Zrozpaczony szukam 

przyczyny tego wszystkiego, co tak ciężko znieść i jeszcze trudniej pojąć. Kto 
jest winien? Chcę nad nim sądu. Łatwo zrzucać całą winę na Niemca, ale to zło 
ma głębsze korzenie. I sięga dalej. Dokąd?

Zrobiło się jesiennie… jesiennie. Getto tonie w rozpaczliwym deszczu. Ani 
źdźbła nadziei, którego można by się uchwycić. Wszyscy tutaj jesteśmy jak mu-
chy, które rzucają się na śmiercionośnym, kleistym lepie. Im bardziej człowiek 
chce się od niego oderwać, tym bardziej się przykleja. 

Mirele, marzę o tym, abyś choć raz odwiedziła mnie we śnie. Nie przychodzisz. 
Może to ja Cię przegnałem, wyrwałem z siebie, bo wspomnienie za bardzo bola-
ło? Nie mogę nawet przywołać obrazu Twojej twarzy ani ciała. Nawet pieszczoty, 
jakimi się obdarzaliśmy, wydają mi się cieniem snu śnionego przez inną osobę, 
nie przeze mnie. Kim jesteś? Jeśli w ogóle gdzieś istniejesz jako kobieta, jako 
ciało, które posiada twarz, oczy, dłonie, uśmiech, to jesteś obcą kobietą, której 
nigdy nie pożądałem. Bo i ja stałem się obcy. Sam nie mam pewności, czy wiem, 
kim jestem. Może tylko jakąś namiastką człowieka, który kiedyś nazywał się 
Michał Lewin.

Wiesz, czasami, gdy myślę o sobie, postrzegam siebie jako pojedynczą mole-
kułę, komórkę, w której wnętrzu znajduje się właściwe jądro – „ja”. A wokół jądra 
wzburzona plazma – również „ja”, ale rozciągnięte we wszechświecie. Dla tego 
„właściwego ja”, Mirele – Ty, tak podobna do mnie przygwożdżonego żółtą łatą 
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do otwartej tarczy strzelniczej – jesteś symbolem fizycznej wolności. Mógłbym 
sparafrazować pieśń Jehudy ha-Lewiego1, którą tak lubił mój ojciec! Ja jestem na 
wschodzie, moja wolność zaś na zachodzie. I oboje nosimy kajdany. Ty, Mirele, 
jesteś dla mnie symbolem sensu, który kiedyś miało moje życie, sensu, który 
miał trwać. Jesteś symbolem mirażu. Jakże głęboka inspiracja podpowiedziała 
mi Twoje imię! Nigdy się nie spotkamy. Nigdy – to mroczne pojęcie. Ale to moje 
zewnętrze, protoplazmatyczne „ja”, które żyje w nieskończoności, wzywa Cię, 
pozdrawia i jest z Tobą. A to, co nas wiąże, nazywa się – wieczność.

No dobrze. Skoro już manipuluję tą dziwną terminologią, idźmy nieco dalej 
– jest rzeczą oczywistą, że to moje „właściwe ja” jest wręcz beznadziejnym pe-
symistą. Jednak słowo „pesymista” nie jest zbyt precyzyjne, ponieważ posiada 
ono przecież jakiś jasny ton, zabarwienie emocjonalne, które skrywa w sobie 
afirmację życia. A to moje „ja” jest pozbawione jakiegokolwiek uczucia. Jeśli 
jeszcze coś we mnie drży, to jedynie wówczas, gdy patrzę na mamę, albo gdy 
zakasuję rękawy, by ratować dziecko. Oczywiście wciąż posługuję się wyraże-
niami „nienawidzę”, „kocham”. Nienawiść to powierzchowne uczucie impotenta, 
a jeśli chodzi o miłość, to mogę mówić jedynie o jej najtańszej postaci, jaką jest 
litość. Poprzez litość nad innymi – w istocie – do litości nad sobą samym. Bo 
to moje „właściwe ja” jest wyrachowanym matematykiem, a jego rachuba jest 
prosta – wie, że świat nie ulegnie zagładzie. Ludzkość nie przestanie istnieć, 
nawet żydowski naród nie przestanie istnieć. Jego pesymizm dotyczy więc tylko 
jego samego i getta. To kwestia czasu. Głód i gruźlica to nierychliwy, tępy, ale za 
to niezawodny topór. A ja, jeśli nie z głodu lub gruźlicy, to umrę śmiercią Syzyfa. 
Osiemnaście-dziewiętnaście godzin na dobę walczę z tym, co nieuniknione. 
Stałem się podobny do straży pożarnej. Strażacy wypompowują wodę z zala-
nych piwnic, a tu deszcz zalewa inne. Gaszę ogień łyżką wody. Moja wspaniała, 
cudowna profesja – ach, co za absurd!

Tu mógłby nastąpić kres całej mojej filozofii. Jeśli dla nas, getciarzy, nie ma 
przyszłości, nasza zagłada jest zagładą świata (dla nas). A jednak nigdy nie my-
ślałem tak wiele o przyszłości jak teraz. Wiesz, kto o niej myśli? Moje „szersze, 
wieczne ja”. Pewnie jest ono wynalazkiem człowieka ginącego, coś jak rodzaj 
obrony stworzonej przez wciąż żywy umysł, który nie chce się pogodzić z nicością. 

Będziesz się śmiać, ale stworzyłem sobie nawet cały system myślowy oparty 
na tej bezsensownej logice. Twierdzę, że każda forma we wszechświecie ma 
w przybliżeniu kształt koła lub elipsy, a linia prosta tak naprawdę nie istnieje. 
Jest tylko iluzją, bo widzimy jedynie odcinek niewyobrażalnie wielkiego kręgu. 

1 Jehuda ha-Lewi (ok. 1075–1141), poeta i filozof, tworzący w języku hebrajskim. Jego Syjonidy, 
w których wyraża tęsknotę za Ziemią Obiecaną i wiarę w odrodzenie Izraela, przetłumaczył w 1925 r. Zyg-
munt Bromberg-Bytkowski, dyrektor Gimnazjum Żeńskiego Towarzystwa Żydowskich Szkół Śred-
nich w Łodzi, wydawca oraz działacz społeczny i kulturalny.
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Oznacza to, że nie ma początku ani końca. Skoro tak jest, to dlaczego życie ze 
swoim początkiem i końcem miałoby istnieć jako linia prosta? Dlaczego nie 
mielibyśmy sądzić, że jest odcinkiem wielkiego koła? Pytam o to ja, człowiek 
ze skalpelem, który studiował i analizował proces rozpadu życia organicznego. 
Ale jedynie moje „właściwe ja” jest lekarzem. Moje „szersze ja” nie chce o tym 
wiedzieć. Jest ono obdarzone zdolnością widzenia na oślep, pełne praemocji 
i pratęsknot. I tacy jesteśmy tu wszyscy. Dlatego żyjemy przyszłością.

Myślę o przyszłości dwutorowo: 1) jakiej przyszłości bym chciał; 2) jak sobie 
wyobrażam jej realny kształt. Czego bym chciał? – Łatwo powiedzieć. Chciałbym, 
aby człowiek wyniósł jakąś naukę z tego doświadczenia, jakim jest wojna, aby 
wyciągnął właściwe wnioski. Chciałbym, aby wrodzona ludziom dyspozycja do 
nienawiści, ich agresywna natura została w sposób świadomy wykorzystana do 
walki z żywiołami, które niszczą dobrostan ludzkości. Innym wielkim ideałem 
powinno być przyzwolenie, aby każda żywa istota przeżyła swoje życie bez 
przeszkód. Na miarę możliwości, jakie posiada w ramach tego, czym obdarzyły 
ją natura i przypadek. I właściwie to jest moja religia. Bo istnienie czy nieistnie-
nie bóstwa jest tajemnicą, a wszystko, co można zrobić, to tylko spekulować 
na ten temat. Ja osobiście raczej myślę o człowieku i jego życiu (a także o idei 
Boga, ale tylko o tyle, o ile ma ona związek z człowiekiem). Jedyną wiedzą, jaką 
posiada zarówno moje „właściwe ja”, jak i moje „uniwersalne ja”, jest wiedza, 
że we wszechświecie nie ma ani sprawiedliwości, ani niesprawiedliwości, ani 
piękna, ani brzydoty. Wiem tylko tyle, że życie chce trwać aż do swojego końca, 
że zarówno człowiek, jak i zwierzę tęsknią do szczęścia. Zwierzę jest szczęśliwe, 
kiedy ma dość pożywienia, norę oraz partnera, z którym może wypełniać na-
kaz rozmnażania się, a przy tym nie mieszka w klatce. Człowiek ze względu na 
swoje życie duchowe potrzebuje jeszcze czegoś więcej. Aby być szczęśliwym, to 
znaczy, aby być w harmonii ze sobą i ze swoim otoczeniem, musi czuć, że żyje 
pełnią życia. Musi wcześniej powiedzieć o sobie samym „to jest dobre”, aby 
móc powiedzieć „to jest dobre” światu. A my możemy powiedzieć o sobie „to 
jest dobre”, gdy czujemy, że jesteśmy dobrzy. Tak, dla wszechświata to obojęt-
ne, jacy jesteśmy – dobrzy czy źli, czy postępujemy w zgodzie z etyką, czy też 
nieetycznie. Ale dla nas to jest ważne, ponieważ – jak sądzę – posiadamy zmysł 
moralności i estetyki, który szuka satysfakcji, domaga się estetycznej i sprawie-
dliwej atmosfery pozwalającej nam najpełniej cieszyć się naszym istnieniem 
i – najprawdopodobniej – zachować dobre zdrowie (dlatego też uważam, że 
Niemcy są najszczęśliwszymi stworzeniami na świecie). 

Wiem, że możesz nazwać mnie naiwnym, dalekim od realizmu i naukowości, 
nielogicznie myślącym dyletantem. Można tak o mnie powiedzieć, bo nie studio-
wałem filozofii i ekonomii, nie zgłębiałem tajników żadnej religii ani psychologii. 
Jedyne doświadczenie życia, jakie posiadam, to doświadczenie getta, a jedyna 
wiedza, jaką mam o życiu, to wiedza zdobyta na studiach medycznych, a mimo 
to jako jednostka pozwalam sobie snuć moje rozważania.
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I tak, gdybyśmy w tych rozważaniach na temat mojej wymarzonej wizji przy-
szłości doszli do kwestii naszego narodu i narodów w ogóle, to pewnie spo-
dziewałabyś się, że tu, w getcie, będę się czuł uświęcony, by tak rzec, w mojej 
żydowskości i zjednoczony z moimi braćmi w dumie ludzi umęczonych, w miłości 
własnej ludzi pokonanych. Że będę czuł to, czego nigdy nie czułem – iż my, 
Żydzi, jesteśmy lepsi od innych choćby jedynie dlatego, że jesteśmy pobici, nie 
jesteśmy zaś tymi, którzy biją. Ale tak nie jest w moim przypadku. Postrzegam 
getto nie jako żydowski obóz, lecz jako obóz ludzkości, a to prowadzi moje myśli 
w zupełnie innym kierunku. Ponieważ sądzę, że każdy naród posiada, ukryte 
czy jawne, skłonności do postrzegania siebie samego jako lepszego niż inne. 
Sądzę również, że te ambicje i namiętności, pretensje i duma całych narodów 
są dużo bardziej niebezpieczne niż ambicje i namiętności, pretensje i duma 
jednostek. I dlatego jestem za świadomym zlikwidowaniem podziału ludzkości 
na narody. Sądzisz, że nie byłoby to dobre? Czy odrębny charakter narodowy 
jest czymś interesującym? Dlatego, że każdy naród posiada swój urok i pięk-
no? Słusznie. Ale ja poświęciłbym tę indywidualność narodów na rzecz pokoju, 
a także na rzecz wyższego piękna, które jest przymiotem odrębnej jednostki 
ludzkiej. Wielkie osobowości tego świata, prorocy i artyści, są według mnie pro-
totypami człowieka przyszłości. Ich osiągnięcia na najwyższym poziomie stają 
się uniwersalne, a ich język jest zrozumiały dla każdego. Jestem za zniesieniem 
granic pomiędzy państwami. Jestem za jednym rządem dla całego świata, za 
jedną kolektywną kulturą, której różnice nie będą miały charakteru narodowego 
czy rasowego, lecz jednostkowy, indywidualny, i będą odzwierciedlać niepowta-
rzalność każdego człowieka z osobna. Jestem za tym, aby żadne dziecko nie 
chlubiło się swoją partykularną ojczyzną, bo jego ojczyzną będzie cały, wielki 
świat. Chciałbym również, aby patrzyło na swojego najdalszego sąsiada jak na 
brata. Wówczas, gdy już nie będzie narodów, żaden naród nie poprowadzi wojny 
przeciw drugiemu, a miecze staną się zbędne. Tak czy owak jestem przekonany, 
że z czasem rozwój nauki i techniki zlikwiduje lokalną specyfikę. Ludzie będą 
więcej podróżować i popularyzować rozmaite style życia. Jeśli jednak nie będzie 
to szło w parze z pielęgnowaniem wolności i odrębności jednostek, to dojdziemy 
do homogenicznego społeczeństwa, które tak znudzi się samym sobą, że samo 
zechce się unicestwić. Więc, jak widzisz, Mirele, w gruncie rzeczy tak wiele się 
nie zmieniłem i raczej tylko staram się sprawiać takie wrażenie. I oto masz na 
nowo moje przedwojenne kazania na temat szacunku dla jednostki i w ogóle 
dla życia jako takiego. 

Oto moje marzenie – mój cholem, które tak dobrze rymuje się ze słowem 
pokój – szolem. 

Jak sobie jednak w rzeczywistości wyobrażam powojenny świat? Jaką lekcję 
wyciągnie on z tej wojny, czy nauczy się więcej niż z poprzednich? Z pewno-
ścią nie. My, ludzie, tak mało uczymy się z doświadczeń historii, raczej mamy 
skłonność do powtarzania swoich błędów. Tylko wówczas koncentrujemy naszą 
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światową potęgę i intensywnie działamy na rzecz zmiany nas samych i naszego 
otoczenia, gdy czujemy nóż na gardle. Poza tym potęga doświadczenia zależy od 
tego, jak głęboko czegoś doświadczyliśmy i na ile osobiście nas to doświadczane 
wydarzenie dotknęło. My, Żydzi, traktujemy nasze nieszczęście jako coś niepo-
wtarzalnego w całej historii, a dla innych to jedynie część obrazu wojny. Dlatego 
nie robię sobie złudzeń. Nasze cierpienia nie będą lekcją moralności dla świata. 

Jak więc powiązać moje marzenie o jutrze z rzeczywistością, która, jak sądzę, 
nadejdzie? Moją nadzieją są działania tych, których obecne wydarzenia poruszą 
aż do samego dna duszy, tych, którzy nie będą mogli zapomnieć – ocalałych Ży-
dów, żołnierzy, którzy cudem uniknęli śmierci, matek, które straciły synów. Jakże 
chętnie zostawiłbym dla nich coś w rodzaju testamentu, w którym napisałbym, 
iż pragnę, abyśmy jeden drugiemu nie zadawali cierpienia. Po to, aby każdy 
człowiek mógł wreszcie odpowiedzieć Bogu: „Mój brat Abel żyje, a ja go strzegę”. 

*

(Ciąg dalszy listu)
Mama w Jom Kipur pościła i cały dzień płakała2. Nie przeszkadzałem jej 

w tym zajęciu. Czułem, że tak odnajduje ukojenie. To samo poczułem u innych 
getciarzy, których ogarnęła żałobna histeria. Rozmodleni ludzie, wstrząsani 
konwulsyjnym płaczem, pozwolili mi zrozumieć, że tkwi w nich większa siła, niźli 
sobie to wyobrażałem. W pokorze modlitwy przypominali mi wręcz mocarzy: ich 
uniesione ręce wyglądały jak nieustępliwe kolumny, które podtrzymują niebo 
i nie pozwalają mu zwalić się ludziom na głowy. Wielu z tych modlących się 
nie należy do osób pobożnych. Wiem, że przyszli tu wykrzyczeć się w „legalny” 
sposób podobnie jak moja mama. Każdego z nas przepełnia krzyk. Męczy i dusi 
się w nas. Dlatego taki dzień przynosi ulgę.

Czasem spaceruję, gapię się i podziwiam cuda, jakie dotykają tutaj ludzi. 
Podług wszelkich znanych mi zasad po takiej dwuletniej diecie nie tylko ciało, 
ale i ducha powinna dopaść apatia.

Część ludzi przypomina strachy na wróble, sama skóra i kości. Inni chodzą 
opuchnięci, napęczniali jak dynie. Tracą włosy, zęby, wyglądają źle, źle słyszą. 
Łamią im się paznokcie. Niektórzy mają żołądki, które nie chcą już trawić jedze-
nia. Część cierpi na odwapnienie kości, inni mają przeżarte płuca. A mimo to 
zasuwają, uwijają się, biegają. Pracują po dziesięć-dwanaście godzin przy kra-
wiectwie, w resortach metalowych i stolarskich. A potem widzisz ich taszczących 

2 Jom Kipur – jedno z najważniejszych świąt żydowskich, Dzień Pokuty i Pojednania, w którym obo-
wiązuje ścisły post. 
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wiadra wody, bijących się w kolejkach do kooperatyw, handlujących w bramach, 
uprawiających działki. Oczywiście w końcu padają. Jednak znacznie później niż 
wychodzi ci z rachunków. A gdy umierają, to na stojąco, w biegu. A nawet wtedy, 
gdy leżą przykuci do łóżek i już dziesięć razy wieściłeś im zgon, widujesz ich 
radosnych, z iskrami w przymrużonych oczach. Żądają od ciebie zdrowia z taką 
pewnością siebie, z taką bezczelnością! Spoczywają na łożu śmierci, a mówią 
o jutrzejszym powrocie do pracy. Gasną, a dla nich to po prostu dodatkowy dzień 
na odpoczynek. Nie poznają już nawet Anioła Śmierci. Siedziałem przed chwilą 
przy dogorywającym pacjencie. Powiedział mi: „Doktorze, niech mi pan zrobi 
przysługę i napisze skierowanie do pensjonatu Rumkowskiego”.

A im gorzej się robi, im bardziej wojna się przeciąga – tym bardziej robią się 
uparci. Przypominają mi ciężarowców z cyrku. Podaje się im wciąż cięższe sztangi, 
a oni unoszą je jedna po drugiej. Na swój sposób rywalizują z Niemcem – kto 
dłużej wytrzyma: Niemiec krzywdząc ich, czy oni – znosząc krzywdę. Powinie-
nem się wstydzić, że tak szybko w nich zwątpiłem i skreśliłem getto. Może jest 
ono nieśmiertelne? Może człowiek widzący w swojej walce o życie coś więcej 
jest bohaterem. A jednak nie wierzę w cuda. Śmierć, której są nosicielami, robi 
powoli swoje.

Tymczasem pomniejszono obszar getta. Mówi się, że mają przybyć Cyganie3 
i zająć opuszczone domy. Wciąż przybywają też Żydzi z Niemiec i prowincji4. Na 
razie wydano nakaz rejestracji mężczyzn pomiędzy piętnastym a sześćdziesiątym 
rokiem życia i kobiet pomiędzy osiemnastym a czterdziestym piątym rokiem. 
Nikt nie wie, dlaczego. Rumkowski przemawiał przed kierownikami, mówiąc, że 
nie jest w stanie zaopatrzyć wszystkich i trzeba będzie starym i chorym pozwolić 
umrzeć. A nowo przybyłym Żydom niemieckim powiedział: „Możecie być dokto-
rami, adwokatami i innymi szminteligentami, ale nie oczekujcie ode mnie z tego 
powodu przywilejów. Jestem przywódcą Żydów. Jeśli okażecie posłuszeństwo, 
będziecie mogli tu mieszkać. Jeśli przeciwstawicie się moim rozkazom, wiedzcie, 
że mam silne pięści”. A tymczasem kto inny, prawdziwy przywódca, Herr Hitler, 
zapowiedział wielką ofensywę na wschodzie. Powiadają, że armia przebija front 
i idzie na Moskwę. Sam Führer przejął dowodzenie.

Jest wieczór. Na zewnątrz szaleje straszna zawierucha. Deszcz chłoszcze 
szyby, wali w dachy, gwiżdże wiatrem w kuchni. Dobrze jest siedzieć w czterech 
ścianach mieszkania. Lubię te jesienne burze bardziej niż zwykły monotonny 
deszcz. Krew krąży szybciej. Uciekam gdzieś myślami. Na przykład teraz: do Ciebie.

 

3 Cyganie z Burgenlandu przybyli do getta w dniach 4–9 listopada 1941 r.

4 Od 16 października do 3 listopada 1941 r. do getta w Litzmannstadt przywiezionych zostało bli-
sko 20 tys. Żydów z Europy Zachodniej i Protektoratu, w tym z Niemiec, Austrii, Czech i Luksem-
burga. 
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Zapomniałem Ci napisać, że mieszkamy w nowym lokalu, u Nadzi. Wydział 
Mieszkaniowy chciał jej dokwaterować pięć osób z prowincji, więc to my posta-
nowiliśmy się wprowadzić. Mieszkanie jest w lepszym stanie i jest cieplejsze.

Poza tym zamieszkała z nami żona mojego przyjaciela Szafrana. Tak, przestał 
być kawalerem. Jego żona też jest nauczycielką. Słodka dziewczyna. Jest nas, 
na psa urok, sześć dorosłych osób i jedno dziecko (córeczka Nadzi). Jak długo 
przetrwa przyjazna atmosfera, tego nie wiem. Potencjalnie zaszkodzić jej może 
Gutman albo ja. Siły, która jest w stanie utrzymać nas razem, upatruję w mamie 
i Minele, naszym dziecku.

Szafran pisze właśnie pracę o życiu rodzinnym i relacjach małżeńskich w get-
cie. Przeczytałem kilka stron. Całkiem interesujące. Płeć piękna jest mi zupełnie 
obojętna, chociaż nie narzekam na zdrowie i siły. Śpię z Nadzią i pozostaję 
zimny jak kamień. Chętniej szukam towarzystwa mężczyzn. Przy nich czuję, że 
przynajmniej mój mózg nie jest jeszcze impotentem.

Ciekawi mnie, co odczuwa Gutman. Wiem, że kiedyś żywił słabość wobec 
żony Cukermana. Namalował jej niebrzydki portret. To jednak bardziej związane 
jest z jego fantazjami niźli z rzeczywistością. Czasem widzę, jak wodzi wzrokiem 
za Nadzią. Tak, jej chód jest elegancki, ubiera się ze smakiem. Wyraz jej twarzy, 
wzrok przygnębionej, pokornej kotki, która łasi się i żebrze ciepła – to potrafi 
przyciągnąć uwagę mężczyzny. Ciekawi cię, jak się z tym czuję? Nie czuję zu-
pełnie nic. Ani dumy, że podoba się innym, ani zazdrości. Pisałem już, że jedyną 
formą miłości, jaką jestem w stanie dzisiaj okazać, jest litość. To właśnie czuję 
wobec niej i jej dziecka – Minele. Może również wdzięczność. W ogóle by mi nie 
przeszkadzało, gdyby Gutman mi ją odebrał, uwalniając od ciężaru jej wierno-
ści, który czasem ciąży mi jak kamień u szyi. Ale pchnąć ją w jego ramiona nie 
potrafię. Obraziłbym wówczas kobietę. Widzisz, z jaką pychą o tym mówię – ja, 
kulawy impotent? Przynajmniej tu, na papierze, jestem szczery.

Ciekawi mnie też, jak Gutman czuje się wśród nas jako artysta, nie mając 
osobnego miejsca do pracy. Gdy wieczorem przychodzi mu ochota na malowa-
nie, zaczyna łazić z kąta w kąt z paletą, sztalugą i pudełkami farb. Mała Minele 
odnajduje go zaraz i brudzi sobie ręce o przybory malarskie. Ja też tęsknię za 
własnym kątem. Sam mogę być tylko na ulicy albo nocą, gdy siadam do stołu 
z ołówkiem i kartką papieru i piszę do Ciebie. Jednak po chwili Minele ciągnie 
mnie za spodnie, a mama nieustannie przerywa mi uwagami.

Ale jak tu się na nich gniewać? Minele jest półtorarocznym łobuziakiem 
o bujnych lokach, którego wszędzie pełno, musi wszystkiego dotknąć. Trudno 
pojąć, co ta mała istota robi dla podtrzymania mnie na duchu. Ma sześć białych 
ząbków, a gdy je ukazuje, świat robi się jaśniejszy. Gdybym mógł wybrać sobie 
boga, wybrałbym ją. A mama? W porównaniu z mamą wszyscy jesteśmy bez-
radni, bezsilni, ubodzy. Bijące z niej ciepło wydaje się niewyczerpane. Patrzę na 
nią i podziwiam ją. Kim ona jest? Co w niej tkwi? O, nie rozumiem jej, nawet nie 
chcę, nie próbuję jej tłumaczyć. Tworzy gniazdo dla nas wszystkich.
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*

(Fragment listu)
Co się ostatnio dzieje z Gutmanem? Gdy wraca z resortu (pracuje w resorcie 

siodlarzy5), zjada posiłek i chwyta za pędzel. Jedyne obrazy, jakie wykańcza, 
zostały zamówione przez Rumkowskiego albo inną szychę. Dorabia im dobro-
tliwe twarze i wielce „symboliczne” tło. Gdy pracuje nad takim obrazem, nie 
da się z nim rozmawiać. Gdy zaś próbuję rzucić okiem na powstające dzieło, 
gotów jest mnie rozszarpać. Innych obrazów nie kończy. Zawsze zaczyna je 
w szczególnie podniosłym nastroju. Nie maluje już scen z getta, tylko Hiszpanię. 
Wspomnienia z wojny domowej. Winnice, żołnierzy i żołnierki z jego brygady 
– a większość twarzy przypomina jego własną. „O, popatrz, tak wyglądałem” 
– pokazuje dumnie nieogolonego bojowca z karabinem maszynowym pod 
pachą. „To był czas, gdy naprawdę żyłem, czułem się w pełni człowiekiem”. 
Pytam go: „Ta broń przydawała ci człowieczeństwa?”. Odpowiada mi: „Tak, broń 
trzymana w dłoni dla obrony czegoś, co uważasz za święte, czyni cię godnym 
człowiekiem. Przydaje wartości twojemu życiu, które jest ci tak drogie, a jednak 
jesteś gotów je poświęcić. Gdybyś wiedział, ile problemów taka broń potrafi roz-
wiązać, uprościć, jak łatwo zaciera detale, zostawiając cię sam na sam z istotą  
rzeczy”.

W takich chwilach jest przyjacielski i dostępny. Jego zamyślona twarz jaśnieje 
i niemal pieści płótno, gdy zaludnia je swoimi towarzyszami broni. Widzę, jak 
porusza ustami, jakby przesyłał im pozdrowienie. Nozdrza mu się rozszerzają, 
wciąż oddycha powietrzem Hiszpanii. Czasem nuci melodie i widać, jaki jest 
szczęśliwy, że je pamięta. Czeka, by ktoś podszedł zapytać, co takiego śpiewa. 
Wystarczy jednak nieostrożne słowo kogoś z domowników albo jakieś zdarzenie 
w resorcie, a zanurza pędzel w czarnej farbie i kreśli na płótnie czarny krzyż. 
Zapytałem go kiedyś, na przykład, dlaczego nie maluje samych bitew, tylko za-
wsze na poły idylliczne sceny z pejzażami. Natychmiast zmierzył mnie wściekłym 
spojrzeniem i wycedził: „Ponieważ piękno bitwy można tylko przeżyć. Na płótnie 
wyszłoby podle!” – a pędzel z czarną farbą czekał już w jego dłoni. Innym razem 
zapytałem go, dlaczego nie maluje już getta. Odpowiedział mi: „To getto maluje, 
zamalowuje mnie...” I to by było na tyle.

Gdy postanowiliśmy się tu przeprowadzić, Gutman był podekscytowany. 
„Będziemy mieszkać w jednym domu z Wladimirem Winterem. Wiesz, że jest 
wielkim artystą” – rzucił do mnie, gdy pchaliśmy wózek z rzeczami. Popatrzyłem 

5 W getcie był Wydział (resort) Skórzano-Siodlarski lub Rymarsko-Siodlarski, w którym Żydzi wyko-
nywali m.in. oporządzenie dla wojska, w tym siodła. Zakład Produktów Skórzanych i Rymarskich 
znajdował się przy ul. Łagiewnickiej 63 i przy ul. Krawieckiej 19.
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na niego zdziwiony. Nigdy nie słyszałem, żeby powiedział o Winterze cokolwiek 
dobrego. „Co mi się tak przyglądasz?” – uśmiechnął się zmieszany. „Że zawsze 
na niego naskakiwałem? To dyletant bronił się we mnie. Prawda jest taka, że nie 
dorastam mu do pięt. Powinienem zostać jego uczniem, ot co. Może należałoby 
zorganizować kolonię malarzy z nim na czele. Van Gogh marzył o takiej kolonii, 
ale mu się nie powiodło. Tu byłoby inaczej”. Ledwo zdążyliśmy wyładować bagaż, 
gdy Gutman zniknął. Nazajutrz w ogóle go nie widziałem. Mama zaniosła mu 
nieco jedzenia, ale on jadł już z Winterem. Tak minęło pierwszych kilka dni. Da-
łem mu spokój. Aż pewnego wieczoru, gdy już zasypiałem, zakradł się do mojego 
łóżka i usiadł obok: „Idzie jak po maśle” – szepnął. „Mamy modela, śpiewaka 
z podwórka. Co za twarz! Oczy!”. Nachylił się nade mną: „Słuchaj, Winter chce, 
żebym się do niego wprowadził. Mieszka sam w dużym mieszkaniu. Nie zrozum 
mnie źle. Muszę pracować, inaczej zwariuję. Tutaj, sam wiesz... U niego pokój 
wypełnia cudowne powietrze... Atmosfera. W końcu będziemy w tym samym 
budynku. Co powiesz, Michale?”

– Poczekaj jeszcze kilka dni, zobaczysz jak się sprawy mają – powiedziałem.
– Na co mam czekać? Szkoda czasu... Trzeba chwytać inspirację za kudły.
Minęły kolejne dni. Nie zabrał rzeczy. Znikał, ale wracał na noc. Aż pewnego 

razu, przy kolacji, usłyszeliśmy dochodzące z góry krzyki. Potem pojawił się 
Gutman. Usiadł przy stole jakby nigdy nic. Po kolacji zniósł od Wintera swoje 
przybory i znalazł sobie kąt w kuchni. Zaczął malować swoje winnice i tarasy. 
Rozdział pod tytułem „Winter” był dla niego zamknięty.

Dla mnie jednak dopiero się zaczynał. Zacząłem chadzać do Wintera. Winna 
temu była mama. Przy każdym posiłku nalega, żebym zjadł kawałek mięsa. 
„W getcie mieszkają sami wegetarianie” – mówi – „ale gdy w mieszkaniu poja-
wia się konina, naszym świętym obowiązkiem jest ją zjeść” – po czym zaczyna 
płakać. Pozostali zaraz dorzucają swoje trzy grosze, toczą ze mną dyskusję. 
Gutman pokpiwa, Nadzia prosi i nalega, Szafran dowodzi z pomocą żelaznej 
logiki. Mam dość. Jak mam wytłumaczyć, że postrzegam to jako jedyną formę 
oporu (choćby bezsensowną) wobec myśliwego, którego zeszłym latem widzia-
łem na tym podwórzu ze strzelbą przy oku, celującego tak precyzyjnie w głowę 
jelonka – chłopca przy pompie? Co za sportowiec! Co za mistrz strzelecki! Nie 
ma dla niego różnicy pomiędzy jednym zwierzęciem a drugim. Wszystko, co ma 
w sobie iskrę życia, zasługuje na wypróbowanie bystrości oka, lekkości palców 
pociągających za spust strzelby. Ów myśliwy strzela sercem. Jego serce jest twar-
dą, ołowianą kulą, która ląduje w głębi rozprutych flaków. Chylę przed nim czoło 
– z odrazą. Jest obcy mojej naturze. Jest Niemcem. Może mój opór wydaje się 
komiczny, skoro nie jem własnej porcji koniny, ale daje mi satysfakcję: solidarność 
z bydlęciem, koniem, jeleniem i zającem. Ze wszystkim, co jest prześladowane 
wśród ciemnego gąszcza lasu. A skoro się solidaryzuję, potrafię tego rzeźnika 
potraktować litościwie. Odchodzę więc czasem od stołu i wpadam do Wintera, 
aby w jego oknie pooddychać trochę „wolnością”. Stoję i wyglądam na miasto, 
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patrzę w dal, na nocne niebo, i nieraz nachodzi mnie ochota, by wyzwolić się 
z kulawego ciała i połączyć z nieskończoną nicością.

Gdy tylko do niego przychodzę, Winter zaczyna się czymś zajmować. Przygo-
towuje kawę, kroi brukiew, gada i gada jak nakręcony. Najczęściej w ogóle go 
nie słucham. Ale od czasu do czasu mówi coś, co mnie przenika i brzęczy mi 
w głowie. Nastrajam uszy i robi się interesująco, nadzwyczajnie.

Ostatnio podzielił się ze mną głównymi zasadami swojej teorii sztuki. Uważa 
mianowicie, że sam nie jest artystą, że stanowi jedynie medium, przez które ze-
wnętrzna inspiracja, niedostrzegalna, lecz istniejąca w przestrzeni, sama tworzy 
dzieła. On, Winter, to jedynie rodzaj magnetycznego szkła, w którym koncentrują 
się promienie tejże inspiracji – przez niego rozpala ona na płótnie ogień barw. 
On, Winter, jest tylko zahipnotyzowanym mieszaczem farb prowadzącym pędzel, 
który w transie urzeczywistnia wolę zewnętrznej siły. Dlatego wierzy, że będzie 
żył tak długo, jak długo owa inspiracja wykorzystywać go będzie jako medium. 
Cała teoria jest zbyt skomplikowana i przepełniona symboliką, jak na mój suchy 
umysł. Ponadto moja bliskość ze sztuką i malarstwem wydaje mi się paradoksalna 
dzięki sentymentowi, jakim darzę okno Wintera i jego przypadkowe wypowiedzi. 
Ale z lekarskiego punktu widzenia jestem zadowolony... Teoria ta dobrze na 
niego działa, a i sama moja obecność pomaga mu walczyć z chorobą. Chcę w to 
wierzyć (to moja własna, medyczno-cyniczna teoria). Tak naprawdę podziwiam 
tego niewysokiego, garbatego Wintera. Ile siły w nim siedzi! Pracuje jak szatan, 
a pozostałą energię zużywa na czczą gadaninę (rozpaloną za sprawą wysokiej 
temperatury trawiącej jego ciało). Poza tym wziął się za pisanie poezji. Niedaw-
no przeczytał mi rymowany dialog pomiędzy Żydem a Jude (to znaczy Żydem 
niemieckim). Czasem bardzo mnie męczy. Chce się od niego uciec. A jednak 
przesiaduję u niego godzinami.

Zapytałem go, co wydarzyło się pomiędzy nim a Gutmanem. Wzruszył ramio-
nami: „Nic. Jest szczerym chłopcem pod każdym względem, tylko nie w samo-
ocenie. W gruncie rzeczy uwielbia detale życia. Inteligentnie oddaje codzienność 
człowieka w działaniu. Szuka w obrazie jasności, którą sam postrzega, i dlatego 
maluje. Brakuje mu jednak polotu, rozmachu i intuicji, którą obdarzona jest tylko 
wielkość. Niczego nowego nie stworzy. Jest częścią getta i maluje je jako część 
siebie. Rozumiem tragizm tej postawy, ale nie mogę mu pomóc. Cierpi. Oczywi-
ście, że cierpi. Ale cierpienie nie czyni jeszcze artysty. Być może nie powinienem 
mu mówić tego wszystkiego. Przyszedł jednak po krytykę, więc dałem mu to, 
czego oczekiwał: powiedziałem, że obraz, który namalował, to tylko fotografia 
w impresjonistycznej szacie. Dlatego tak się zezłościł”.

Popatrzyłem na Wintera i ogarnęła mnie obawa przed jego brzydotą. Potwór. 
Czarna czupryna, czarny garb, długie, białe ręce, blade jak wapno, długie, chude 
palce, które rozkłada w powietrzu i wypełnia nimi przestrzeń, kiedy mówi. I głos 
wydobywający się z jego krtani, ostry i pohukujący, jakby pochodził z długich, 
ciemnych korytarzy piwnicy. Czasem przypomina mi demonicznego ptaka, który 
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przyleciał skądś i uwił gniazdo w tym właśnie pokoju. Wydaje mi się wówczas 
dziwne, że z oblicza drapieżnika wygląda para oczu wolnych od żądzy krwi, 
wilgotnych, cierpiących i mądrych tajemniczą, nadludzką mądrością. Czasem 
wydają mi się zagubione – łagodne i dziecięco smutne. Innym razem dowodzą 
istnienia samotnych wszechświatów, które błądzą wokół i szukają Boga. Często 
czuję się nieswojo z powodu jego gościnności. Jego dobroć budzi we mnie strach. 
Zawsze gotów jest podzielić się posiłkiem. Podaje mi chleb posmarowany ma-
słem i słodzi kawę prawdziwym cukrem – a przy tym tańczy wokół mnie i gada, 
gada, jakby się bał, że jeśli przestanie, od razu mu ucieknę. Czasem dopada 
mnie strach, jakbym tkwił w jego szponach, i wydaje mi się, że coś potajemnie 
dla mnie przygotowuje. Filiżanka kawy, którą mi podaje, drży w moich dłoniach. 
Boję się wręcz zamoczyć usta. Wówczas jednak napotykam jego wzrok i wstydzę 
się tego dziwnego uczucia. Skrycie zerkam ku drzwiom i siedzę, siedzę, siedzę.

Sądzisz, że Winter jest jedynym artystą wśród moich nowych przyjaciół? 
Większość z nich należy do tej kategorii. Może to moja skryta „artystyczna dusza” 
poszukuje takiego towarzystwa? Możliwe, że wszystkie moje listy do Ciebie to nie 
więcej, jak zabawa w „sztukę”. Jednak z literatami nie czuję się tak dobrze. Żal 
mi ich – a może siebie? Słowo to najbardziej bezradne spośród narzędzi getta. 
Muzycy, malarze przeskakują ponad murem, język pędzla czy skrzypiec nie po-
siada słów, ale sięga dalej niż słowo. Idealnie byłoby pozostawić po sobie dzieło 
milczącej sztuki. Ale ono jednocześnie byłoby niczym. A my boimy się nicości. 
Każdy pragnie pozostawić po sobie ślad: dziecko, obraz, list...

Jeden z moich znajomych artystów nazywa się Mendelssohn. Skrzypek. 
Przybył transportem z Hamburga. Stuprocentowy Jeke6: punktualny, pedan-
tyczny w wypowiedzi i w ubiorze. Ale gdy bierze do ręki skrzypce, zrzuca z siebie 
wszelkie jarzmo. Spotkałem go, to znaczy, on mnie znalazł, zaraz po przybyciu 
transportu. Przyciągnęła go moja czapka z czerwonym krzyżem: „Herr Sanitar” 
– zwrócił się do mnie z pozdrowieniem. „Jak wygląda stan higieniczny tego 
miejsca?” „Opłakanie” – odpowiedziałem mu nie bez ironii. Zauważyłem w jego 
ręku skrzypce. „Muzyk?” Chciał odpowiedzieć mi kpiną: „Byłoby lepiej, gdybym 
tego ze sobą nie taszczył, co?”. Coś we mnie drgnęło: „Nie, przeciwnie, może się 
panu właśnie przydać”. Przedstawił mi się wtedy i zdradził swoje imię. „Z tych 
wielkich Mendelssohnów?7”, zapytałem ponownie z nutą kpiny. Odpowiedział 
mi w tym samym tonie: „Z tych największych!”.

6 Jacke (niem. – marynarka) – tu w znaczeniu Żyd niemiecki.

7 Z Mendelssohnów wywodzili się m.in.: Mojżesz Mendelssohn (1729–1786), filozof, prekursor 
haskali, oświeceniowego ruchu wśród europejskich Żydów, jego syn Abraham – bankier, zwolen-
nik asymilacji (przeszedł na chrześcijaństwo), wnuk – Felix Mendelssohn Bartholdy – znany nie-
miecki kompozytor okresu romantyzmu.
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Przedstawił mnie też swojej rodzinie. Ojcu, panu radcy Güntherowi Men-
delssohnowi, swojej Mutti, Hannie, oraz starszemu bratu Rudolfowi. Szukałem 
jakiegoś związku z nimi, patrzyłem w ich twarze w poszukiwaniu znaku dwóch 
tysięcy lat wygnania. W ich oczach szukałem istoty żydowskości – ale nie potrafi-
łem znaleźć. Nie wówczas. Widziałem natomiast w ich twarzach wyraz wyższości 
i jednocześnie pewną obawę przed nami. Ale rozmawiali słodko i grzecznie, 
i już po kilku chwilach dowiedziałem się o ich sławie w Hamburgu, o domach, 
które pozostawili, i posiadanych dyplomach, jak i o tęsknocie, którą czują już 
za swoim Heimatem.

Przybiegłem czekać na transport z otwartym sercem, gotowością dodawania 
otuchy i pocieszania. Wszystko to się we mnie zamknęło. Może chciałem ujrzeć 
ich załamanych i przygnębionych jak zwykli Żydzi, a nie ich pychę; gęby nadęte 
samozadowoleniem i pogodą ducha przemieszanymi z jakimś użalaniem się 
nad sobą ochłodziły mój entuzjazm? A może nasz lekceważący stosunek wobec 
nich oznaczał brak szacunku wobec życia, z którym tak uparcie nie chcieli się 
rozstać? Ponieważ my, duchy, przybyliśmy pozdrowić tych, którzy dopiero stają 
się duchami.

Jakiż groteskowy obraz przedstawiał sobą plac. Ze wszystkich stron wołano: 
„Panie doktorze! Panie radco!”. Wiatr powiał iście europejską grzecznością. A dwa 
kroki dalej znajdowały się doły, w których „górnicy” rękami poszukiwali opału. 
Czy przybyli widzieli to? Być może, ale nikt nie zadawał pytań. A ci, co wszystko 
w mig zrozumieli, nie musieli pytać. Na miejscu popełniali samobójstwo (odwaga 
to czy strach?). Były też zawały i kilka napadów histerii.

Codziennie spędzam kilka godzin przy przybywających transportach. Repre-
zentacja Europy poszerza się. Dobrze reprezentowany jest Zachód: Wiedeń, Berlin, 
Praga, Hamburg, Luksemburg, Frankfurt, Monachium8. Przybywają setkami, 
tysiącami, przynosząc woń uniwersytetów, dyplomów, najlepszych profesji. Aż 
się serce raduje, tyle kultury! Doktorów jak psów, inżynierów jak piasku, profeso-
rów – jak kurzu. Do tego światowej sławy chemicy, dentyści, artyści, adwokaci. 
W większości to starsze osoby, ale wyglądają rześko. Niektórzy pozdrawiają nas 
niby to braterskim „Szalom” i cytują po niemiecku wersety z proroków. W ich 
oczach ten sam wyraz: uniżoność i pycha.

Gdy spotykam ich po tygodniu lub dwóch, w szkołach, gdzie ich zakwatero-
wano, są już częściowo wolni od pancerza iluzji. Z ich oczu zaczyna wyzierać 
żydowskość. Mieszkają po dwadzieścia-trzydzieści osób w pokoju. Łóżka – drew-
niane prycze. Gdzieniegdzie robi się już u nich swojsko brudno, tu i tam wyrywają 
sobie jedzenie. Gdzieś bardziej energiczny „Jude” bierze sprawy w swoje ręce 
i zaprowadza porządek z prawdziwą dyscypliną. Kultura pozostała poza grani-

8 Do łódzkiego getta nie dotarły transporty z Monachium. Z pozostałych wymienionych przez autorkę 
miast tak.
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cami getta. Nawet gdy opowiadają mi o swojej wielkiej przeszłości, zauważam, 
że sami ledwo wierzą własnym słowom. Specjalizują się w handlu szmatami, 
które przywieźli, sprzedawaniem „pamiątek rodzinnych”: prezentów ślubnych 
i urodzinowych, pierścionków, zegarków. Spadł już pierwszy śnieg, ale wciąż jest 
dość ciepło – a oni trzęsą się w dziesiątkach swetrów i płaszczy. Rozkwita u nich 
sztuka samobójstwa. Wygląda na to, że to wszystko, co daje im wykształcenie. 
Odbierają sobie życie godnie, porządnie, estetycznie i skutecznie.

Zapomniałem później o Mendelssohnach. Przez ten czas zapoznałem się 
z setkami innych rodzin. Kto spamięta nazwiska? Ledwo pamiętam, jak sam 
się nazywam. On jednak, Kurt, sam mnie odnalazł. Czekał na mnie pod bramą. 
Prószył lekki śnieg. Kurt nosił ciężki płaszcz z postawionym kołnierzem, czapkę 
uszatkę i szal kilkakrotnie owinięty wokół szyi. Jego ręce były grube, wciśnięte 
w dziesięć par rękawiczek. Trząsł się z zimna: „Bitte, Herr Doktor, jest pan jedynym 
człowiekiem, którego znam w getcie”. Jego głos brzmiał zaciętością samobójcy. 
Dzwonił zębami: „Mam do sprzedania skrzypce...”

Byłem wykończony i głodny. Spytałem z niecierpliwością: „Doszło już do 
skrzypiec?”.

„Nie, ale skrzypce to rzecz zbędna... Chcę odejść... Nie wytrzymuję tego 
ścisku, Herr Doktor. Ich werde krepieren9 razem ze skrzypcami. Muszę sam... 
Schopenhauer powiedział: »Wielki jest najpotężniejszy, gdy pozostaje sam«. Sam 
wszystko zniosę. Niech pan zrozumie, jestem kompozytorem... Nie będzie ze 
mną skrzypiec, ale muzyka pozostanie...”

Kazałem mu przynieść skrzypce i szybko się pożegnałem. Nazajutrz czekał 
na mnie i zaraz wcisnął mi instrument w ręce, jakby chciał się pozbyć ciężaru, po 
czym zapytał, kiedy ma przyjść po pieniądze. Powiedziałem mu, że rozejrzę się 
w szabat. Aż podskoczył z zawodu. Wytłumaczył mi, że znalazł izdebkę, w której 
zmarł samotny mężczyzna, musi się więc czym prędzej wprowadzić, inaczej ktoś 
mu ją zajmie. Chciał za pieniądze kupić piecyk. Musi chronić dłonie.

Chciałem się go czym prędzej pozbyć, więc zaproponowałem, żeby poszedł 
do Wintera, który zna wszystkich artystów i muzyków, więc mógłby pomóc 
w większym zakresie. Złapałem go zaraz za ramię i zaprowadziłem na górę. 
Winter, jak miał w naturze, przyjął nas z przesadną gościnnością. Otworzyły mu 
się wrota gadulstwa i żwawo tańczył wokół nas. „So, so...” – powtarzał w kółko. 
„Z Hamburga, muzyk, kompozytor, jak znakomicie!”

Pozostawiłem Mendelssohna i jego skrzypce w rękach Wintera, a sam zsze-
dłem do siebie. Chciałem coś zjeść. Po jedzeniu nie miałem specjalnej ochoty 
sprawdzać, co się stało z Mendelssohnem. Minele ciągnęła mnie za palec, żebym 
się z nią bawił. Gutman zatykał okno szmatami i miałem mu pomóc. Szafran 
naprawiał nieszczelny piec, więc i jemu musiałem asystować. Mama chciała mi 

9  Zdechnę… (niem.).
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opowiedzieć długą historię. Nadzia spoglądała z boku proszącym spojrzeniem – 
wypatrywała pieniędzy? Przyjaznego słowa? Tak, gdy tylko widzą, że mam wolną 
godzinę, dopadają mnie jak szarańcza. Dobrze jest poczuć się tak ważnym – ale 
to straszny ciężar. A ponieważ wiem, że w owej chwili należę do nich, mam ochotę 
uciekać. W końcu rzeczywiście wyrwałem się z mieszkania, chciałem udać się 
do sąsiada, czy może raczej – do jego okna.

Przed drzwiami Wintera zatrzymał mnie wysoki dźwięk. Dźwięk jak urwana 
linia, przerwany milczeniem. Po drugiej stronie drzwi Mendelssohn grał na skrzyp-
cach. A po tej ja stałem niczym skamieniały. Jak długo nie słyszałem skrzypiec? 
Ostatni raz byłem na koncercie, zdaje się, z Tobą. Mówią, że w Domu Kultury 
odbywają się koncerty, ale kto ma na nie nastrój i czas? Mirele, tony rozbrzmie-
wały we mnie tak obco. Przez lata zmieniłem się w głaz. Wydawało mi się, że 
ten wysoki dźwięk to strzała, która stara się przebić kamień, i przestraszyłem 
się Mendelssohna. Pobiegłem z powrotem do mieszkania.

Pobawiłem się z Minele, pomogłem mamie umyć warzywa i wysłuchałem 
jej historii. Śmiałem się i przekomarzałem z kobietami – a przez cały czas czu-
łem, jak strzała przecina mnie na pół. Wspomnienie Ciebie i życia wokół Ciebie 
dopadło mnie z taką siłą, że miałem wrażenie życia w dwóch światach naraz. 
Widziałem jasno Twoją twarz, sylwetkę. Strach o Twój los rozbudził moje serce. 
Znów chwyciłem za list, który wciąż do Ciebie piszę, i dopisałem kilka akapitów. 
Nie pomogło.

Nie oszukujmy się. Tak wiele piszę, lecz tak naprawdę w moim pisaniu od 
dawna Ciebie nie ma. Jak znaleźć język, aby wpasować Cię w siebie – taką, 
jaka wróciłaś do mnie we wspomnieniu, wywołana bladym dźwiękiem muzyki? 
Nie, nie przyszłaś z zewnątrz. Tkwiłaś wbita w głaz, chociaż sam tego nie czu-
łem. Jak poradzić sobie z Tobą, niesłychanie dawną, ciepłą, słodką, żywiołowo 
młodzieńczą? Czy mam pozwolić Mendelssohnowi i jego skrzypcom przedrzeć 
się do Ciebie i uwolnić Cię? Tak być nie może. Nie mogę żyć w dwóch światach 
jednocześnie. To dawne, jasne, musi odejść, abym mógł w pełni skupić się na 
tym dzisiejszym, ciemnym. Jestem potrzebny, z bagażem lub bez. Nie powinnaś 
mi przeszkadzać. Nie chcę Cię ani tej jasności wokół Ciebie.

Nazajutrz spotkałem Mendelssohna u Wintera. Nie było już muzyki. Skrzypce 
wyjęte z futerału jak podniecające ciało kobiety leżały pomiędzy nimi na stole. 
Mendelssohn bez płaszcza, szalików i rękawiczek, bez czapki uszatki, dopiero 
teraz pokazał, jakim przystojnym jest mężczyzną. Ma delikatną twarz, ale wokół 
czoła i w oczach skupia się męski rodzaj uporu. Do tej masywnej budowy nie 
pasują też dłonie. Szlachetne, smukłe, wypieszczone, o kobiecej, pulchnej wilgoci 
pomiędzy palcami. „Herr Winter załatwi mi piec” – poinformował mnie, a ja od 
razu wyczułem w jego głosie zarzut, dlaczego sam nie zechciałem mu pomóc.

Winter poderwał się z miejsca: „Przyszło mu do głowy sprzedać skrzypce. 
Słyszał pan to? Pan wie, panie doktorze, kogo my tu mamy? Bagatela! Wirtuoza. 
Mówię panu, wirtuoza”. – Zaszeleścił cichy śmiech Mendelssohna. Prawie bez-
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dźwięczny. Na jego szlachetnych ustach zaigrał grymas dziecka, które mama 
pocałowała w czoło. Zdobył mnie tym. Usiadłem przy nim i wszelkie dzielące nas 
bariery znikły. „Załatwię mu pracę w Domu Kultury” – mówił Winter rozpalony. 
„Musimy mu pomóc, słyszy pan, doktorze? Trzeba postawić świat na głowie, taki 
talent! Taki talent! Nie może wrócić do tamtego piekła. Tę noc spędzi u mnie”. 
Śmiech Mendelssohna szeleścił, podczas gdy Winter rozwijał swoje wspaniałe 
plany, jak tu go urządzić. „I proszę się nie martwić, Herr Mendelssohn” – po-
cieszał go Winter. „Nie straci pan tu czasu. Stworzy pan dzieła sztuki. Symfonie 
większe niż Eroica, potężniejsze niż Piąta... I delikatniejsze koncerty skrzypcowe 
niż wszystko, co do tej pory stworzono! Oj, doktorze!” Złapał się zaraz za puls. 
„Gdyby pan wiedział, jak mnie ten Mendelssohn dzisiaj zainspirował! Gdybym 
nie czuł się tak beznadziejnie, z miejsca zabrałbym się do całonocnej pracy... 
Muzyczna feeria barw i form... Wibrująca, roztrzęsiona...” – Machał długimi 
palcami, kreśląc w powietrzu kształty. „O, gdybym był muzykiem!” – jęknął 
ekstatycznie. „Tam, gdzie dosięga muzyka, nie sięgnie żaden pędzel! Jesteśmy 
jąkałami wobec nich, słyszy pan, doktorze? Jąkałami!”

Tego wieczora nie rozmawiałem długo z Mendelssohnem. Kiedy więc przy-
darzyła nam się porządna rozmowa? Nie jest gadułą, ja zaś przelewam całą 
potrzebę gadania na papier. O czym tu gadać? Szuka mnie tylko wtedy, gdy 
czegoś ode mnie chce – przysługi, rady, informacji, których nie udzieli mu Winter. 
A mnie to już nie przeszkadza. Oczekuję tego po nim. Poza tym jest tchórzliwy 
i niezdarny. Boi się przejść przez ulicę obok drutów. Drży nawet przed żydowskim 
policjantem. I boi się o swoje złote palce. Mówi o nich, jak ojciec o dziesięciorgu 
swoich dzieciach. Winter oddał mu dobry pokój, załatwił pracę w orkiestrze 
symfonicznej10 i kilka prywatnych lekcji niemieckiego. Poza tym oddaje mu 
swoją zupę za obecność na liście resortu. Wydaje się więc, że jest dobrze, ale 
on – ilekroć mnie widzi – nie przestaje narzekać. Cierpi z powodu zimna i głodu. 
Tam, w Hamburgu, powiada, nigdy nie przykładał wagi do jedzenia. Gdy mu nie 
przypominano, mógł cały dzień biegać na czczo. Dzisiaj bez przerwy musi mieć 
coś w ustach. Całe dnie siedzi u Wintera i czeka, aż ten go czymś poczęstuje. 
Przed tygodniem przybiegł do mnie z wieścią: nauczył się palić. Ktoś dał mu trzy 
papierosy, a on na nich ćwiczył. O mało nie zemdlał, powiedział, ale swoje osiągnął. 
Głód już mu tak nie przeszkadza. Teraz kręci się wokół mnie i Wintera, żebyśmy 
załatwili mu papierosy. Trzyma je niezdarnie pomiędzy szlachetnymi, drżącymi 
palcami. Zanosi się kaszlem i uśmiecha triumfalnie. Ten triumf beznadziei bije 
z jego twarzy, jak światło pośród mgły – i sprawia, że spełniam jego życzenia.

10 Orkiestrę symfoniczną w getcie stworzył w Domu Kultury przy ul. Krawieckiej Teodor Ryder, jej 
dyrygentem był również Dawid Bajgelman. Po jesiennych transportach z Rzeszy i Protektoratu 
dołączyło do niej wielu znakomitych muzyków, m.in. pianista Dawid Birkenfeld.
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*

(Fragment listu)
Wczorajszego wieczora, w szabat, Winter zorganizował „bibkę” na część 

Mendelssohna i mimo ciężkiego mrozu w jego pokoju zebrał się spory tłum 
pisarzy, śpiewaków, malarzy, muzyków i po prostu przyjaciół. Ludzie obsiedli 
wszystko, co się dało, oblegli łóżko i ściskali się na sofie, krzesłach, fotelach oraz 
na parapecie. Pozostali goście siedzieli na podłodze. Mendelssohn dał koncert.

Na tle chusty, która zasłaniała okno, stał ubrany w swój czarny strój ze skrzyp-
cami w dłoni. Jego szlachetne usta były w tamtej chwili wykrzywione grymasem 
bólu, głowa pochylona w bok… Wydawał się przysłuchiwać wiatrowi wiejącemu 
za oknem. Dominował nad nami, siedzącymi na podłodze, jak gigant-hipnotyzer. 
Wszystko, co groteskowe i żałosne, wydawało się cechować innego Mendelssohna.

Grał koncert skrzypcowy Wieniawskiego, a zawierucha na zewnątrz zdawała 
się akompaniować mu podwójnie: zarówno skrzypieniem szyb, jak i gwizdem 
i pohukiwaniem w rurach rozgrzanej kanonki. Żeliwny piecyk drgał. Grzał się na 
nim garnek z kawą. W wypełnionym szczelnie pokoju panowała cisza, głowy za-
stygły wsłuchane w muzykę Mendelssohna, w siebie, w świat na zewnątrz. Twarze 
rozgrzane. Płomyki igrające w oczach wydawały się grać wraz ze skrzypcami, 
zmieniając się stale, bawiąc grą światła i cieni – jakby smyczek Mendelssohna 
był czarodziejską różdżką. Zaróżowione twarze zdawały się tracić wszelki realny, 
cielesny wymiar. Rozpływały się, stawały przezroczyste. Oczy i uszy były jednym. 
Mendelssohn nie był zupełnie pochłonięty muzyką. Patrzył na nas, obejmował 
wzrokiem obrazy na ścianach, piec z garnkiem kawy. Grał Wieniawskiego, a może 
siebie samego, może wiatr albo getto?

Broniłem się przed tym koncertem. Mówiąc otwarcie – bałem się jego skrzy-
piec. Obiecałem sobie ich nie słyszeć, myśląc jednocześnie o czymś zupełnie 
innym. Ale gdy tylko zaczął, moje zamierzenia prysły jak bańka mydlana. Nie 
było już tak jak poprzednio, gdy docierało do mnie przez drzwi tylko kilka tonów. 
Miałem teraz przed sobą Mendelssohna otoczonego przez pozostałe twarze. 
Znów też myślałem o Tobie, widziałem Cię, tak jak dawniej. Nie było już chęci 
bronienia się przed Tobą – przed skrzypcami. Przyjdziesz do mnie nie po to, żeby 
mnie złamać, ale bym odnalazł pełnię. Jesteś częścią mnie. W ten sam sposób 
należymy do otoczenia. Jesteśmy związani, zmówieni ze wszystkimi twarzami. 
Mój i Twój los należą do nich, a ich – należy do mnie i do Ciebie. To właśnie, droga 
Mirele, zagrał dla mnie ów potężny, do niedawna żałosny Mendelssohn – mój brat.

Słuchaliśmy go, gdy grał Wieniawskiego – nie pasywnie i bezwolnie słucha-
liśmy, ale gnając w ślad muzyki, każdy za własnym, indywidualnym motywem. 
Obok mnie siedział Winter, głowę położył na oparciu sofki, a nieduży blok na 
rozstawionych kolanach. Pracował kredką. Dziwaczne linie i kręgi wypadały spod 
jego ręki do rytmu skrzypiec. Pojawiające się formy dzieliły się i wiązały, uzupeł-
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niały i połykały. Naprzeciw niego, z nogami skierowanymi ku Mendelssohnowi, 
siedział Gutman, oparty o plecy sąsiada. Jego ruchliwe, niecierpliwe oczy skakały 
po palcach Mendelssohna, z nich zaś, z bolesną zazdrością spadały na Wintera, 
na mnie – dziko, pytająco. Obok mnie siedziała Nadzia i szukała swoimi kocimi 
oczami mojego wzroku. Udawałem, że jej nie widzę. Ta jej iście zwierzęca wierność, 
niedająca mi spokoju, niepokoiła mnie. „Nie zostawiaj mnie samej” – błagała 
całą sobą, jakby czuła, że patrzę teraz na Ciebie, Ty moja odległa. W końcu 
chwyciłem ją za rękę, nie patrząc w jej stronę: „Bądź spokojna” – dałem jej do 
zrozumienia dotykiem palców. „Nigdy cię nie zostawię”. Patrzyłem na Ciebie, 
która jesteś mną, przemawiając do niej rękami: „Związek z tobą, Nadziu, cho-
ciaż jesteś mi do cna obca, jest święty i wieczny”. A obok Nadzi siedział Szafran 
z żoną, ręce trzymali splecione na jego kolanach. Ich palce wiły się i pełzały po 
sobie w takt muzyki. Patrząc na nich zrozumiałem, że to, co wydarzyło się między 
tymi dwojgiem, nazywa się miłością. Tuż przy nich siedział przyjaciel Wintera, 
Bursztyn, poeta, który zna na pamięć całe symfonie. Jego twarz była rumianym, 
okrągłym księżycem, mieniącym się i jaśniejącym, jakby oblał go deszcz gwiazd. 
Zamyślony potrząsał głową, dyrygując palcem, huśtając niewysokie ciało, jakby 
sam stanowił kawałek muzyki. Zupełnym przeciwieństwem był jego kolega po 
piórze, Berkowicz. Niegdyś mój sąsiad przy Lutomierskiej. Miał czoło przeorane 
zmarszczkami, usta skrzywione, oczy – nieduże, krótkowzroczne – przymrużone. 
Wyglądał na tak zatopionego w sobie samym, jakby w ogóle nie słyszał muzyki.

Potem Mendelssohn uraczył nas koncertem skrzypcowym Sibeliusa. Wytłu-
maczył, że pierwszy raz gra ten utwór bez towarzyszenia orkiestry, żartobliwie 
przepraszając nas za to. Następnie zaśmiał się szeleszczącym, ciepłym śmie-
chem, nastroszył brwi i skłonił głowę ku skrzypcom.

Początkowo smyczek przypominał mi igłę, w którą muzyk stara się nawlec 
nić – czasem igłę tępą, masywną, czasem delikatną, ostrą. Szył nią tak długo, 
aż zmieniła się w dziesiątki igiełek – grubszych lub smuklejszych, które zada-
wały silne, sprężyste ciosy. Potem pojawił się jedwab. Jedwabna, bujająca się 
kołyska. Ponad nią tańczyły boginie i demony w białych, rozwianych suknach, 
w czarnych, łopoczących chustach. Nie myślałem już więcej. Dałem się zupeł-
nie nieść kołysaniu. Pod kołyską kłębiły się ciemne kołtuny wielu, wielu tonów. 
Potem: znów rozbita kołysanka, delikatna. A następnie – grzmot, który niszczy 
kołyskę. I znów igły i nici na smutnym, rezonującym smyczku. Coraz mocniej owe 
dwa rodzaje tonów – czarne i białe – zmagały się i kłóciły ze sobą, miotały i jed-
noczyły w nienawistnej miłości, która pruła cienki jedwab i przydawała kołysce 
ciężaru. Zaczęła ona opadać wraz z kołysanką, głębiej i głębiej… – Skrzypce 
jęły piłować twardy, suchy kamień. Niski dźwięk szofaru zabrzmiał w puszczy. 
Głazy ruszyły w dół górskiego zbocza, a ponad nimi: koła. Z otchłani wyrwała 
się jedwabna kołysanka, rozszarpana, smutna bezsilnością. Aż stała się jedy-
nie cieniutką, latającą nicią. Białe boginie i czarne demony tańczyły pośród tej 
delikatności – tam i z powrotem. Tańczyły i stawały w miejscu. Tarły, aż zatarły 
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pieśń sukiennymi skrzydłami. Ona jednak wciąż wypływała na powierzchnię, aż 
w końcu nie dała rady i zapadła cisza. Milczenie. Boginie i demony zasnęły przy 
kołysance. Rzeki i morza zastygły. A pod ich stężałymi wodami leżała smutna 
melodia, wciąż jeszcze zipiąca, boleśnie kręcąca się pod przygniatającym ją 
kłębowiskiem. Jej jęk stał się ciężki, przeciążony, stoczył się w głębię zwątpienia 
i zgasił ostatnią iskrę nadziei. Demony i bogowie zbudzili się i pociągnęli za sobą 
motyw śmierci, bez życia unoszący się za nimi. A góry i otchłanie przyglądały się 
– inaczej niż niebo. Był to bowiem poranek w środku nocy. Poranek dla demonów 
i bogów – nie zaś dla martwej melodii. Panowała pustka. Zimna, przenikliwa 
pustynia. Próżnia. Aż w ciszy coś zadźwięczało – lekko, tanecznie, szelmowsko, 
młodzieńczo. Galop koni po zielonej łące. Czy to było światło? Nie, kpiący miraż 
uroku, młodości i nadziei. Martwa melodia kołysanki spoczywała pod końskimi 
kopytami. Młode konie tworzyły stado prehistorycznych, gigantycznych zwie-
rząt. Tańczyły na młodych nogach – bez opamiętania. Gdzieś ponad skłębioną 
kadzią, ponad krwawym słońcem – ponad otwartą raną na stole operacyjnym, 
z której płynie nieskończona krew, nadaremno – tam Ejn sof11 kręcił się w koło, 
w miejscu, wirując. Melodia kołysanki spłonęła bez litości w ogniu krwi. Szofary 
i talerze zagrzmiały. Kadź sapała, dymiła, dyszała. I taki był koniec.

Siedzieliśmy w bezruchu przeniknięci cierpieniem, przywaleni smutkiem 
bez słów. Ów potężny, pożałowania godny Mendelssohn wytarł chustką czoło 
i popatrzył na nas, jakby chciał powiedzieć: „Tak, to jest właśnie to”. Aplauz 
nie był głośny. Wiatr za oknem klaskał donośniej. Nadzia pomogła Winterowi 
rozdzielić filiżanki kawy. Wziąłem do ręki moją filiżankę i spojrzałem w jej czerń. 
Spróbowałem. W czarnym płynie ujrzałem Twoją twarz i powoli wlałem ją w siebie. 
Poczułem słodycz goryczy i siłę w zwątpieniu. Nie zdążyłem wypić, gdy przyszła 
po mnie mama. Wołano mnie do ciężko chorego, w dodatku histeryka. Wysze-
dłem na zawieruchę.

Mówi się, że nie mamy kontaktu ze światem? Bzdura. Cały świat przybywa 
do nas do getta, nawet Cyganie. Oddzieleni są od nas trzema rzędami drutów 
(podobno pod napięciem). A ponadto rowem z wodą12. To rodzaj getta w getcie. 
Cyganie zostali zaliczeni do nas, a to wzmacnia uczucie międzynarodowego 
związku. Cyganie, bagatela! Wolne ptaki dróg, pól i lasów. Płomienni tancerze, 
śpiewacy, bajarze! Wieczorami będą grać na harmoszkach, przez druty, a nasze 
dziewczęta odpowiedzą im śpiewem: „Graj, Cyganie, mi piosenkę, zieleń liści na 
twych skrzypkach…” albo: „Wesołe jest życie cygańskie, Fario…”13 Aż szkoda 

11 Ejn sof (hebr.) – dosłownie: bez końca, przenośnie: Nieskończoność. Pojęcie z dziedziny mistyki 
żydowskiej oznaczające Boga, którego istoty człowiek nie jest w stanie poznać. 

12 Faktycznie obóz cygański na terenie getta był odgrodzony podwójnym płotem i fosą. 

13 Popularne przedwojenne piosenki prezentujące wyidealizowany wizerunek cygańskiego życia. 



tego narodu! To starcy! Zamiast harmoszek i fujarek, dniami i nocami nie sły-
chać z ich strony żadnych melodyjnych zawodzeń, tylko ryk zarzynanych prosiąt. 
A może… Może to prawda, że to wcale nie Cyganie, tylko szaleńcy, którzy zwą się 
partyzantami, bojownikami o wolność, a pochodzą ze słonecznych, górzystych 
Bałkanów: Bułgarzy, Grecy, Jugosłowianie14? Dobrze nam, że tak szlachetnie 
się nas traktuje. Potrzeba było Cyganów, żebyśmy się o tym przekonali. U nas 
odbywają się śluby. Prezes udzielił dziś ślubu dwudziestu pięciu parom15. Nie-
mieccy dziennikarze kręcą się i filmują resorty. Ludzie jeszcze czytają książki…

Jest ich około pięciu tysięcy – Cyganów, ich żon i dzieci. Świeży śnieg pada 
na zajmowane przez nich puste podwórza. Tam wiatr hula jeszcze swobodniej 
niż po naszej stronie. Mróz pobielił druty, wszystko jest puste i czyste. Gdy tylko 
zachodzę do pacjenta na Marysińską, nie potrafię się powstrzymać przed po-
dejściem do okna i wyjrzeniem. Tam nawet pojedyncze domy rozdzielają druty, 
jak w ogrodzie zoologicznym. Moi pacjenci z Marysińskiej sami są nieco szaleni. 
Krzyki z przeciwnej strony pozbawiają ich zmysłów. Patrzę i widzę: od domu do 
domu chodzi kolba i wybija szyby. Znika, a z górnych pięter leci szkło. Nie widać 
żywej duszy, tylko krzyk przybiera postać cielesną. Moi pacjenci radzą mi przyjść 
rano, wówczas zobaczę ludzi – martwych, których kładzie się na wózki.

Mój histeryk, którego choroby nie potrafię zdiagnozować, uwielbia odpowiadać 
na pytania o Cyganów. Cieszy się tym jak ktoś, kto szczegółowo omawia swoją 
chorobę. Opowiedział mi, że co noc przybywa bryczka pijanych Niemców, którzy 
kontynuują imprezę w obozie Cyganów.

Zawierucha wciąż grała swoje concerto. Szedłem ulicami nie w kierunku 
domu, ale szpitala. Rozłożyłem się na ławce w korytarzu. Jak miło musi być 
chorym! Puścić lejce i poddać się – łóżku, ziemi. Ale mnie nie pozwolono poddać 
się nawet snom. Chorzy i pielęgniarki widocznie nie potrafili podarować mi takiej 
rozrywki. Największą część nocy spędzałem spacerując pomiędzy łóżkami. Czy 
to siła pozwala mi kontynuować pracę, czy słabość? Czy to moje ja, które nie 
chce zniknąć, czy to ktoś transcendentny, wieczny?

14 Żydzi w łódzkim getcie nie mieli prawie żadnej styczności z Cyganami przywiezionymi z Burgen-
landu i ulokowanymi na skraju dzielnicy żydowskiej. Stąd różne nieprawdopodobne plotki opowia-
dane sobie przez mieszkańców. 

15 W listopadzie 1941 r. Rumkowski zorganizował opisaną w Kronice uroczystość ślubu 25 par nowo 
przybyłych. Tak wysoka frekwencja była spowodowana chęcią zalegalizowania związków, ponieważ 
w ostatnich latach zgodnie z ustawami norymberskimi Żydom w Rzeszy nie wolno było zawierać 
ślubów. Po uroczystości Prezes wydał na cześć nowo poślubionych małżonków i ich rodzin kola-
cję, w czasie której wygłosił przemówienie.
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Mietek Rozenberg, tak jak i jego ojciec – pan Adam, nie należał do ludzi, którzy 
się łatwo poddają i walczył o życie ze zwierzęcą zaciekłością. Gdy zwolniono go 
z policji, przekonany był początkowo, że to jakiś kawał kolegów policjantów lub 
po prostu piekielna pomyłka. Nawet nie przyszło mu na myśl, by powiązać to zda-
rzenie ze swoim spotkaniem z Prezesem, które miało miejsce pewnego letniego 
dnia podczas dziecięcej defilady. Samo spotkanie pamiętał jednak dobrze. We 
wspomnieniach utkwiło mu wrażenie, jakie wywarł na nim Prezes, który zwracał 
się do niego „mój synu”. Porównywał w duchu tego przyjaznego człowieka ze 
swoim własnym ojcem i myślał, że świat byłby dużo lepszy, gdyby dzieci mogły 
wybierać swoich rodziców. Jego ojciec był bowiem żałosnym egoistą, który nie 
kochał nawet własnego syna. Prezes Rumkowski natomiast miał wielkie serce 
i kochał wszystkie dzieci. Mietek bez trudu wyczytał z jego twarzy, że kocha 
również i jego – młodego policjanta. Tak, po tym właśnie spotkaniu z Prezesem 
Mietek zrewidował swój wcześniejszy stosunek do niego. Wyrzucał sobie, że zwykł 
drwić z niego, opowiadać o nim dowcipy i, dokładnie tak jak wszyscy, nazywać 
go „cesarzem Chaimem pierwszym”. Teraz dopiero zrozumiał, jak trudna musi 
być droga tego starego człowieka i ile kłód rzucają mu pod nogi jego Żydzi. Teraz 
i on, Mietek, postanowił poważniej podchodzić do swojej funkcji policjanta.

Ogólnie rzecz biorąc, był wzorowym policjantem. Oficerowie chwalili go i stawiali 
za przykład, a koledzy szanowali. Dobrym policjantem był jednak z egoizmu, który 
odziedziczył po swoim ojcu. Czapkę policjanta traktował jak paszport ułatwiający 
przeżycie wojny. Jego dewizą było – iść po trupach, by samemu utrzymać się 
na powierzchni. Więc piął się w górę bez żadnych skrupułów i wyrzutów sumie-
nia. Nie wiedział, kogo bił, kogo gonił, ścigał, aresztował i wlókł do więzienia na 
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Czarnieckiego, na pastwę Steinberga1 i jego batów. Jednak po tym pamiętnym 
spotkaniu z Prezesem zdał sobie sprawę z tego, iż jego życie, o które walczy z taką 
zaciekłością, pozostaje właściwie puste i pozbawione sensu, ponieważ jest tak 
trywialne. Gdy chorowała jego matka, Jadwiga, nabrał zwyczaju analizowania 
i zgłębiania tajemnicy zwanej ludzkim charakterem. Im bardziej ona była chora, 
tym szerzej jego serce otwierało się na dobroć. Wtedy chciał pomóc jej, a teraz 
pragnął pomagać wszystkim ludziom. Bycie policjantem nabrało dla niego nowego 
znaczenia – chciał być strażnikiem getta, obrońcą ludu.

Dymisja była ciosem, który go zamroczył. W komisariacie krzyczał, awantu-
rował się i rzucał z pięściami na kolegów. Podejrzewał, że to oni podstawili mu 
nogę. Tak, mogli na niego donieść z powodu jakichś drobnych przewinień. Ale 
sami przecież nie byli bez winy – wysyczał im to spomiędzy zaciśniętych zębów. 
Biedni chłopcy usiłowali ułagodzić go, tłumacząc, iż są Bogu ducha winni. Sam 
komendant przestraszył się jego wybuchu i również próbował uspokoić go życz-
liwymi słowami oraz obietnicą, że załatwi mu jakąś inną, dobrą posadę. Mietek 
jednak wciąż wściekał się, tupał obutymi w ciężkie oficerki nogami, i – rzecz 
niesłychana – walił pięściami w biurko komendanta.

Usłyszawszy w końcu od komendanta, że rozkaz przyszedł od samego Pre-
zesa, aż zakrztusił się ze śmiechu. – Jeśli pan przypadkiem o tym nie wie, panie 
komendancie, to Prezes jest moim najlepszym przyjacielem! – Gdy komendant 
zaczął przysięgać na żonę i dzieci, że mówi prawdę, Mietek, patrząc na niego 
z góry, powiedział: – W takim razie chcę zobaczyć ten rozkaz!

Komendant rozłożył bezradnie ręce: – Nie ma... Był ustny...
– Ach tak? Ustny? To się wkrótce okaże! – Mietek wypadł z gabinetu i ruszył 

w stronę Bałuckiego Rynku. Wciąż jeszcze dusił się ze śmiechu. Zaraz wszystko 
się wyjaśni i ten śmieszny komendancik będzie trząsł portkami ze strachu. 
Natomiast on, Mietek, awansuje i z czasem może sam zostanie komendantem. 
Tajemnicą poliszynela było bowiem, że obecny komendant jego oddziału był kom-
pletnym zerem, tchórzem i Polakiem2, który myślał tylko o tłustych przydziałach. 
On, Mietek, utworzy prawdziwą policję – rzetelną i sprawiedliwą. Śpiesząc do 
Prezesa, Mietek widział już siebie jako kogoś więcej niż zwykłego komendanta 
policji w getcie. W wyobraźni już był bohaterem – on, przystojny młodzieniec 
o smukłej, muskularnej sylwetce, z prostymi, mocnymi nogami, z łydkami jak 
z żelaza, który nie był przy tym jednak żadnym próżnym gwiazdorem filmowym, lecz 

1 Postać fikcyjna, ale inspirowana prawdziwą postacią Szlomy (Salomona) Hercberga (1898–1942), 
który był pierwszym komendantem Sonderkommando. Uważany za konfidenta Gestapo. Od czerwca 
1941 r. kierował więzieniem na Czarnieckiego. Więźniów traktował brutalnie i wymuszał zeznania 
torturami. . 

2 Z kontekstu można domyślić się, że komendant był zasymilowanym polskim Żydem i uważał się 
za Polaka, jednak na podstawie ustaw norymberskich trafił do getta jako Żyd.
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człowiekiem myślącym, inteligentnym. Biegnąc tak, widział siebie dokonującego 
niezwykłych czynów wymagających prawdziwie nadludzkiej odwagi, w których 
równą rolę odgrywały zarówno jego umysł, jak i siła. Wyobrażał sobie, jak noszą 
go na rękach, jak wszyscy kochają go i wychwalają bez końca. A w mglistej, 
niejasnej przyszłości, w której kiedyś nastanie wolność, będzie udekorowany 
medalami. Już oglądał swoje portrety wiszące na ścianach w biurach i szkołach 
oraz wydrukowane na pierwszych stronach gazet – polskich i zagranicznych. 
Czytał obszerne, sążniste artykuły o swoich bohaterskich czynach. W każdym 
zdaniu same pochwały... samo uwielbienie...

Dotarcie na Bałucki Rynek nie było trudne. W poczekalni u Prezesa mrugnął 
porozumiewawczo do stojących przy drzwiach dwóch zonderowców3, którzy 
zaraz przepuścili go do sekretarki. Ta zaś od razu poszła go zameldować, gdyż 
wyczytała z jego twarzy, że to, co Mietek ma do przekazania Prezesowi, to nie-
wątpliwie sprawa najwyższej wagi i musi być od razu załatwiona.

Nie trwało jednak długo, gdy ukazała się z powrotem z kamienną twarzą. Zamru-
gała oczami i zmarszczyła czoło: – Prezes nie chce pana przyjąć, panie Rozenberg. 

Mietek uśmiechnął się, zmieszany, przytrzymując się obiema rękami stołu: 
– Nie chce...? Czy nie może?

– Nie chce.
Nagle rozjaśniło mu się w głowie – ktoś go oczernił przed Prezesem, na-

opowiadał niestworzonych historii, wplątując w to może parę jego drobnych 
przewinień. Krew się w nim zagotowała. Zaczął nalegać, by dziewczyna uprosiła 
Prezesa, żeby jednak poświęcił mu parę minut. Ona jednak dała znak dwóm 
stojącym przy drzwiach zonderowcom, na twarzach których nie było już śladu 
po dawnej życzliwości.

Mietek pobiegł z powrotem na komisariat policji, gotów teraz dopiero rozpę-
tać prawdziwą burzę. Czekano tam już na niego. Odebrano mu czapkę i opaskę, 
pozbawiając go tym samym funkcji policjanta. A że podczas tej „ceremonii” rzucił 
się z pięściami na samego szefa – wysłano go do więzienia na Czarnieckiego. 
Miał tam być zatrzymany do dyspozycji komisarza policji, w którego interesie 
leżało, by Mietek otrzymał odpowiednią karę.

W więzieniu na Czarnieckiego odebrano Mietkowi kurtkę, spodnie i buty, dając 
w zamian do założenia znoszone ubranie: krótkie spodnie, dziurawą marynarkę 
i buty, które dosłownie spadały mu z nóg. Traktowano go jednak dobrze. Nadzorca 
więzienny chciał wysłać kogoś do mieszkania Mietka po jego własne ubranie, ale 
on stanowczo mu tego zabronił. Odczuwał bowiem wstyd przed panią Górecką 
i jej rodziną, u której wynajmował pokój. 

3 Zonderowcy – członkowie Sonderkommando, oddziału specjalnego Służby Porządkowej, który prze-
znaczony był do wykrywania i konfiskat towarów. Podlegał formalnie Rumkowskiemu, ale otrzymy-
wał rozkazy od niemieckiej policji kryminalnej i Gestapo.
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Góreccy szanowali go i uważali za swojego. Prali mu bieliznę, czyścili buty 
i sprzątali pokój, a wszystko to robili za parę brukwi, które im oddawał oraz 
za pomoc w dostaniu się tu i tam poza kolejką. Dla Mietka rzeczy te nie miały 
większego znaczenia i miał poczucie, że nic nie płacąc, kupuje sobie prawdziwy 
dom. Starzy Góreccy traktowali go jak syna i nawet nie pisnęli, gdy od czasu do 
czasu zabierał ich jedyną córkę, Stefcię, do swojego pokoju. Przeciwnie, szeptali 
wtedy między sobą z zadowoleniem, a pani Górecka obiecywała mu: „Po wojnie 
wyprawi się prawdziwe, huczne wesele”.

Sama Stefcia była w nim zadurzona po uszy, a spędzanie czasu z zakochaną 
dziewczyną miało dla niego całkiem inny, nowy smak. To dzięki niej i jej rodzicom 
mógł tak szybko zapomnieć o swojej matce, Jadwidze, której postać została ze-
pchnięta w mgliste rejony jego sennych rojeń. Rzadko je zapamiętywał, a nawet 
jeśli coś sobie z nich przypominał, to tylko sny, w których był małym chłopczykiem 
bawiącym się z matką w chowanego w ich dawnym pałacyku. Ten rodzaj snów 
zdawał się mieć tak nikły związek z nim samym, iż mógł je uważać za rojenia 
o kimś zupełnie obcym. Nie, Góreccy nie mogli się dowiedzieć, co się z nim  
stało.

Także komisarz więzienia, pan Steinberg, był przychylnie do Mietka nasta-
wiony. Już dawno wywiedział się, o co w przypadku Mietka chodzi, choć sam 
przy tym był zdania, iż nie należy mścić się na dzieciach za grzechy rodziców. 
Zwłaszcza, że wątpił w winę starego Rozenberga. Było dla niego jasne, że 
cała historia jest niczym więcej, jak przejawem starej, przedwojennej zawiści 
Rumkowskiego wobec bogaczy, a Steinberg umywał ręce od tego typu spraw. 
„A niech szlag trafi tego starego, jak on tym gettem zarządza” – myślał. Tu oto 
jest młody człowiek z temperamentem, z głową na karku, z parą porządnych 
pięści i sylwetką atlety, znający do tego niemiecki – i wyrzuca się takiego 
na śmietnik? On, Steinberg zatrudniłby go tu, w więzieniu. Dałby mu pracę 
w biurze. Ktoś taki prezentowałby się dobrze nawet przed niemiecką komisją. 
Ktoś taki służyłby z oddaniem, o czym świadczyły akta personalne Mietka, 
które Steinberg przejrzał w policyjnym archiwum. Jednak rozmawianie o tym 
ze starym nie miało sensu. W takich przypadkach nie miał za grosz zdrowego 
rozsądku, a wszczynanie kłótni z nim z tego powodu zupełnie się nie opła- 
cało.

 Dlatego też Mietkowi w jego celi tylko ptasiego mleka brakowało – dostawał 
tu dobre zupy, mięso, a czasami nawet i papierosy. Ze wszystkich stron jego celi 
rozlegały się krzyki bitych mężczyzn i dzieci, jemu jednak strażnicy gotowi byli 
dotrzymywać towarzystwa i wpadali, aby wypalić skręta. Jednego razu poczę-
stowano go nawet kieliszeczkiem gorzałki.

Mietek jednak nie doceniał dobrego traktowania. Narowił się jak młody koń, 
który po raz pierwszy czuje na sobie jeźdźca. Miewał napady złości, przeklinał 
wówczas zajadle, obrzucając strażników stekiem wyzwisk, które przyswoił sobie, 
pracując w Służbie Porządkowej. Nie chciał grać z nimi w karty, nie przyjmował 
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dobrych zup i mięsa, zachowując się, jakby robił wszystkim wielką łaskę. Straż-
nicy traktowali go rzeczywiście z iście anielską cierpliwością, ale i zabawiali się 
jego kosztem, plotkując półgłosem o tym, iż komendant ma do niego słabość, 
i salutując mu każdego dnia z udawaną powagą, mawiali: „Dla nas wciąż jesteś 
policjantem”.

Czasami, gdy Mietek awanturował się zbyt głośno, przychodził do niego sam 
Steinberg, trzymając w ręce swą wiotką, rozedrganą szpicrutę, którą osobiście 
traktował aresztantów. Był o głowę niższy od Mietka, lecz niski wzrost rekom-
pensowała szerokość jego sylwetki. Jego ciało było uformowaną sprężystą 
masą z mięśniami tak mocno ubitymi pod skórą, iż zdawały się twarde jak 
kamień. Taka też była jego okrągła, duża twarz: kawałek twardej masy, która 
na widok Mietka czerwieniała z zadowolenia. Zbliżał się do niego powoli, ciężko 
stawiając kroki, jak gdyby każdym z nich chciał się mocno przytwierdzić do  
ziemi.

– Czego się awanturujesz? Zupa nie smakowała?
Mietek zazgrzytał zębami: – Chcę stąd wyjść.
– Dlaczego? Ktoś cię obraził? Powiedział ci coś brzydkiego? – Steinberg 

doszedł już do pryczy Mietka i postawił na niej nogę w ciężkim bucie. – Głupcze 
– powiedział, bawiąc się szpicrutą – ktoś inny na twoim miejscu byłby już pokryty 
czerwonymi pręgami od stóp do głów. Nie widzisz, jak dobrze cię traktuję? – Mie-
tek siedział na posłaniu rozgorączkowany i rozchełstany. Steinberg przesunął 
but bliżej niego. Tak, miał słabość do tego młodzieńca. Słabość, której sam nie 
potrafił sobie wytłumaczyć. Nie rozumiał też, dlaczego chucpa tego chłopaka 
sprawiała mu taką przyjemność. – Ty wiesz, Rozenberg, że tu, w więzieniu, ja 
jestem królem, a ty jesteś w moich rękach. Ale widzisz, powiem ci otwarcie – lu-
bię cię, cholera wie dlaczego. Awanturuj się, ile dusza zapragnie. Tylko, bydlaku, 
dlaczego przeciwko mnie? Cóż ja ci zrobiłem? Nie ja cię tu wsadziłem, nie ja źle 
traktuję. Powiem ci raz jeszcze – masz szczęście, że na mnie trafiłeś. Zrobiłbym 
nawet z ciebie mojego adiutanta, żebym tak zdrów był... – położył ciężką, twardą 
dłoń na ramieniu Mietka.

 Mietek chciał strząsnąć z siebie tę dłoń, lecz nie był w stanie. Przyciskała 
go tak mocno, iż niemożliwe było zebranie sił pod jej ciężarem. Poczucie zależ-
ności zdruzgotało go wewnętrznie. Jakże mógł znieść taki upadek – z wolności 
trafić do więzienia, z policjanta stać się więźniem. On, najlepszy członek Służby 
Porządkowej. Jak to było możliwe, żeby człowiek mógł przeżyć taką niesprawie-
dliwość? Coś takiego może przecież wpędzić w obłęd!

Innym razem Mietek napierał na Steinberga: – Skoro pan mnie tak lubi, 
dlaczego mnie pan stąd nie wypuści?

I Steinberg znów wygłosił mu krótką mowę: – Głupie bydlę z ciebie. Getto jest 
podzielone na dwie części: więzienie i to, co znajduje się poza nim. Tu, w wię-
zieniu, wszystko zależy ode mnie, na zewnątrz zaś – od starego. Rzecz w tym, 
że ja mogę ciebie stąd dobrodusznie wypuścić, ale on nie będzie chciał ciebie 
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tam wpuścić. Paniatno4? Masz tu odsiedzieć cały miesiąc. Taki jest twój wyrok. 
A tak między nami – o co ci właściwie chodzi? Możesz sobie tymczasem trochę 
odpocząć. Nie cierpisz tu z powodu upału, jedzenie stawiają ci przed nosem, 
nie musisz się martwić o utrzymanie ani brudzić rąk pracą. Jedną rzecz mogę 
ci obiecać, Rozenberg – Steinberg machnął szpicrutą. – Zrobię coś później dla 
ciebie. Podobasz mi się, cholero jedna, i Bóg raczy wiedzieć, na co i dlaczego. 
Jak cię wypuszczę, przysięgam ci na wszystkie świętości... Wiesz do kogo cię 
poślę? Do Lejba Welnera cię poślę. On już będzie wiedział, co z tobą zrobić. Tak 
czy owak pewnego pięknego dnia stary tak popłynie, że nawet nie będzie wie-
dział, co się z nim dzieje. Welner ma za sobą Gestapo, a co to takiego Gestapo 
– to nawet nie pytaj. I co jak co, ale Welner to uczciwy człowiek. U niego nie ma 
miejsca na takie wariackie intrygi, on już potrafi zapędzić tego starego idiotę 
w kozi róg, słyszysz? Dostaniesz taką posadkę, że przyjdziesz mnie po rękach 
całować z wdzięczności.

Chłopak krnąbrnie pokręcił głową: – Nie będę pracował przeciwko Prezesowi.
Kark Steinberga zesztywniał i poczerwieniał. – Co? Coś ty powiedział?
– Prezes nie jest winien. Ktoś na mnie doniósł.
Steinberg zaczął się aż trząść i skręcać ze śmiechu, poszturchując przy tym 

Mietka tak, że ten o mało nie stoczył się z pryczy.
– Głupi bydlaku! Sam mi powiedział, że ma porachunki z twoim ojcem.
Mietek poderwał się z miejsca. – To kłamstwo!
Steinberg wyprostował się. Chłopak już przebrał miarę. – Coś ty powiedział? 

Ja jestem kłamcą? Ja? – jego szpicruta zawirowała w powietrzu, opadając raz 
i drugi na ciało chłopca. Zaraz potem szturchnął go po przyjacielsku. – No dajże 
spokój! Myślałem, że masz trochę oleju w głowie. Żeby taki chłopak jak ty był 
takim kompletnym idiotą! – i wyszedł z celi.

Te dwa smagnięcia szpicrutą coś w Mietku zmieniły. Wyglądało to tak, jakby 
otrzymały je nie jego ciało, lecz umysł. Zamiast rzucić się w bólach na pryczę, do-
wlókł się do małego, zakratowanego okienka, odnalazł w nim szparę i przytknął do 
niej przymglone oczy. Nie zobaczył nic poza brunatnym skrawkiem ziemi i paroma 
źdźbłami dzikiej trawy w kolorze zwiędłej, zmęczonej zieleni. Stały nieruchomo 
w słońcu, które otaczało je murem żaru. To było wszystko, co zobaczył poprzez 
kraty, wystarczyło jednak, by rozjaśniło mu się w głowie. Tak, rzeczywiście był 
kompletnym idiotą. Nie żadnym bohaterem, a już na pewno nie panem swego 
losu. Był typowym getciarzem, wyschniętym źdźbłem trawy na wypalonym 
słońcem, zmęczonym skrawku ziemi. A nawet nie źdźbłem, tylko ździebełkiem, 
kompletnym zerem, które nie wie, co ze sobą począć. Rozpacz owładnęła jego 
ciałem, otaczając je niczym obręcz i uciskając świeżymi pręgami jego kark. Zdjął 
koszulę, spuścił spodnie i przyglądał się czerwonym, biegnącym wzdłuż ciała 

4  Zrozumiano? (ros.).
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pręgom. Spojrzał na swą piękną, muskularną klatkę piersiową i twardy brzuch, 
które wyglądały teraz jak przekreślone czerwoną kredą – i rozpłakał się. Nagle 
był małym chłopcem, którego rodzice porzucili i wyjechali… I tym dorosłym tu, 
w getcie, leżącym u stóp łóżka swej szalonej matki. Przez łzy widział Jadwigę 
tego dnia, kiedy prowadził ją do ciężarówki. Słyszał jej słowa... Mądre słowa  
wariatki.

 Rozszlochał się: – Po co mnie urodziłaś, ty krowo?! Kto cię o to prosił, wa-
riatko? Dobrze ci tak! Dobrze ci tak! – pochylił się do kolan, objął je i przyciągnął 
do twarzy, gładząc wilgotnymi dłońmi. – Nawet matką mi nie byłaś... Nawet mnie 
nie kochałaś... – wcisnął głowę pomiędzy kolana. – Mamo... Mamo... – powtarzał 
dziesiątki razy, aż dźwięk tego słowa zaczął w jego ustach przypominać muczenie 
cielaka. Gdy to muczące brzmienie jego głosu dotarło do jego umysłu, ogarnęło go 
przerażenie. Poczuł, że odchodzi od zmysłów – jeszcze chwila i utraci świadomość. 
W panice rzucił się na pryczę, rozciągając się na niej na całą długość i wciskając 
głowę w siennik. – Oto, co po tobie mam... To scheda po tobie... – mówił zdu-
szonym głosem do Jadwigi. Zacisnął pięści i oparł na nich czoło. – Nie poddam 
ci się! Nie ma cię! Nigdy cię nie było. Jesteś kłamstwem! Tylko ja sam jestem 
prawdziwy. Tym oto... moim umysłem udowodnię ci, jak silny jestem. – Uderzał 
zaciśniętymi pięściami w skronie. – Nic we mnie nie pozostawiłaś... Zupełnie nic!

Strach go nie opuszczał. Zdawało mu się, że naprawdę odchodzi od zmysłów. 
Obraz Jadwigi nie chciał zniknąć z jego umysłu. Zeskoczył z pryczy. Ciało zare-
agowało bólem, który zaciekawił Mietka. Nigdy wcześniej nie doświadczył czegoś 
takiego. Znów wydawało mu się, że ból, który odczuwa jego ciało, umiejscowio-
ny jest w jego umyśle, spojrzał więc raz jeszcze na czerwone pręgi na swojej 
muskularnej klatce piersiowej, by się przekonać, że tak nie jest. Zaczął szybko 
kroczyć po celi i był zadowolony, czując, z jakim trudem mu to przychodzi. To 
ciało było przekreślone czerwoną kredą, nie umysł. Umysł pozostał nienaruszony. 
Oto miał dowód. Zaczął liczyć w pamięci, dodawał i odejmował. Potem zabrał 
się za recytowanie poezji: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, 
co to będzie?5” – przestraszył się i przerwał. Szukał w pamięci czegoś pogod-
niejszego, lecz zupełnie nic nie przychodziło mu do głowy. Nagle poczuł dzikie 
i nieopanowane pragnienie, by przespać się z kobietą. Jeszcze nigdy nie przeżył 
tak silnego pożądania. Rzucił się z powrotem na pryczę. Żywe, wyraziste obrazy 
zaczęły przelatywać przez jego wyobraźnię. Czuł zapachy... smaki na języku. 
Oddał się im zupełnie, aż przestał odczuwać pręgi na swoim ciele i przerażenie 
w umyśle, zatracając się w zagłuszającej wszystko przyjemności.

Dwa przypadkowe uderzenia szpicruty Steinberga w cudowny sposób odmieniły 
Mietka. Mieć takiego więźnia, jakim był teraz, było prawdziwą przyjemnością. Nie 

5  Słowa wypowiadane przez Chór w II części Dziadów Adama Mickiewicza oddają nastrój niepew-
ności i lęku przed mającymi nadejść wydarzeniami.
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tylko nie krzyczał i nie awanturował się więcej, lecz stał się życzliwszy w stosunku 
do strażników. Gotów był grać z nimi w karty, wysłuchiwać i opowiadać dowci-
py. Wypijał kawę, którą mu od czasu do czasu oferowali, i śpiewał wraz z nimi 
krążące wśród policjantów sprośne piosenki. Robił wszystko, by zatrzymać ich 
w swojej celi trochę dłużej, ponieważ bał się zostawać sam. Próbował również 
zagadywać ich, opowiadając prawdziwe i zmyślone pikantne historie ze swojej 
policyjnej służby. Nie, nie sprawiało mu już problemu mówienie o przeszłości. Nie 
wstydził się i nie żałował niczego. Wręcz przeciwnie – teraz już za żadną cenę nie 
chciałby być policjantem. Pragnął pracować umysłowo i wykorzystywać swoje 
uzdolnienia. Strażnicy jednak najwyraźniej zaczęli tracić zainteresowanie nim 
i jego historyjkami, gdyż coraz rzadziej przychodzili go odwiedzać. Na próżno ich 
wypatrywał, wypełniając czas tępieniem pluskiew i mglistymi marzeniami na jawie. 
Tęsknił też do swego dachowego okienka w pokoju wynajmowanym u Góreckich.

Także i Steinberg pokazywał się u niego coraz rzadziej. Im bardziej Mietek 
stawał się uległy i posłuszny, upodobniając się do innych więźniów w strachu 
przed nim, tym bardziej malało jego zainteresowanie chłopcem. Do tego również 
i fizycznie Mietek był teraz mniej pociągający. Zmizerniał, a jego twarz o zapad-
niętych policzkach utraciła swój wcześniejszy świeży, zdrowy wygląd. Teraz była 
to twarz, która prowokowała Steinberga do sięgnięcia po szpicrutę.

 Gdy Steinberg przyszedł go odwiedzić po raz ostatni, Mietek przyjął go z ra-
dosnym, pełnym trwogi respektem. Wyszeptał nieśmiało: – Mam jeszcze pięć 
dni do odsiedzenia, panie Steinberg.

Komisarz więzienia pozostał obojętny. – Potrafisz liczyć, jak widzę.
– Pan... pan mi obiecał załatwić pracę... Biurową pracę...
Steinberg nie miał już jednak ani krzty sympatii dla nieszczęśnika. – Dla-

czego nie stoisz, kiedy do mnie mówisz, idioto? – Mietek zerwał się na równe 
nogi. – A koszula – czego taka rozchełstana, co? Mój ty wielki książę! A wszy to 
pewnie już same cię stąd wyniosą. Oj, widzę, że musisz jeszcze dostać ode mnie 
lekcję! – Zmieszany Mietek zaczął drżącymi rękami doprowadzać do porządku 
swój strój. Steinberg nie dał się jednak ułagodzić. – Jeszcze pięć dni masz do 
odsiedzenia, tak? Będę musiał się więc pośpieszyć, by trochę cię potrenować...

Przez następne pięć dni Steinberg zapraszał Mietka do siebie. Tam zaś 
chłopcu dostała się jeszcze niezła porcja batów, a na pożegnanie usłyszał takie 
„życzliwe” słowa: – Twoje szczęście, że partia do Niemiec jest w komplecie. Hajda 
pozamiatać swoją celę, parchu jeden! I przewróć siennik na drugą stronę, żeby 
kogoś innego twoje wszy nie żarły.

*
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Dokładnie w swoje dwudzieste pierwsze urodziny Mietek został zwolniony 
z więzienia. Wpadł do getta jak w wir. Od nagłego zgiełku i światła aż trzęsły 
mu się nogi. Wlókł się ulicami jak ktoś, kto po długiej chorobie po raz pierwszy 
wychodzi na zewnątrz. Szedł do Góreckich, by zabrać swoje rzeczy i pożegnać 
się z miejscem, które nazywał domem. Teraz, gdy nie był już policjantem i nie 
przysługiwały mu żadne przydziały brukwi, którą mógłby im oddawać, ani też 
nie był w stanie pomagać więcej w zdobywaniu miejsc w kolejkach, oczywiste 
wydawało mu się, że nie będą chcieli go dłużej u siebie trzymać. 

Góreccy byli w pracy. Pan Górecki w resorcie papierniczym6, pani Górecka 
w resorcie kapeluszniczym7, a ich córka, Stefcia, w resorcie dziewiarskim8. 
Mietek stał przed zamkniętymi drzwiami, myśląc o tym, że Góreccy dziesięć 
godzin dziennie spędzają w więzieniu. Przyszło mu to do głowy po raz pierwszy. 
Przed nim były jeszcze długie godziny czekania pod drzwiami. Kiedyś miał do 
nich klucz, widocznie jednak zostawił go w policyjnych spodniach. Powoli zszedł 
ze schodów. Przez podwórko przeszedł z opuszczoną głową, w obawie, by nie 
spotkać któregoś z sąsiadów. Wstydził się bowiem swojego ubioru. Ulicą również 
szedł nie podnosząc głowy z obawy, że może zobaczyć go ktoś ze znajomych. 
Przeszedłszy na drugą stronę mostu, zajrzał na podwórko przy Lutomierskiej, 
gdzie kiedyś mieszkał. „Nie chcę go widzieć” – mruknął do siebie na myśl o ojcu. 
Już chciał pójść dalej, kiedy usłyszał, że ktoś woła go po imieniu. Przed nim 
stanęła Bella Cukerman. Między połami jej gabardynowego, letniego płaszcza 
widać było białą bluzkę z wyprasowanym na sztywno kołnierzem. Zauważył, jak 
w ciasnocie tego kołnierza pulsuje na jej szyi gruba żyła. Jej twarz była blada, 
a nozdrza nieregularnego nosa drżały. Unikał jej wzroku, który był zarazem ostry, 
jak i pełen melancholijnego zdumienia. Nie mógł też patrzeć na jej usta, wykrzy-
wione lekko w szczególnym, wywołanym zaskoczeniem uśmiechu: – Dawno cię 
nie widziałam – wybąkała, patrząc w bok.

– Przyszedłem zobaczyć się z ojcem – wyrwało mu się mimowolnie.
Milcząc, kroczyli przez podwórko w pewnej odległości jedno od drugiego. 

Bella niosła dużą, ciężką torbę, przechylając się na bok pod jej ciężarem. Miet-
ka nogi niosły naprzód, lecz ciało ciągnęło z powrotem. Nie chciał się widzieć  
z ojcem. 

  

6 Resort papierniczy produkował głównie różnej wielkości torby, ale także galanterię papierniczą, 
a nawet zabawki (domki dla lalek).

7 Resorty czapkarsko-kapelusznicze zajmowały się produkcją kapeluszy damskich i męskich, także 
czapek dla wojska oraz różnych dodatków: broszek, sztucznych kwiatów, itp.

8 Resort dziewiarski wyrabiał pulowery, golfy, nauszniki, itp.
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Kucharka Rejzl powitała go, jakby był przebierańcem z przedstawienia pu-
rimowego9. – Oby przytrafiło się to moim wrogom! Nie wytrzymam! – zawołała, 
krzyżując ręce na zwiędłych piersiach. Mietek rzucił niepewne spojrzenie w kie-
runku pokoju Adama. Wydawało mu się, że Jadwiga jest wciąż jeszcze zamknięta 
w środku. Rejzl pokręciła głową. – Boże uchowaj! Co też ubranie robi z człowieka! 
No, powiedz ty mi, co ci się stało? – Podchwyciła wzrok Mietka wędrujący do 
drzwi Adama i oznajmiła: – Nie ma go w domu. Bolą biedaka zęby i przesiaduje 
całymi dniami w ambulatorium.

Mietek poczuł, jak uginają się pod nim kolana. W głowie mu się kręciło. Jak 
z oddali usłyszał głos Belli: – Chodź do mnie. – Podążył w ślad za nią do jej 
pokoju i usiadł na łóżku. Wydawało mu się, że widzi ten pokój po raz pierwszy: 
półki z książkami, suszki w wazonie na stoliku, powycinane reprodukcje obra-
zów na ścianach i otwarte drzwi balkonowe. Pasmo światła – żółtaworóżowe 
odbicie słońca poszatkowane przez deski podłogi – padało też na połowę łóżka. 
Niepewnie zwrócił głowę w stronę Belli. Jakaś obcość panowała pomiędzy nim 
a tą brzydką dziewczyną. Obcość, która była ciepła i jasna. – Nie jesteś już 
policjantem? – zapytała. 

Powietrze w pokoju sprawiło, że poczuł się dobrze. Wdychał je głęboko, 
chłonąc również tę dziewczynę, jak gdyby spotkał ją po raz pierwszy. – Nie – 
odpowiedział, przyglądając się jej granatowej, plisowanej spódnicy na szerokich 
biodrach i olśniewająco białej bluzce, która drżała lekko na piersiach. Spojrzał 
jej w oczy i nie mógł oderwać od nich wzroku.

 Wyciągnęła do niego rękę: – Gratuluję ci. – Jej dłoń była chłodna i czysta. 
Mietek poczuł, jak coś chłodnego i czystego przechodzi z niej na niego. Nie mógł 
jej wypuścić i musiał przyciągnąć dziewczynę do siebie. Siedziała teraz tuż obok.

 Słowa same zaczęły cisnąć mu się na usta: – Musisz mi pomóc, Bellu. 
Porozmawiaj ze swoim ojcem. Chcę pracować w biurze. Wiesz, że mam tęgą 
głowę. Mogę się przydać z moim mózgiem. Byłem asem z matematyki, algebry, 
trygonometrii... Mógłbym być szefem w jakimś biurze. Ty wiesz... że nie jestem 
takim próżniakiem...

– Wiem – wyszeptała. Podniosła rękę do ust, jak gdyby chciała obgryzać 
paznokcie, ale się powstrzymała.

Po drugiej stronie drzwi rozległ się hałas. Mietek zerwał się na równe nogi. 
Poczuł, jak wszystko się w nim przewraca na myśl, że właśnie spotka się z Ada-
mem. – Nie chcę go widzieć – powiedział gorączkowo. – Muszę iść. Przyjdź do 
mnie. – Podał jej swój adres, poczekał, aż się uspokoi na korytarzu, i wybiegł, 
jakby go ktoś gonił.

9 Podczas święta Purim, nazywanego też Świętem Losów, upamiętniającego biblijną historię opisaną 
w Księdze Estery, Żydzi przebierają się, urządzają maskarady i odgrywają przedstawienia, zwane 
purimszpil.
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Włóczył się po ulicach z opuszczoną głową, bojąc się, by go nie rozpoznano 
i nie zatrzymano. I choć nikt na niego nie patrzył, wydawało mu się, że wszyscy 
mu się przyglądają, jak gdyby całe getto chciało drwić z niego za jego pleca-
mi. Ostatnie godziny dnia spędził przed drzwiami Góreckich, czekając na ich  
powrót. 

 Pani Górecka powitała go z radością. Stefcia uwiesiła się na nim, całując 
i obejmując. Tylko pan Górecki był skrzywiony, jakby bolał go brzuch. Mietek 
przebrał się w swoje własne ubranie i usiadł przy stole. Przez cały dzień nic nie 
jadł, nie miał siły czekać na zaproszenie do wspólnego posiłku. Pan Górecki 
skrzywił się jeszcze bardziej, lecz dla obu kobiet jego obecność przy stole była 
czymś oczywistym. Mietek dziwił się, że nikt o nic nie pyta, lecz był z tego zado-
wolony. Po skończonym posiłku postanowił jednak dowiedzieć się, jaki jest teraz 
ich stosunek do niego. – Nie pracuję już w policji – oznajmił.

Nie wyglądali na zaskoczonych. – Stefcia nie mogła się do ciebie dostać 
– powiedziała pani Górecka. – Ten pies, Steinberg, nie chciał jej wpuścić. – 
I z matczynym uśmiechem dodała: – No, Mieciu, tak długo nam pomagałeś. 
Teraz przyszedł czas, żebyśmy my trochę tobie pomogli. – Z nadzieją zwróciła 
się do swojego męża: – Za twoją protekcją mógłby dostać coś lepszego niż pra-
ca w policji. Mógłby zostać szefem biura albo kierownikiem w kooperatywie...

Mietek zgodził się z nią i wywiązała się dyskusja o posadach, o które powi-
nien się starać. W nocy przyszła do niego Stefcia. Przypadł do niej wygłodzony.

Dopiero po trzech dniach pojawiła się Bella. Kiedy zobaczył jej rozpromie-
nioną twarz, przypadł do niej i w obecności całej rodziny Góreckich chwy-
ciwszy w ramiona, wniósł do swojego pokoju. Nie był pewien, czy cieszy się 
tak bardzo na jej widok, czy też z powodu dobrej wieści, którą wyczytał z jej  
twarzy.

– Będziesz brygadzistą w resorcie metalowym! – oznajmiła pośpiesznie, by 
zaspokoić jego ciekawość. Jego entuzjazm od razu się rozwiał. Powoli wypuścił 
ją z rąk i opadł na łóżko. Podparł głowę rękami i patrzył przed siebie, jak gdyby 
Belli już tu nie było. Zbliżyła się do niego:

– Pokłóciłam się z ojcem z tego powodu... Dlaczego nie jesteś zadowolony?
– Powiedziałem ci, że chcę być szefem biura albo kierownikiem.
– Nie mogę zrobić z ciebie szefa.
– Twój ojciec może.
– Myślisz, że to takie proste? – usiadła obok niego z poważną twarzą, a w na-

biegłych łzami oczach pojawił się smutek. Nieśmiało dotknęła jego ręki. – Czy 
pójdziesz jutro do pracy, Mietku? – Pozwolił, by jej dłoń spoczywała na jego ręce. 
Jej dotyk uspokoił go. Milczał długo, zanim odpowiedział: – Pójdę. Zapracuję na 
coś lepszego. Awansuję. Zobaczysz, będą musieli się na mnie poznać. – Podniósł 
się z łóżka. – Chodź, wyjdźmy na ulicę – zaproponował.

 Był ciepły wczesnojesienny wieczór. Mietek obejmował Bellę, trzymając 
rękę wokół jej talii. – Parę dni temu były moje urodziny – zamruczał jej do ucha.
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 W nocy przyszła do niego zapłakana Stefcia. Pocieszał ją ze współczuciem, 
o jakie się nawet nie podejrzewał: – Głuptasku – wyszeptał. – Ani razu jej nawet 
nie pocałowałem... – To trochę uspokoiło zarówno ją, jak i jego.

– Brzydula z niej – orzekła Stefcia i już całkiem ułagodzona zgodziła się z nim. 
– Musisz ją dobrze traktować. Nie wolno ci jej obrazić. Jej ojciec to szycha. – 
Przytuliła się do niego dumna z siebie, ze swojej ładnej twarzy i zgrabnego ciała.

Rzeczywiście praca w resorcie metalowym szła Mietkowi jak po maśle. 
Wszystko potoczyło się tak, jak obiecywał. Już po paru pierwszych dniach był za 
pan brat z innymi brygadzistami, a i majstrowie traktowali go przyjaźnie. Pracow-
nice biura zauważyły go od razu, rzucając w jego stronę ukradkowe spojrzenia. 
Kierownik również był do niego przychylnie nastawiony. Chociaż Mietek nie miał 
pojęcia o obróbce metalu, nadzór nad halą przejął z naturalną pewnością siebie 
i siedemnasto-osiemnastoletni tokarze, którzy pracowali pod jego zwierzchnic-
twem, odnosili się do niego z respektem.

 Początkowo często zostawał w pracy po godzinach, by zapoznawać się z taj-
nikami zawodu. Maszyny oczarowały go. Podziwiał ich racjonalność i precyzję. 
Kochał ich donośny warkot, od którego drżała podłoga w całym budynku. Przyjem-
nie kroczyło się pomiędzy stalowymi gigantami po rozedrganej podłodze. Będąc 
panem takich olbrzymów, można było samemu poczuć się silnym i potężnym. 
Zaprowadził na swojej hali żelazną dyscyplinę – taką, jaka panowała w policji. Nie 
tolerował żadnych spóźnień, natomiast wobec chorych był wyrozumiały, chociaż 
nie pobłażał im zbytnio. Kiedy trzeba było, nie wahał się użyć pięści. Chłopcy 
bali się go, ale nie żywili do niego niechęci. Żądał, czego miał prawo żądać, lecz 
był przy tym ludzki.

 Niespodziewanie dla samych majstrów i innych brygadzistów hala Mietka 
zaczęła produkować najwięcej w resorcie. Przychodzono popatrzeć na ich pracę 
jak na jakiś niebywały wyczyn, chcąc też się dowiedzieć, w jaki sposób Mietek 
tego dokonał. Gdy inni brygadziści na moment opuszczali swoje hale, od razu 
spadało tempo pracy, gdyż pracownicy gromadzili się między maszynami i roz-
mawiali o jedzeniu i polityce. U Mietka takie rzeczy nie miały miejsca. W jego 
hali o jedzeniu i polityce rozmawiano tylko podczas przerw i wtedy też zostawiał 
swoich pracowników samych. Poruszane przez nich tematy nie interesowały go. 
Jedynym, co go zajmowało, była chwila obecna i sprawy z nią związane. Obcho-
dziła go produkcja, dyscyplina, podwójne porcje zupy i talony. No i komplementy 
kierownika oraz pochwały współpracowników i majstrów.

 Mietek czuł się dobrze i osiągnął wewnętrzny spokój. Nie miał w re-
sorcie żadnych wrogów, w nikim nie wzbudzał zawiści. Nie chodził krętymi 
ścieżkami, nie wiedział co to pochlebstwo i jeśli mógł, każdemu gotów był 
wyświadczyć przysługę. Był taki, jakim chciał być – dorosłym mężczy-
zną. Gdzieś w getcie znajdowała się dziewczyna z brzydkim nosem i nie-
zgrabną figurą. Czy miała związek z tą wielką przemianą, która się w nim  
dokonała?
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Rzadko Bellę widywał. Często zapominał nawet o jej istnieniu. Miał swoją 
rodzinę – Góreckich, oni byli mu najbliżsi.

Kiedy przypominał sobie o Belli, przechodził przez most i szedł na podwórko 
przy Lutomierskiej. Nie wchodził jednak do domu, lecz przywoływał ją, stojąc pod 
balkonem. Czasami razem z Bellą na balkon wychodziła Dziunia. Zeszczuplała 
i jak mu się wydawało, wyładniała. Paplała z nim wesoło, żartując, a on podziwiał 
jej roześmiane, pełne ognia oczy i młode piersi, które pochylały się ku niemu 
między tralkami balkonu. On jednak chciał widzieć Bellę. Schodziła do niego 
i wtedy jednym spojrzeniem obejmował całą jej niezgrabną brzydotę. W sercu coś 
zaczynało mu śpiewać. Nie mógł się doczekać, by wziąć ją w ramiona i poczuć 
jej chłodną, delikatną dłoń w swojej dłoni.

Spacerowali wzdłuż Lutomierskiej pośród grupek chłopców i dziewcząt, którzy 
zjadłszy kolację po powrocie z pracy, wychodzili zaczerpnąć trochę świeżego po-
wietrza. Przechadzali się pod rosnącymi w głębi ulicy rozłożystymi kasztanami, 
szurając nogami w stertach suchych, szeleszczących liści. Opowiadał jej, co się 
z nim działo przez ostatnie dni i tygodnie – o swoich osiągnięciach w resorcie, 
metodach pracy, maszynach, młodych robotnikach i nowych przyjaciołach. Był 
ciekaw również i jej życia. Bella żyła w wirze egzaminów maturalnych. Cudownie 
było – mówiła – zdawać maturę, a zarazem spotykać się z nim, z Mietkiem. Nie 
odczuwała strachu na widok stołu przykrytego zielonym suknem, długiego rzędu 
profesorów, którzy bombardowali ją pytaniami, nie zostawiając chwili na złapanie 
oddechu. W jej głowie wszystko było jasne. Daty same pojawiały się w pamięci, 
kiedy ich potrzebowała. Skomplikowane zadania matematyczne same się roz-
wiązywały. Relacjonowała mu szczegółowo pytania, które jej zadano, zadania, 
które otrzymała do rozwiązania i sposób, w jaki na to wszystko odpowiedziała. 

Był ciekaw jej relacji. Opanowało go pragnienie, by wchłaniać w siebie informa-
cje, by być biegłym we wszystkim. Taką żądzę wiedzy odczuwał już kiedyś, kiedy 
był małym chłopcem. Wtedy jednak lubił, by wszystko przychodziło mu lekko i nie 
znosił monotonii uczenia się. Słowa Belli obudziły w nim wolę, by pracować nad 
sobą – jak najwięcej, jak najciężej, a wszystko po to, by skuteczniej dotrzeć do 
samego sedna wiedzy. Czasami, rozmawiając tak ze sobą, opuszczali Lutomier-
ską, przechodzili przez most i przemierzając dzielnicę zamkniętą, docierali do 
miejsca, które Bella nazywała „najpiękniejszym zakątkiem getta” – do cmentarza.

*
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A potem, pewnego zwykłego dnia, lotem błyskawicy rozniosła się po resor-
cie wieść, że niemiecka komisja wraz z prezesem Rumkowskim przychodzi na 
inspekcję. Nerwowa gorączka niosła się przez wszystkie piętra i hale. Mietek 
sam nie wiedział, co się z nim dzieje. Jeszcze nigdy nie przeżył takiego zdener-
wowania i napięcia. Nie było w tym jednak żadnego strachu – tylko niemalże 
radosne oczekiwanie... na pochwałę. Poinformowano go, że jego hala będzie 
wizytowana jako ostatnia i ma dopilnować, by wszystko poszło jak należy. Czuł 
się wyróżniony. To jego halę chciano pokazać na koniec, żeby komisja wyszła 
z dobrym wrażeniem. Chodził tam i z powrotem obok swoich chłopców, poklepywał 
ich koleżeńsko po ramionach, nie mogąc opanować własnego zdenerwowania. 
„Trzymaj się, chłopie!” – dodawał im i sobie odwagi. Śmiał się głośno, przejęty 
i pełen entuzjazmu. Jak dobrze się stało, że nie był już policjantem ani próżnia-
kiem czy rozrabiaką. Był produktywnym i użytecznym człowiekiem, najlepszym 
brygadzistą najważniejszego resortu w getcie. Był wręcz przekonany, że od jego 
hali zależy los całego getta.

W tamtej chwili raczej wyczuł niż dosłyszał poruszenie przed drzwiami hali. 
Stanęło w nich kilku oficerów w mundurach ze szlifami. Mietek wyprostował się 
odruchowo, „po policyjnemu” stuknął obcasami i zawołał: Achtung! Jego głos 
zabrzmiał trochę ochryple, ale śmiało i w żołnierskim stylu.

Niemieccy oficerowie rozpoczęli spacer pomiędzy rzędami maszyn. W odstę-
pie paru kroków za nimi, w towarzystwie kierownika podążał prezes Rumkowski. 
Mietek przyjrzał mu się ukradkiem. Pamiętał go o wiele wyższym i szerszym 
w ramionach, niż wydawał się teraz. Szedł za oficerami pochylony, z opuszczoną 
głową. Jeden z oficerów przywołał go do siebie palcem – tak jak się przywołuje 
małego chłopca. Prezes podbiegł pośpiesznie, a zaraz za nim kierownik. Uniżenie 
odpowiadali na pytania, po chwili zaś wszystkie twarze zwróciły się w stronę 
Mietka. Dłoń w skórzanej rękawiczce wyciągnęła się w jego stronę, przywołując 
go palcem. Mietek zebrał się w sobie i marszowym krokiem podszedł do oficerów. 
Stanął przed nimi z dumnie uniesioną głową. Zauważył iskry rozbawienia w ich 
oczach, lecz nie zdeprymowało go to. Pytali go o pracę i produkcję. Odpowiadał 
spokojnie, poprawnym niemieckim i drwiące iskry w oczach oficerów pomału 
przygasały. Obdarzali go już teraz uwagą, przysłuchując się z zainteresowa-
niem jego wyjaśnieniom. Jasno i rzeczowo opisywał funkcję każdej maszyny, jej 
zalety i wady. Pokazywał śruby i części maszyn, które produkowano tu, w hali  
tokarskiej.

I zaraz potem było po wszystkim. Oficerowie wyszli, nie oglądając się na 
niego, a za nimi podreptał pochylony Prezes. 

Później okazało się jednak, że na tym się nie skończyło. Za jakieś dwa dni 
resort otrzymał duże zamówienie i list pochwalny od Biebowa, a sam Prezes 
wydał bankiet dla majstrów i współpracowników. Mietek zajmował na bankie-
cie honorowe miejsce. Przyznano mu wyróżnienie i posadzono między Preze-
sem i kierownikiem resortu. Namawiano go gorąco, by podczas odbierania 
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wyróżnienia – obrazu z podpisem Prezesa, wygłosił mowę w imieniu majstrów 
i brygadzistów. Odmówił jednak, oświadczając, że nie przywiązuje wagi do 
przemówień. W rezultacie koledzy jeszcze bardziej go poważali, chwaląc jego  
skromność.

I bez mowy Mietka było wystarczająco dużo przemówień. Głos zabrał zarówno 
kierownik, jak i przedstawiciel majstrów, szef Arbeitseinsatz10, a także osobisty 
przyjaciel Prezesa, pan Zybert. Potem wstał sam Prezes i mówił o wadze nowego 
zamówienia. Chwalił resort, a zwłaszcza halę Mietka, i wszyscy bili brawo. Prezes 
miał dobry nastrój (był zakochany) i przemawiał z uczuciem. Kiedy zabrano się 
do kolacji, zwrócił się życzliwie do Mietka: – Szkoda, mój synu, że twoi rodzice 
nie przyszli. Byliby z ciebie dumni... – Mietkowi gorąco uderzyło na twarz. Chciał 
szybko zagadać czymś Prezesa, myśląc, że lepiej mu nie przypominać, kim jest. 
Jednak Prezes nie spuszczał już z niego wzroku. Ich spojrzenia skrzyżowały się 
i twarz starego człowieka przybrała nagle obcy, pełen odrazy wyraz: – Ty... jesteś 
Rozenberg?

Za parę dni przyszły surowce do nowego zamówienia. Resort ruszył pełną parą 
jak jedna, rozszalała, warcząca maszyna. Mietek biegał, spocony, z rysunkami 
i planami, naradzał się z inżynierami i z kierownikiem, objaśniał pracownikom, 
jak mają produkować nowy rodzaj śrub. Wieczorem został dłużej w resorcie. 
Jeszcze nie wszystko było dla niego jasne. Nie odstępował inżynierów, żądając 
wyjaśnień, dyskutując o metodach, obmyślając, jak zwiększyć wydajność maszyn.

Gdy wrócił do domu, było już ciemno, a Góreccy dawno zjedli kolację. Kiedy 
się przebierał, zauważył na swoim stoliku kartę. Był to nakaz, by w ciągu czter-
dziestu ośmiu godzin stawił się na Czarnieckiego do partii wyjeżdżającej na 
roboty do Niemiec.

Tym razem jednak sytuacja była zupełnie inna niż wówczas, gdy wyrzucono go 
z policji. Teraz miał się za nim kto wstawić – był kierownik resortu i jego przyjaciel, 
a także rekomendacja Urzędu Pracy. Czyżby znowu popełniono błąd? – Mietek 
był spokojny. Podarł nakaz, poszedł, jak zwykle, do pracy i czekał, aż sprawa 
zostanie załatwiona. Ku jego zdziwieniu pod koniec dnia kierownik wyjaśnił mu: 
„Stary ma coś przeciwko tobie i nic nie da się zrobić”.

Ale był jeszcze Samuel Cukerman. Pozostał jeden dzień. Bella pobiegła razem 
z Mietkiem do resortu stolarskiego, do biura ojca. Samuel spokojnie wytłumaczył 
Mietkowi: – Stary robi to wszystko z powodu twojego ojca i czeka tylko na okazję, 
żeby się go pozbyć z getta. Twój ojciec nazwał go kiedyś „żebrakiem” i odmówił 
datku dla sierocińca. – Mietkowi zaczęło szumieć i kręcić się w głowie. – Nie 
mogę teraz nadstawiać za ciebie karku – dodał Samuel. – Najlepiej byłoby, 
gdybyś się przez jakiś czas ukrywał.

10 Arbeitseinsatz – Biuro Powołań zorganizowane w getcie, by dostarczać Niemcom robotników do 
pracy, także poza getto, na przykład przy budowie autostrad.
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– Idź do Prezesa, tatusiu – poprosiła Bella.
Samuel rzucił ze złością: – Powiedziałem, że nie mogę nadstawiać karku!
 Mietek zostawił ojca z córką samych i pobiegł do domu. – Muszę się ukry-

wać! – wyjaśnił wzburzony Góreckim, przebiegając wzrokiem po ich twarzach 
i oczekując rady.

Pani Górecka odezwała się pierwsza: – W dzień możesz zostawać w miesz-
kaniu. Będziemy zamykać cię z zewnątrz.

– A w nocy – wyrwała się Stefcia – gdyby forsowali drzwi, możesz wydostać 
się na dach przez okienko.

Dwa razy szukano go u Góreckich i uratował się dzięki dachowemu okienku. 
Po tygodniu ukrywania się zablokowano mu kartki żywnościowe i utracił prawo 
do odbierania swoich racji. Pan Górecki zaczął się krzywić, a w końcu, pokłó-
ciwszy się z żoną i ze Stefcią, powiedział otwarcie Mietkowi, żeby nie pokazywał 
się więcej przy stole.

 Każdego wieczora przychodziła Bella z torbą jedzenia. Przynosiła ciepłe zupy, 
czasami trochę mięsa i cukru. Przez pierwsze dni Mietek był rozsądny i cierpliwy: 
dzielił jedzenie na porcje, zostawiając część na następny dzień. Jednak po paru 
dniach głód chwycił go mocno w swoje szpony i nie mogąc się doczekać przyjścia 
Belli, zjadał wszystko za jednym razem. Siedzenie w zamkniętym mieszkaniu 
przypomniało smak dni spędzonych w więzieniu. Jednak tym razem nie odczuwał 
buntu ani wściekłości. Zagnieździła się w nim pustka. Leżał całymi dniami na 
łóżku, gapiąc się w górę, na dachowe okienko, ponad którym przepływały chmury 
pośpiesznie pędzone przez jesienne wiatry. Czekał na Bellę. W jego wyobraźni 
zlewała się w jedno z torbą jedzenia. Wyczekiwał jej z utęsknieniem, zerkając co 
chwilę na zegar i odliczając godziny, minuty, sekundy dzielące go od jej przyjścia.

Kiedy przychodziła, wszystko burzyło się w nim, jak gdyby wraz z krążącą 
w nim krwią przelatywał przez jego ciało wicher. Rzucał się w stronę drzwi, bieg- 
nąc naprzeciw Belli i chwytał ją w ramiona. Chciał patrzeć w jej duże, ciemne 
oczy, lecz trzymając ją przyciśniętą do siebie nie mógł oderwać wzroku od torby, 
którą trzymała w ręce. Krępował się jeść w jej obecności, odchodził więc, niczym 
pies z kością, na bok, do stolika, i siadał odwrócony do niej tyłem. Mówiła za jego 
plecami – pocieszając go cicho i łagodnie. Połykał jej słowa z każdym kęsem 
jedzenia i nie miał pojęcia, o czym mówi.

 Nocami przychodziła Stefcia. Ona również przynosiła mu część ze swojej racji 
żywności. Rzucał się wygłodniały zarówno na jedzenie, jak i na nią. W pierwszym 
tygodniu swego odosobnienia wyrywał ją ze snu za każdym razem, gdy budził się 
i czuł w sobie pustkę. Później jednak całkiem wygasło w nim pożądanie. Stefcia 
pochlipywała samotnie u jego boku. Odgłos jej płaczu mieszał się z dźwiękiem 
kropel deszczu stukających o szyby dachowego okienka. Noce jednak mijały 
jeszcze jako tako. Gorzej było za dnia. Bella przyniosła mu książki, lecz nie mógł 
ich czytać. Myślał tylko o jedzeniu, a im większy stawał się głód, tym dłuższe 
wydawały mu się dni.
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Pewnego dnia, gdy leżał w łóżku i odliczał godziny do przyjścia Belli, pojawiła 
się w jego głowie myśl o jej siostrze Dziuni. Kiedyś zdarzało mu się flirtować i wy-
głupiać razem z nią. Panowała między nimi swego rodzaju łobuzerska komitywa. 
Dziunia była pełna życia, odważna, energiczna i inteligentna. Wyobrażał sobie, 
jak przychodzi do niego każdego poranka z torbą jedzenia – tak jak Bella przy-
chodziła wieczorem, a Stefcia nocą. Wtedy głód by go tak nie dręczył i mógłby 
zebrać myśli, by przeanalizować swoje położenie.

Zaczął obmyślać, jak skontaktować się z Dziunią bez wiedzy Belli i przyszedł 
mu do głowy najkomiczniejszy pomysł, na jaki można wpaść w getcie – postanowił 
napisać list. Zaraz też zabrał się do pisania, po czym zawołał do siebie na górę 
chłopca z podwórka i za dziesiątaka sprawa była załatwiona.

Kiedy wieczorem przyszła Bella, miał dla niej więcej cierpliwości. Po jedzeniu 
pozwolił sobie spojrzeć na nią, ująwszy jej dłoń w swoją. Gdy tylko jej dotknął, 
poczuł się, jak gdyby coś łagodnego i czułego gładziło go wewnątrz. Zawsze, 
kiedy był blisko niej, miał ochotę ją objąć i ochraniać całym swoim ciałem. Czuł 
posmak spokoju i nieznanej dobroci. Coś cisnęło mu się na usta, lecz nie mogło 
się wydostać. Wszystko, co chciał jej powiedzieć, mógł wyrazić jedynie gładząc 
jej włosy i trzymając jej dłonie w swoich. 

Następnego ranka, gdy był jeszcze w piżamie, do drzwi zastukała Dziunia. 
Wpadła do jego pokoju rozwichrzona, w porozpinanym płaszczu, z miejsca two-
rząc wokół siebie atmosferę żywiołowego zamętu. Zbliżyła się do niego i spojrzeli 
na siebie jak dawniej – z żartobliwie poufałym wyrazem twarzy. Jednak w jej 
zachowaniu było coś nowego, co budziło respekt. – Po co właściwie po mnie 
posłałeś? – zapytała. Od razu wyjawił swoją prośbę. Podparła się pod boki, roz-
chylając przy tym poły płaszcza. Była wysoka, szczupła i miała figurę gazeli. Jej 
spojrzenie było surowe: – Bella nic ci nie przynosi? – czekała na odpowiedź, lecz 
on milczał, nie wiedząc, co odpowiedzieć. – Karmi cię poezją, co? – sama doszła 
do wniosku, po czym zapięła płaszcz. Zanim zdołał powiedzieć słowo, zniknęła.

Za jakąś godzinę wróciła z koszykiem jedzenia. Po przyjacielsku szturchnęła 
go w ramię, życząc dobrego apetytu i już była z powrotem przy drzwiach.

– Dlaczego już uciekasz? – zapytał, śpiesząc za nią.
– Jestem już godzinę spóźniona... Zostałam policjantką. Muszę iść przymie-

rzyć mój mundur.
Otworzył usta ze zdumienia i łapiąc ją za rękaw, wyjąkał: – Chociaż... poroz-

mawiaj ze mną chwilę.
– Nie wzywałeś mnie przecież po to, żebym z tobą rozmawiała – zaśmiała 

się, wyrywając się z jego rąk.
Kiedy przyszła następnym razem, poinformowała go: – Zasięgnęłam języka 

w twojej sprawie. Partia na roboty do Niemiec odjechała już parę dni temu. Nic ci 
się nie stanie, jeśli pokażesz się na ulicy. Na razie nie mówi się o żadnych nowych 
wysyłkach. To po pierwsze. Po drugie zaś, mam kontakty w Biurze Meldunkowym 
i dopilnują tam, by twoje kartki żywnościowe zostały cichaczem odblokowane. 
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Zajmie to parę dni. – Potem rozkazała: – Zdejmij piżamę, leniu, i umyj się. Dzisiaj 
wieczorem idziesz ze mną.

– Dokąd?
– Sam zobaczysz. Cud, że nie oszalałeś od tego siedzenia w odosobnieniu.
Wieczorem czekał na nią w bramie. Czuł się jak wtedy, kiedy wyszedł z wię-

zienia. Świeże powietrze odurzyło go i kręciło mu się w głowie. Wiatr miotał 
nim tam i z powrotem, jak gdyby nie mógł się zdecydować, którą stroną bramy 
chce go wywiać. Ledwo trzymał się na nogach i prawie wpadł prosto w ramiona 
Dziuni, gdy się pojawiła. Wzięła go pod ramię i wyszli na ulicę, walcząc z wiatrem 
wiejącym z naprzeciwka. – Chcesz wiedzieć, dokąd idziemy? – zwróciła w jego 
stronę rozwichrzoną głowę. – Idziemy na spotkanie Ha-Szomer ha-Cair11. 

Zatrzymał się: – Nie chcę iść. 
– Nie chcesz iść? W takim razie nie przyniosę ci jutro nic do jedzenia! – za-

śmiała się, ukazując przy tym drobne zęby. – Tak to już jest w getcie – nie ma 
nic za darmo.

 Mieszkanie, do którego przyszli, było wypełnione młodymi ludźmi siedzą-
cymi na podłodze wokół szamotowego pieca. Dziunia przedstawiła Mietka i ze 
wszystkich stron wyciągnęły się do niego ręce w powitalnym geście. W końcu 
zrobiono dla nich obojga miejsce obok pieca. Dziunia wyciągnęła z torebki gruby 
brulion, wyjaśniając szeptem Mietkowi: – Jestem sekretarzem.

Nagła zmiana – przejście z osamotnienia w jego pokoju do mieszkania peł-
nego ludzi, spotkanie z Dziunią i przechadzka wietrzną ulicą – wszystko to było 
tak niespodziewane i oszałamiające, że Mietek nie bardzo wiedział, co się z nim 
i wokół niego dzieje. Dziunia czytała coś ze swego brulionu, ten i ów z uczestników 
spotkania mówił o czymś z zapałem, a do pieca wciąż dokładano. Było gorąco 
i wszyscy przysuwali się jeszcze bliżej. Jakiś poważny młody człowiek wygłaszał 
mowę, powtarzając wciąż: „Piąty Syjonistyczny Kongres w Bazylei”12. Jedno ze 
zdań wryło się Mietkowi w pamięć: „Nie bez powodu Max Nordau13 rozpoczął 
swe przemówienie od słów: »Wiedza jest siłą!«” Kim był Max Nordau? Co syjoniści 
robili w Bazylei? Mietek nie chciał wiedzieć. Wiedza jest słabością, nie siłą. Lepiej 
o niczym nie wiedzieć. Być ślepym i głuchym. Milczeć. Mówca skończył i zaczęto 
gorączkowo dyskutować – o getcie, o Palestynie, o wolnym żydowskim państwie, 
które powstanie po drugiej stronie drutów. Co oznaczała ta druga strona drutów? 

11 Ha-Szomer ha-Cair (dosł. Młody Strażnik) – utworzona w 1916 r. w Wiedniu syjonistyczna orga-
nizacja młodzieżowa przygotowująca młodzież do osadnictwa kibucowego. W czasie II wojny jej 
członkowie czynnie włączyli się w ruch oporu, była również bardzo aktywna w łódzkim getcie.

12 Piąty Kongres Syjonistyczny odbył się 26–30 grudnia 1901 r. w Bazylei, w Szwajcarii.

13 Max Simon Nordau (1849–1923) – urodzony w Peszcie pisarz, filozof, lekarz, jeden z głównych 
ideologów syjonizmu, przewodniczący Pierwszego Kongresu Syjonistycznego w 1897 r. w Bazylei. 
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Nagle wszyscy zaczęli śpiewać. Co więcej – zdjęli buty i zaczęli tańczyć horę. 
Skąd mieli siłę, by tańczyć? Jakaś dziewczyna pociągnęła go za rękę, aby wstał 
i dołączył do korowodu. Poruszał się ociężale. Chciało mu się spać. Dobrze, że 
nie nalegano, by tańczył dalej i w końcu zostawiono go w spokoju. Dobrze, że 
tańczono tak lekko i śpiewano tak cicho. Czyżby nie chcieli go obudzić?

 Wychodzili z pokoju parami, by nie przyciągnąć niczyjej uwagi. Mietek wdy-
chał głęboko chłodne powietrze. Wiatr rozbudził go. Dziunia trzymała się mocno 
jego ramienia. Roześmiała się do niego oczami: – No i co, będziesz przychodził?

– Nie – odciął krótko.
– Dlaczego? Nic cię nie zainteresowało?
– Nic nie słyszałem. Nie obchodzi mnie to.
– Dlaczego? Czy nie jesteś Żydem?
– Niemcy twierdzą, że jestem.
– Nie chcesz walczyć z naszymi wrogami?
– O tak, poszedłbym!
– Dla zemsty?
– A gówno. Dla przyjemności.
– Nienawidzisz Niemców?
– Boję się ich.
– A kogo kochasz? Co jest ci drogie?
– Kiedyś lubiłem sypiać z dziewczynami. Teraz to też gówno.
– To po co żyjesz?
– Nie ja żyję, tylko mój głód.
– A po wojnie? Co będziesz robił po wojnie?
– Nie myślę o tym. Z pewnością będę jadł... Jeździł na motocyklu, kąpał się, 

pływał... Kupię sobie kajak...
– Umrzesz z nudów!
– Zostanę oficerem w Legii Cudzoziemskiej.
– I o co będziesz walczył?
– Dla pieniędzy i dla przyjemności. A kiedy zwyciężę, będę jeździł sobie na 

motocyklu i przyjemnie spędzał czas na kajaku.
– I więcej nic? 
– Więcej nic.
Dziunia wyszarpnęła rękę spod jego ramienia. – Wiesz, co ci powiem? – po-

trząsnęła głową. – Sam jesteś gówno! – I zostawiła go samego, znikając pośród 
ciemności i wiatru.

Rankiem przyszła z koszykiem jedzenia i tym samym co zwykle pogodnym, 
energicznym tonem zameldowała: – Jutro twoje kartki żywnościowe zostaną od-
blokowane. I wiesz co jeszcze? Dostaniesz pracę. Mojemu ojcu to zawdzięczasz. 
Pokłócił się z Prezesem z twojego powodu.

Mietek otworzył oczy. – Nie wierzę. Twój ojciec to taka sama świnia jak stary.
W tym momencie Dziunia zapłonęła wielkim gniewem, który pokrył ognistym 
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rumieńcem jej oczy, usta i całą twarz. Jej ręka poszybowała w kierunku policzka 
Mietka i wylądowała na nim z głośnym plaśnięciem: – Nie waż się obrażać mojego 
ojca! – Znowu zamierzyła się na niego, lecz złapał jej rękę i zaczął siłować się 
z nią w nierównej walce. Śmiał się, rozbawiony. Dla niego było to jak zmaganie 
się z jakimś małym zwierzątkiem. Ugryzła go w pięść, więc puścił ją. – Nie jesteś 
wart, żeby choć palcem dla ciebie ruszyć! – zawołała zasapana.

Podszedł do koszyka i wypakował jedzenie, które przyniosła. – Wybacz – 
powiedział pojednawczo. – Morowa z ciebie dziewczyna. Po co mamy się kłócić 
z powodu ojców? Wszyscy ojcowie są gówno warci. Mój i twój też. Popatrz na ten 
raj, który nam urządzili. Ale wracając do tematu – jeśli to prawda, że pokłócił się 
z mojego powodu ze starym, to podziękuj mu pięknie w moim imieniu.

Wciąż jeszcze była zła. – Nie pokłócił się z twojego powodu, tylko z powodu 
mojej siostry. Belli powinieneś dziękować. – Ruszyła w stronę drzwi, a stojąc już 
przy nich, dodała: – Będziesz pracował w resorcie krawieckim u Zajdenfelda.

Wyszła. Niebo ponad nim znów się rozpogodziło. Będzie wolny, będzie praco-
wał. Tym razem jednak te myśli nie sprawiały mu przyjemności. Nie miał na nic 
ochoty. Jego apetyt zamiast zmniejszyć się, jeszcze bardziej wzrósł. Mógł wyjść 
na ulicę, lecz tego nie robił. Nawet się nie przebrał i chodził cały dzień w piżamie. 
Belli również już nie wypatrywał ani nie wyczekiwał.

Przyszła rozpromieniona, szczęśliwa: – Jutro idziesz do pracy w resorcie 
krawieckim! – oznajmiła radośnie. – Chodź, uczcijmy to! Pora iść na koncert.

Wzruszył ramionami: – Chyba oszalałaś.
– No to chodźmy gdzieś, ot tak... – nalegała.
Postanowił zrobić to dla niej. Flegmatycznie, z obojętnością ubrał się. Przepro-

wadził ją przez pokój Góreckich, kpiarsko salutując przy tym Stefci. Długo szli ulicą 
w milczeniu. W końcu objął ją i przycisnął do siebie: – Dlaczego nic nie mówisz?

Uśmiechnęła się smutno: – Stefcia jest zazdrosna. Kocha cię. Ja też jestem 
zazdrosna. Wszystko co mam, Mietku, to te chwile z tobą.

Wyrecytował drwiąco: – „Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, 
was Leiden schafft14”.

Przygryzła usta. – Chodź ze mną na koncert. Muzyka uspokaja.
– Ty jesteś muzyką... Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek spo-

tkałem.
W jej oczach pojawiły się łzy: – Nie kpij ze mnie.
– Przysięgam ci – spoważniał. – Kiedyś, gdy patrzyłem na ciebie, widziałem 

małego, brzydkiego ptaszka w klatce. Dziś widzę najpiękniejszego, wolnego ptaka. 
Z nikim nie czuję się tak jak z tobą... – Pod wpływem jej łez coś w nim pękło.  
 

14  „Zazdrość jest namiętnością, która z pasją szuka tego, co rodzi cierpienie” (niem.). Franz Grillpar- 
zer, Epigramme 1830, [w:] Sämtliche Werke. Band 1, München [1960–1965], s. 398. 
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Przerzucił rękę nad jej ramionami i objął jej szyję. Szli tak ulicami nie widząc, co 
się wokół nich dzieje. – Wierz mi... Czy wierzysz? – wymamrotał.

Potrząsnęła głową: – Czasami jesteśmy uwięzieni nie w jednej klatce, lecz 
w wielu. Patrzymy na siebie poprzez kraty. Ranimy się poprzez kraty... Bo jeste-
śmy tak bezradni.

Nie chciał, by tak mówiła. Jej słowa były jego słowami i dlatego raniły go 
w dwójnasób. 

Ponownie ogarnęło go przygnębienie.
 – Nie wiedziałem... że też jesteś już tak przygnębiona jak ja...
– Już?... Wybudowałam sobie tunel pod moją klatką i ukrywam się w nim. 

Marzenia... Książki... Nauka... Ten tunel prowadzi donikąd. Ciężko tym, którzy 
zapomnieli o celu, o sensie, o ideałach. Cóż mają począć?

 Jej słowa wywołały mętlik w głowie Mietka. Tęsknota w jego sercu wirowała 
niczym karuzela, pozostając jednak nieruchoma. To było nie do zniesienia. Chciał 
uciec od Belli, a równocześnie nie mógł się od niej oderwać. – Jesteś przecież 
moim ptaszkiem... Jesteśmy w jednej klatce. 

– Daj spokój! Co poczniesz z takim brzydkim ptakiem, który nie potrafi śpiewać?

*

Gdy otworzył oczy rankiem następnego dnia, wiedział, że musi się stawić do 
pracy w resorcie krawieckim. Myślał nawet o tym, by wyskoczyć z łóżka i ubrać 
się, w końcu jednak obrócił się do ściany i spał dalej. Przez sen poczuł zapach 
odgrzewanego chleba – pusty żołądek rozbudził go. Do pokoju weszła Stefcia 
ubrana w płaszcz z kapturem, przygotowana już do pracy. Podbiegła do niego: 

 – Mietku, czy zapomniałeś? Idziesz dziś do resortu!
Mrugnął do niej okiem: – Jestem chory... Pożycz mi kawałek chleba.
– Nie mam, Mieciu.
– A suchary?
– Już zjadłam. Możesz pobrać swoją rację chleba, jeśli zostajesz. Odbierz 

też i nasze.
Przyniosła mu parę plasterków brukwi i wyszła. Schrupał je ospale, po 

czym znowu zasnął. Nie na długo jednak. Coś wyrwało go ze snu i postawiło na 
nogi. Cisza w mieszkaniu? Burczenie w żołądku? Pierwsze, co przyszło mu na 
myśl, było, że Dziunia i Bella nie przyjdą już więcej z prowiantem. Dowlókł się 
do kuchni Góreckich i zaczął szperać po ich szafkach. Wszystkie były puste, za 
wyjątkiem jednej, w której stał słoik marmolady. Chwycił go do ręki, zanurzył 
w nim palec, po czym oblizał go szybko i zaraz zanurzył jeszcze raz. Miał wielką 
ochotę wyjeść cały słoik, ale przyszła mu na myśl Stefcia: „Tak nisko jeszcze nie 
upadłem” – powiedział sobie. „Nie chcę już dłużej być na utrzymaniu kobiet”. 
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Raz po raz zanurzał palec w słoiku, aż z marmolady została tylko połowa. Jego 
duże, wyrośnięte ciało ogarnęła żarliwa namiętność do tego słoika. W głowie 
aż mu huczało. Palec sam się w nim zanurzał, usta same oblizywały – coraz 
szybciej, coraz zachłanniej. Nie czuł już więcej słodyczy, tylko żal, że marmolady 
w słoiku tak szybko ubywa i że pusty słoik jest tylko szkłem, którego nie można 
przełknąć. Wstawił go z powrotem głęboko do szafki i pobiegł się ubrać. Na 
talerzyku obok jego łóżka leżał kawałek łupiny brukwi. Ubierając się, wrzucił go 
sobie do ust i zaczął przeżuwać. Łupina była brudna, ale smaczna i soczysta. 
Złapał kartki na chleb i pobiegł, by go odebrać. Przed piekarnią ustawiła się już 
długa kolejka, składająca się głównie ze starszych osób i dzieci. Wstydził się 
stanąć obok nich. Przy drzwiach zobaczył znajomego policjanta, lecz wstydził 
się również i jego. Opanowało go takie uczucie poniżenia i przygnębienia, że aż 
ściskało go w gardle. Tymczasem kolejka wydłużała się. Narastał zgiełk. Zaczęto 
już wpuszczać do piekarni. Po chwili zaczęły wychodzić z niej kobiety i dzieci, 
niosąc brązowe bochenki. Obmacywano je, ważąc w dłoniach. Zobaczywszy 
chleb, Mietek zapomniał o wszystkim i przypadł do stojącego przy drzwiach 
policjanta: – Serwus! – klepnął go w ramię.

Policjantowi zajęło chwilę, zanim go rozpoznał. Jego twarz ożywiła się: – 
Wypuścili cię?

– A jakżeby inaczej!
– Ma się plecy, co? Co porabiasz? Jesteś gdzieś na etacie?
– A jakżeby inaczej?! – Nachylił się do policjanta: – Pozwól mi wejść do środka. 

Muszę odebrać chleb. – Policjant rzucił szybkie spojrzenie na przód kolejki, po 
czym cofnął się krok do tyłu, przepuszczając Mietka.

Piekarnia pełna była wspaniałych zapachów. Mietek nigdy wcześniej nie uzmy-
sławiał sobie, jak intensywny potrafi być zapach chleba. Jego oczy niecierpliwie 
tańczyły po półkach z pieczywem. Nie słyszał zadawanych mu pytań, nie rozumiał, 
co się do niego mówi. Dwie starsze kobiety odebrały swój chleb, krzywiąc się: 
„Więcej w tym kasztanowej mąki niż czegokolwiek innego!” Mietek miał ochotę 
obić te dwie stare wiedźmy za obrazę tak cudownego chleba. Wkrótce poczuł 
ciepło chleba na własnych dłoniach. Gdy wychodził, znajomy policjant złapał go 
za klapy marynarki: – Słuchaj no, może ubijemy jakiś interesik?

– A jakżeby inaczej?! – zaśmiał się Mietek, wyrywając mu się. Pobiegł do domu, 
kołysząc w rękach swój skarb: „Mój chleb, mój własny chleb!” – śpiewał w nim 
żołądek. W jego umyśle rozbrzmiewało zaś echem: „Jestem mężczyzną... Nie 
będę żył już dłużej na utrzymaniu kobiet”. Postanowił oddać Góreckim pół ćwiartki 
chleba w zamian za słoik wyjedzonej marmolady. Gorąco to sobie obiecywał.

Przyszedłszy do mieszkania, włożył pieczywo Góreckich do szafki, po czym 
chwycił za nóż. Podszedł do stołu, na którym leżał jego chleb. Mówił do siebie: 
„Mieszkaniec getta dzieli swój chleb tak, by starczyło mu na pięć, sześć dni... 
Czasami na osiem. Jestem porządnym mieszkańcem getta, czy też nie?” Usiadł 
przy stole. W mieszkaniu było pusto i cicho. Tylko w jego głowie coś szumiało. 
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Chleb, lepki i czerniawy, kruszył się podczas krojenia. Jednak to, co jadł, nie było 
zwykłym, ciepłym chlebem, lecz ucieleśnieniem życia, które zniknęło w nim nie-
zauważalnie razem z ostatnimi okruchami... Na pustym stole pobłyskiwał tylko 
nóż – lśniący i bezużyteczny.

Trudno mu było usiedzieć w mieszkaniu, gdzie na stole leżał pobłyskujący 
ostrzem nóż, a w niezamkniętej szafce znajdowały się trzy nienapoczęte bochenki 
chleba... Mógł gdzieś pójść – gdziekolwiek chciał. Wydawało mu się jednak, że 
nie jest jeszcze zupełnie wolny i ktoś stoi po drugiej stronie drzwi, pilnując, żeby 
nie uciekł. Przystawiwszy krzesło pod dachowe okienko, otworzył je i usadowił 
się na dachu z nogami spuszczonymi do wnętrza pokoju. Nie przygotowywał 
się w ten sposób do ucieczki, gdyby po niego przyszli. Po prostu bał się prze-
bywać w mieszkaniu Góreckich sam na sam z trzema chlebami. Siedząc tak, 
gratulował sobie wytrwałości. Nie był już chłopcem, lecz odpowiedzialnym za 
swoje czyny mężczyzną. Spojrzał w dół na opustoszałe w połowie podwórko. 
Na szaro-burych, zdeptanych grządkach bawiło się kilkoro małych dzieci. Stare 
kobiety dreptały z torbami jedzenia z kooperatyw. Jakiś człowiek niósł wiadro 
wody z sąsiedniego podwórka. Mietek myślał teraz o Góreckich w zupełnie inny 
niż dotychczas sposób. Tak wiele dla niego zrobili, a oto jak on im się odwdzię-
czył – wyjadł ich marmoladę i nawet nie miał kawałka chleba, żeby im to jakoś 
wynagrodzić. Najwidoczniej nie był jeszcze mężczyzną – chciał tylko nim być. 
Miał wstać rano i pójść do pracy – na nowe stanowisko w resorcie. Nie poszedł 
jednak i wiedział, że nazajutrz też nie pójdzie. Nie może. To nie ma sensu... To 
wszystko pozbawione jest najmniejszego sensu. Ale chleba Góreckich nie ruszy... 
W żadnym razie nie ruszy.

Wyciągnął górną część tułowia na dachu pokrytym papą, podpierając rękami 
głowę. W szybie uchylonego pod kątem okna widział odbicie bladego, chylącego 
się ku zachodowi jesiennego słońca oraz kawałek błękitu nieba z szarymi chmu-
rami, które przypominały mu swym kształtem górę Olimp. Na tym tle widoczne 
było zniekształcone odbicie jego samego. Słońce wyostrzało świetliste refleksy 
na jego gęstej czuprynie, a ramiona i barki obramowane były złotą poświatą. 
Widział w szybie odpoczywającego młodego boga – siebie samego, stworzonego 
na podobieństwo człowieka. Co za farsa! Gdzieś z dołu dochodził do niego daleki 
i stłumiony zgiełk krzątającego się getta. – Co za absurd! – zamknął oczy i ujrzał 
przed sobą Bellę wyciągającą w jego stronę swą czystą dłoń. Jej brzydka twarz 
była pociągająca, urzekająca, jasna. Wstydził się przed nią. Rozczochranych 
włosów? Brudnej koszuli? Nie, nie tego.

Chciało mu się spać. Mimo to zdobył się na wysiłek i zeskoczył z powrotem do 
mieszkania Góreckich, unikając przy tym patrzenia w stronę szafki z chlebem. 
Wziął dwa puste wiadra i poszedł po wodę. Przy pompowaniu pogwizdywał. 
Żałował, że wiadra napełniły się tak szybko. Z wiadrem w każdej ręce ruszył 
z powrotem do domu. Dźwigany ciężar odebrał mu ochotę do gwizdania. W jego 
wnętrzu wszystko spało, leżał wciąż na dachu i przeglądał się w szybie. Podczas 
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tej powrotnej drogi parę razy ugięły się pod nim kolana. Było to dla niego tak 
nowe i komiczne doznanie, że aż chciało mu się śmiać. Jego nogi były przecież 
zawsze tak wytrzymałe i mocne, a tu nagle załamywały się i całe ciało opadało 
w dół. Dało mu się to we znaki zwłaszcza wtedy, gdy wchodził po schodach, 
kiedy to o mały włos wiadra nie wypadły mu z rąk. Gdy wszedł do mieszkania, 
zaczerpnął i napił się wody. Chłód, który rozlał się w jego wnętrzu, nie zdołał go 
jednak rozbudzić. Dowlókł się do swojego pokoju, rzucił na łóżko i od razu zasnął. 
We śnie widział siebie przy dachowym oknie. Odbicie, które dojrzał w szybie, nie 
było jednak jego odbiciem, lecz Belli. Pożądał jej. Nie tylko jej twarzy, nie tylko jej 
niezgrabnego ciała z szerokimi biodrami, z ciężkimi, niezgrabnymi nogami – po-
żądał czystości... Kryształowej czystości szkła. Chciał się do niej dostać, dotrzeć 
do samego kryształowego rdzenia jej istoty i samemu stać się tak czystym.

Nie spostrzegł nawet, kiedy się obudził. Leżał na łóżku z otwartymi oczami 
i patrzył w sufit. Obok na stoliku stał zegar. Nie był ciekaw, która jest godzina. 
Wiedział jednak, że powinien coś zrobić. Usiadł i próbował sobie przypomnieć, 
co. Tak, miał pozamiatać mieszkanie Góreckich. Wszedł do nich, wziął miotłę 
i powoli, niezdarnie zaczął zgarniać kurz. Gdy skończył, zabrał się za mycie 
pustego dzbanka po kawie. Uśmiechnął się pod nosem, patrząc na swoje ubru-
dzone, czarne prawie ręce. Potem wziął nóż i porozcinał na pół wiązkę drewna 
na podpałkę, układając je na piecu. Gdy skończył, włożył nóż do kieszeni, tak po 
prostu, jak gdyby wkładał do niej ołówek, i poszedł do siebie spakować rzeczy. 
Otworzywszy walizkę, powrzucał do niej wszystko, co wpadło mu w ręce. Wyszedł, 
zamknął drzwi i wsunął klucz w szparę między nimi a podłogą – z powrotem do 
mieszkania.

Poszedł do domu przy Lutomierskiej. Kucharka Rejzl powitała go, jak gdyby 
spodziewała się, że przyjdzie: – Oby spotkało to moich wrogów! Wróciłeś, żeby 
tu zamieszkać?! – zawołała ze złością, zbliżając się do niego. – Po moim trupie! 
Myślisz, że mało miałam kłopotów z twoją szaloną matką i zwariowanym ojcem? 
Na czyj koszt zamierzasz tu żyć?

– Gdzie jest Bella? – zapytał tak cicho, że Rejzl na pewno nie dosłyszała. 
Mówiła coś wciąż, nacierając przy tym na niego. Mietek cofał się krok za kro-
kiem, aż w końcu znalazłszy się przy wyjściu, puścił się biegiem, uciekając od 
twardego, męskiego głosu Rejzl.

Biegł Lutomierską i wydawało mu się, że Rejzl biegnie za nim. Nie było już 
kąta, w którym mógłby się schować i nie było też drogi odwrotu. Ulica była pełna 
ludzi śpieszących z pracy, dzieci wracających ze szkoły i poirytowanych Żydówek 
niosących dzbanki z kawą lub garnki z upichconą strawą z punktów gotowania na 
gazie. Wokół niego unosiła się wrzawa i potrącano go ze wszystkich stron. Utkwił 
wzrok w głębi ulicy, tam gdzie rosły kasztany, lecz ich nie widział. Od czasu do 
czasu jego wzrok zatrzymywał się dłużej na jakimś domu. Nie było już czterech 
ścian, które by go przyjęły. W jego myślach pojawiła się twarz Belli. Ostatecznie 
właściwie jakie znaczenie ma własny kąt? Tylko w sercu drugiego człowieka 
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znaleźć można to jedyne miejsce, w którym warto zamieszkać, nazywając je 
domem. Czy powinien wprowadzić się do serca Belli? To znowu oznaczałoby ży-
cie na czyjś koszt, jeśli nie pozwoliłby jej zamieszkać w swoim sercu. A tego nie 
mógł zrobić. Nie miał nic do zaoferowania. Komory jego serca były puste, a ono 
samo było mroczną, przepastną rozpadliną. Nie chciał jej więcej widzieć na oczy. 
Nigdy. Była brzydka. Miała krzywy nos, okropną figurę, toporne nogi i szerokie 
biodra. Nawet z litości nie potrafiłby się z nią przespać. W wyobraźni rozebrał 
ją do naga, by móc się jeszcze bardziej naśmiewać z jej brzydoty, znęcać się 
nad nią i zadawać ból. O, on rozbudziłby w niej dziką namiętność… Z błaganiem 
zaoferowałaby mu swe dziewictwo. A potem zostawiłby ją.

Znalazł się na bazarze. Zaczepiano go ze wszystkich stron, dotykając jego 
walizki. Proponowano mu ćwiartki chleba, kawałek masła, kartofle, marchew. 
Jakiś chudy mężczyzna nie przestawał zagadywać go, aż w końcu doszedłszy 
najwyraźniej do wniosku, że młody człowiek z walizką niedosłyszy, huknął mu 
prosto do ucha: – Mam dla pana towar pierwszej klasy!

 Mietek aż podskoczył. Już miał zdzielić mężczyznę pięścią w twarz, gdy 
zauważył na jego dłoni strzęp papieru, a na nim czerwonawy, lśniący kawałek 
kiełbasy. Złapał go i błyskawicznie wpakował sobie do ust. Zanim mężczyzna 
połapał się, co się stało, Mietek był już na drugim końcu targu. 

Biegł ulicą, zahaczając walizką przechodniów. Kawałek kiełbasy między zę-
bami nie miał ani odrobiny smaku, jak gdyby to nie Mietek go jadł. Zęby i dziąsła 
czerpały przyjemność jedynie z rozgryzania go.

Gdy przeszedł przez most, znowu zaczęli go zaczepiać uliczni handlarze. 
Oferowano mu chleb, cukier, kartofle, kawałki drewna. Miał wielką ochotę po-
wtórzyć wcześniejszy wybryk, lecz zabrakło mu energii. Pozwolił nawet, by jakiś 
handlarz wciągnął go w bramę, zajrzał do wnętrza walizki i powybierał z niej to, 
co go interesowało. W zamian Mietek otrzymał kawałek chleba, trochę cukru 
i parę marchewek. Potem powlókł się do następnej bramy, by sprzedawać tam 
bieliznę, koszule, skarpety, swetry. Chodził tak od bramy do bramy, mając przy 
tym wrażenie, że bierze udział w jakiejś psotnej zabawie, aż z walizy zniknęła 
ostatnia sztuka odzieży. Teraz leżały w niej opakowane w przeróżne rodzaje 
papieru paczuszki z jedzeniem. Niespodziewanie znalazł się na Marysinie, obok 
szopy, w której mieściła się kiedyś hachszara. Chciał do niej wejść, zauważywszy 
jednak w oddali czapkę policjanta, oddalił się pośpiesznie. Kręcił się bez celu 
pomiędzy domami, aż w końcu usiadł przy pompie i otworzył walizkę. Wyciągnął 
też z kieszeni nóż, nie użył go jednak, lecz wpychając do ust palcami wszystko, 
co akurat wpadło mu w rękę, rozrywał zębami, gryzł i przeżuwał. Już po chwili 
walizka świeciła pustką. Chciał ją zostawić na pompie taką otwartą i pustą jak 
rozpruty, wypróżniony brzuch, przyszło mu jednak do głowy, że ktoś może ją 
znaleźć i sobie zabrać. Wziął więc nóż i zaczął ją powoli kroić na kawałki.

Poczuł się znów jak psotnik, mały Miecio, który cieszy się z tego, że zabawka 
daje się tak pięknie popsuć. Wyciął precyzyjnie równe pasy skóry, przepiłował 
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z zapałem twarde ramy. Spoglądał przy tym z życzliwością na nóż. Na tym świe-
cie nie było już bowiem nic czystego oprócz noża i Belli. Czysta ostrość noża 
pocięła walizkę, a czystość charakteru Belli raniła go wewnątrz, jak gdyby on 
sam, niczym pusta, bezużyteczna walizka, nie zasługiwał na istnienie. Zostawił za 
sobą stertę pociętych pasów skóry i przechodząc od drzewa do drzewa, wycinał 
w korze przebite strzałą serca oraz przekreślone nacięciem imiona – jego i Belli.

Kiedy wrócił do getta i przeszedł przez most, było już ciemno i zimno. Wszedł 
na dobrze mu znane podwórko i spojrzał na drzwi balkonowe. Rzucił kamykiem 
w szybę i ukazała się w nich Bella. Była podobna do odbicia w szybie dachowego 
okienka, które wcześniej ukazało mu się we śnie. 

Zeszła na dół, po czym biegnąc, przypadła do niego z całym ogromnym 
smutkiem w oczach i promieniującymi z niej powagą i ciepłem. Jego ręce same 
objęły ją, a on przylgnął do niej ustami. Miał ochotę wchłonąć ją całą w siebie.

– Niepokoiłam się o ciebie – drżała w jego ramionach. Zanurzył twarz w jej 
włosach. Ruszyli śpiesznie przed siebie jak dwoje ślepców. – Kocham cię – wy-
szeptała jękliwie, tuląc się do niego. Przyciskał ją do siebie tak mocno, że ledwo 
mogła złapać oddech.

Zaśmiał się: – Jesteś w tym ekspertką, powiedz więc – jak nam wyszło ode-
granie sceny balkonowej?! – Roześmiała się również. Jakże jasny był śmiech 
smutnej Belli! Był tak zaraźliwy, że Mietek sam na nowo zaczął krztusić się ze 
śmiechu. Nie wiedzieli, gdzie są ani co się wokół nich dzieje. Śmiejąc się tak 
swobodnie i głośno, Mietek powiedział: – Chodź ze mną!

Odpowiedziała, roześmiana: – Idę!
– Do najpiękniejszego zakątka getta, na cmentarz.
– Tak, do najpiękniejszego zakątka getta, na cmentarz.
– Nie boisz się?
– Nie.
– Widzisz, co mam?
– Nóż.
 Poprowadził ją, dziwiąc się sile swoich nóg, które przez cały dzień nie zazna-

ły odpoczynku. Wlókł ją za sobą z takim impetem, że biegła, ledwo dotykając 
stopami ziemi. Zapadła już wilgotna i zimna noc. Ulice szybko pustoszały. Okna 
domów pozawieszane były czarnymi szmatami, które odgradzały domostwa od 
tego, co na zewnątrz, zamykając je przed obojgiem. Bella i Mietek wsłuchiwali 
się w odgłos własnych kroków na chodniku – jego były rytmiczne i ciężkie, jej 
zaś lekkie i ledwo słyszalne. Bella prawie nie czuła ciężaru swego ciała.

Z ciemności wyłoniły się nagle, niczym białe plamy, domki Marysina. Bella 
i Mietek zwolnili kroku. Twardy chodnik pod ich stopami skończył się i kroczyli 
teraz miękką ścieżką, gubiąc ją i z powrotem odnajdując. Czasem wchodzili na 
miękką, zaoraną ziemię i nie potrafili z niej później zejść. Wiał zimny wiatr i Bella 
zaczęła się trząść. Mietek rozpiął marynarkę i jej połą okrył Bellę, przyciskając ją 
do swego boku. Podążali tak zrośnięci, w ciemności, zadzierając do góry głowy. 
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Nocnym niebem ciągnęły niskie chmury. To po nich szli oboje, po tej miękkości 
w górze. Było cicho i niczego im nie brakowało. Ani śladu głodu, ani śladu pra-
gnień. Ogarnęła ich oślepiająca radość zbliżającego się końca.

 W milczeniu szukali ścieżki prowadzącej na cmentarz. Wtopiła się gdzieś 
w ziemię, w ciemność. Grudy ziemi, po których brnęli, były wilgotne i błotniste. 
Szli chwiejnym krokiem, jak pijani. Przepływające w górze chmury przyprawiały 
o zawrót głowy. Nie mieli pojęcia, czy posuwają się naprzód, czy też kręcą się 
w kółko w tym samym miejscu. W pobliżu nie było widać żadnych domów ani sto-
dół. Otaczała ich smolistoczarna pustka, niczym grób bez początku i bez końca.

Coś zaświszczało obok ich głów. W ciemności rozległ się twardy, metaliczny 
dźwięk, jak gdyby wielki dziadek do orzechów rozgniótł łupinę pustki. Mietek 
z Bellą upadli – ciało przy ciele – w błoto. Rozległ się drugi strzał. Zagrzebali się 
głębiej w lepkiej ziemi, przyciskając się do jej szczypiącego przymrozkiem łona. 
Przez chwilę leżeli tak, słysząc, jak jedno obok drugiego biją ich serca. Mietek 
pierwszy zerwał się na nogi. Złapał Bellę za rękaw i zaczął ciągnąć z powrotem. 
Znowu koło ich uszu zaświszczała kula. Biegli w stronę rysujących się na tle 
nieba konturów domów i stodół. Mietek wybełkotał, szczękając zębami: – Zaraz 
będzie Marysińska... Schowamy się w jakiejś bramie...

 Biegli teraz osobno. Odległość i mrok pomiędzy nimi narastały. Nie widzieli 
się już i przestali słyszeć odgłosy swych biegnących kroków. Bella dotarła sama 
na ulicę Marysińską. Opadła na próg, opierając głowę o ścianę budynku. Dość 
długo trwało zanim Mietek ją odnalazł i usiadł obok niej: – Może tutaj? – zapro-
ponował niepewnie.

Przysunęła się bliżej niego, zarzucając mu ręce na szyję. – Czy nie widzisz, że 
to straciło sens...? – Milczała długo, po czym dodała: – Dlaczego nas nie trafiono? 
Byłoby to jak deus ex machina... – Poczuła łzy Mietka na swoich rękach, lecz 
nie poruszyła się. Spod zamkniętych drzwi dochodził odgłosy pobrzękujących 
naczyń, rozmów, płaczu dzieci. Ktoś śpiewał starą, ludową piosenkę, patelnie 
i garnki dźwięczały. Mietek wstał. Bella złapała go za rękę. – Mietku, kocham 
cię... Może to ma jakieś znaczenie?

Zostawił ją samą siedzącą na progu i odszedł, znikając w ciemności.

*

Z nadejściem zimy Mietek był już stuprocentowym getciarzem. Pracował 
w resorcie krawieckim. Jednak zamiast awansować, staczał się ciągle w dół. Na 
początku posadzono go przy maszynie do szycia. Nie potrafił jednak opanować 
sztuki krawieckiej i wciąż trzeba było po nim poprawiać. Przydzielono go więc do 
fastrygowania, ale nawet tu nie było z niego pożytku, gdyż wykonywał swą pracę 
niedokładnie. Przeniesiono go w końcu do grupy dziesięcio-, dwunastoletnich 
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dzieci, które selekcjonowały szpulki i tym właśnie zajmował się przez cały swój 
dziesięciogodzinny dzień pracy.

Zmizerniał, schudł. Miał teraz twarz „klepsydry”, a głęboko osadzone oczy były 
tak ciemne, jakby wypełniały je same źrenice. Nosił stary, znoszony i pełen dziur 
zimowy płaszcz, który sięgał mu do kolan. Przepasywał go skórzanym paskiem, 
z którego zwisały przyczepione do niego menażka i łyżka. Na nogach nosił duże, 
stukoczące trepy wypchane skrawkami krawieckimi, szmatami i papierem.

 Mieszkał teraz u starszego małżeństwa, niedaleko resortu. Mieli jeden pokój, 
a za posłanie służył Mietkowi cienki siennik położony obok pieca. Staruszkowie 
byli zasiłkowcami. Ich córki i synowie porozrzucani byli po świecie – jeden syn 
w Palestynie, drugi w Ameryce, trzeci w Argentynie. Na ścianach mieszkania 
wisiały wizerunki dzieci i wnuków starszej pary. Oboje przez cały dzień zaabsor-
bowani byli swego rodzaju rozmową ze zdjęciami. Mówili raz do jednej córki, raz 
do drugiej, to znowu powtarzali imiona wnuków. Staruszkowie byli po dziecin-
nemu beztroscy i wydawało się, że nie mają żadnych zmartwień na głowie. Coś 
triumfalnie złośliwego było w ich spojrzeniach, gdy patrzyli na Mietka, jakby jego 
los i noszony przezeń strój sprawiały im radość. Nieraz też staruszka pozwalała 
sobie w obecności Mietka na zaczepne komentarze: „Nasz Jankielek jeździ sobie 
teraz automobilem z czwórką swoich pociech, oby żyły zdrowo... A nasza Fejgu-
sia, oby żyła wiecznie, leży pewnie na plaży w Tel Awiwie i opala się na słońcu”.

Mieszkanie starych ludzi było nagrzane, a piec nigdy nie wygasał. Wydawało 
się, że staruszkowie posiadają niewyczerpany zapas szmat, które nieustająco, 
z ekstrawaganckim entuzjazmem palili dniem i nocą. Prawie nigdy nie zasypiali. 
O którejkolwiek godzinie w środku nocy Mietek by się obudził, słyszał ich szepty 
lub skrzypienie drzwiczek pieca, kiedy dokładali do ognia, czy też zabierali się 
ni stąd, ni zowąd za gotowanie posiłku.

Nie jadali dużo. Gotowali zupę w małym garnuszku, po czym godzinami sior-
bali ją po trochu. Ich szafka z jedzeniem nie była zamknięta, a Mietek wiedział, 
że znajduje się w niej zarówno chleb, jak i mąka oraz cukier. Cóż z tego jednak, 
skoro nigdy nie zostawiali go w mieszkaniu samego.

Mietek zjadał cały swój przydział chleba zaraz po tym, jak go odbierał, a inne 
produkty pochłaniał na surowo. Parę razy próbował ugotować sobie lane kluski, 
lecz potrawa wychodziła mu zupełnie bez smaku. Nie był dobrym kucharzem, 
a staruszkę tak absorbowały jej dzieci uśmiechające się do niej z fotografii, że 
nie miała czasu, by zauważyć nieporadność Mietka. Przyjęła go do swojego 
mieszkania nie z litości i nie z powodu profitów. Bała się po prostu, że Wydział 
Mieszkaniowy przydzieli jej jakiegoś zniemczonego Żyda czy Żydówkę, a więc 
ludzi, którzy byli dla niej tyle samo warci co goje.

Mietek niespecjalnie się staruszkami przejmował, gdy jednak złapał gdzieś 
wszy, nie chciał się z tym przed nimi zdradzić. Wszy, zagnieździwszy się pod pa-
chami i na owłosionej klatce piersiowej Mietka, nie pozwalały mu spać. Wszystkie 
wieczory mijały mu więc na zabawie w „kotka i myszkę” z parą staruszków – chciał 
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się pozbyć wszy tak, by tego nie spostrzegli, czyhając równocześnie na moment, 
w którym mógłby dorwać się do ich szafki z jedzeniem. Staruszkowie jednak byli 
zawsze obecni i chociaż ich oczy rzadko kierowały się wprost na niego, czuł, że 
są czujni niczym dwoje wprawnych strażników. I nawet jeśli zdarzała się czasami 
minuta, gdy byli czymś zajęci, Mietek bardzo często tracił okazję, wahając się, 
czy przypaść do szafki, czy brać się za tępienie wszy, czy też podkraść trochę 
wody z wiadra, które stary mężczyzna codziennie przynosił wypełnione do połowy.

Już od dawna Mietek nie mył się i nie golił. Nie miał ochoty. Ostatnio cierpiał 
nie tylko z głodu, ale i z zimna. Jego pasją stało się szukanie starych papierowych 
toreb, szmat, gałganów, aby jak najszczelniej się nimi poowijać. Jedyna koszula, 
która mu pozostała, rozpadała się bowiem na kawałki, a marynarkę sprzedał 
jeszcze zanim przyszły mrozy – tego samego dnia, w którym spotkał swego ojca, 
pana Adama Rozenberga.

Trzeba było naprawić głowicę maszyny do szycia, więc majster posłał Mietka 
do maszynowni znajdującej się naprzeciw resortu krawieckiego. Na zewnątrz było 
zimno i Mietek przebiegł szybko przez wietrzne, puste podwórko. Obok skrzyń 
z odpadami zauważył dozorcę z miotłą w ręce i poczuł zadowolenie, że nie musi 
pracować w taki ziąb na dworze.

Wszedłszy do maszynowni, oddał głowicę maszyny, po czym wykorzystując 
okazję, by parę minut pomarkierować, szwendał się pomiędzy maszynami w warsz-
tacie. Spostrzegłszy dozorcę zmierzającego z wiadrem odpadów krawieckich 
i szpulek w stronę pieca, podbiegł do niego, chcąc uratować dla siebie skrawki 
materiału, którymi mógłby wypchać trepy.

W tym momencie ich oczy spotkały się i z obu gardeł wyrwał się zduszony 
okrzyk. Mietek przypadł swym wychudzonym ciałem do skurczonego, opatulo-
nego szczelnie mężczyzny i krzyk, który nim targał, przemienił się w urywany 
szloch. Przez chwilę stali tak wstrząśnięci i rozdygotani, aż nagle ciało dozorcy 
zesztywniało. Uniósł ręce w podartych rękawiczkach, z których wystawały końce 
ubrudzonych palców, i odepchnął Mietka od siebie. Złapał pełne wiadro i wybiegł 
z nim z maszynowni. 

Tamtego dnia Mietek sprzedał marynarkę i kupił sobie trochę marmolady.
Czasami wyczekiwał Belli, stojąc w ciemnym kącie koło bramy przy Luto-

mierskiej. Przytupując nogami i chuchając dla rozgrzewki w dłonie, przyglądał 
się bacznie każdemu przechodniowi. Gdy tylko ją zobaczył, przyskakiwał do niej, 
prosząc, by przyniosła mu coś do jedzenia. Odpowiadała mu, jąkając się, roz-
trzęsiona, po czym wbiegała do domu, by wynieść po chwili menażkę jedzenia. 
Zjadał wszystko zaraz na miejscu i zanim zdążyła otworzyć usta, znów puszczał 
się w swój galop. Słyszał za sobą jej nawoływania i prośby, ale chował się gdzieś 
i czekał, aż zgubi jego ślad.

Jakiś czas później przestał tam wystawać. Bella czasami przechodziła obok 
niego na ulicy, nie rozpoznając go. Nie zatrzymywał jej nawet wtedy, gdy był bar-
dzo głodny. Wymagałoby to zbyt wiele wysiłku i za bardzo dokuczało mu zimno. 



Rozdział  
dwudziesty czwarty

Strapień przysparzał mu też nos, z którego nieustannie mu ciekło. W zimne dni 
ciecz ta zamarzała, zamieniając się w sopel zwisający z czubka nosa. Odmrożony 
nos parzył i bolał tym bardziej, im bardziej próbował rozcierać go ręką. Coraz 
częściej uciekał z ulicy na swój siennik. Jednak nie tylko panujące na zewnątrz 
zimno przepędzało go stamtąd. Było tam jeszcze coś nieuchwytnego, co, sunąc 
niewidocznie ponad gettem, sprawiało, że serce zamierało z przerażenia.

W nocy, gdy wszy i poszeptywania pary staruszków nie pozwalały mu zasnąć, 
leżał na sienniku i patrzył w ogień, którego blask widoczny był pomiędzy szparami 
pieca. Widział czerwone, tańczące płomienie, które – kiedy w końcu zasypiał – 
tańczyły nadal w jego śnie. Śniło mu się, że on, Mietek podpala getto, dom za 
domem. Ogień rozprzestrzeniał się aż po drewniane słupy z drutami kolczastymi. 
Nie uszanował jednak tej granicy i pochłonąwszy ją, przedostał się na drugą 
stronę, do miasta. Jego również nie oszczędził – łapał w swe czerwone szpony 
i pożerał domy, ulice, skwery i parki. Niczym kawałki ciasta gryzł kominy fabryk, 
a w końcu i same fabryki. Potem rozprzestrzenił się dalej – na pola wokół miasta. 
Dotarł do Warszawy, Krakowa, gór, do wszystkich zakątków Polski, po których 
Mietek jeździł kiedyś na motocyklu, aż cała Polska huczała jak jeden płonący 
wesołym ogniem kocioł. Następnie, zwróciwszy swój rozpalony jęzor w stronę 
Rosji, Niemiec, Czechosłowacji, podążył dalej poprzez góry, pola i lasy. Pochwycił 
całą Europę, a przeskoczywszy Bałtyk, dotarł do Skandynawii. Nie zmęczywszy 
się ani trochę, z zapałem przeskoczył przez Morze Śródziemne i strawił Afrykę. 
Pokonał Morze Czerwone, przekroczył Morze Czarne i schrupał Azję Mniejszą, 
po czym popędził dalej w stronę stepów i tajgi. Pożarł w końcu całą Azję, zlizał 
Pacyfik, wyżłopał Atlantyk, połknął Australię i Amerykę. Północ, południe, wschód 
i zachód – cała mapa świata stała w ogniu. Gorejąca Ziemia wyglądała niczym 
piękna, czerwona kula otoczona fioletową aureolą nocy. A w samym jądrze tej 
kuli nagi, lecz nieodczuwający zimna Mietek spał świętym snem młodego boga.
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Wydawało się, że zima chce pozostać tu na zawsze, jakby błękit nieba miał się 
już nie pojawić nad gettem, a ukochane słońce nigdy nie zagrzać. Kiedyś marzyło 
się o chodzeniu na działkę, o kawałku zazielenionej ziemi, no i o lecie przede 
wszystkim. Ale tej zimy nikt nie marzył o lecie. Jeśli już o czymś marzono, to 
o przedwojennym jedzeniu, o chlebie, kartoflach, a najpiękniejszym marzeniem 
było mięso. Nocą w samotności snuto fantazje na ten temat. Za dnia marzono 
kolektywnie. Gdy tylko dwóch Żydów mogło wymienić kilka słów w spokoju, 
rozmawiali o jedzeniu. Getto zdawało się jednym wielkim żołądkiem, z zewnątrz 
skutym lodem, a w środku pustym. Ulice stały się przemarzniętymi gardzielami 
i kiszkami, pełnymi tęsknoty za ciepłą, gęstą cieczą, która je zapełni i rozgrzeje. 
Nie były to jednak tamte wygłodniałe ulice z ubiegłych lat. Te ulice zmądrzały, 
a ich mądrością była bierność. Nie rwały się do buntu i protestu.

Wszędzie panowała czystość. Nie tylko czystość zimy, tej estetki, która przy-
krywa brzydotę i brud skrzącą się bielą śniegu; nie tylko czystość utrzymywana 
przez zdyscyplinowaną armię dozorców; nie tylko czystość powstała wskutek 
usunięcia wszystkich rozwalających się płotów. To była czystość oślepiająco 
wyrazistego, przenikliwego lęku, który w końcu przedarł się przez wszystkie 
zakamarki przeczuć i ukazał w całej pełni. 

O ile lęk był oczywisty i przenikliwy, bezwstydnie niewątpliwy, o tyle jego 
przyczyna pozostawała w ukryciu. Wzbudzony z nieznanych powodów, rozprze-
strzeniał się, gnał przez ulice, ścigał tam i z powrotem w lodowatym zamęcie jak 
szczur, który opuścił swą norę i nie może do niej ponownie wpełznąć, bo rozrósł 
się do tak szaleńczych rozmiarów, do tak niesłychanej, obcej szczurom białości, 
że został skazany, aby biegać jawnie, na oczach wszystkich, nie wiedząc, czy 
ucieka, czy tylko szuka swojej przyczyny. 
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Noc sylwestrowa
Klara, młoda żonka pana Rumkowskiego, leżała w łóżku w jedwabnej koszuli 

wyciętej wokół szyi w szpic. W pokoju było gorąco i jej ręce spoczywały na pie-
rzynie, przylegając do ciała. Cierpiała podczas nieprzespanych nocy z powodu 
strachu, który niczym ten biały szczur wgryzał się w jej serce i skutecznie zatru-
wał przyjemności miodowego miesiąca u boku pana Rumkowskiego. Ona, która 
miała tak silny i zdrowy sen, od dnia ślubu cierpiała na bezsenność, kręcąc się 
na posłaniu godzinami ciągnącymi się w nieskończoność. 

Niepokój ogarnął ją jeszcze przed ślubem, w dniu, w którym obóz dla Cyganów 
został oddzielony ze względu na epidemię tyfusu1, przyczynę śmierci samego 
szefa Kripo2. Do obozu wysłano trzech lekarzy z getta, aby walczyli z zarazą. 
Jednym z dwóch zmarłych wskutek tego doktorów był jej kuzyn, z którym się 
wychowywała, a trzeci, doktor Michał Lewin, kolega z jej klasy, walczył o życie. 
Obóz cygański szybko został zlikwidowany, a Klarę dręczyła nieokiełznana, 
mroczna ciekawość, aby dowiedzieć się, co Niemcy zrobili z zarażonymi tyfusem 
Cyganami, o których mówiło się, że są partyzantami z Bałkanów. Ciągle miała 
przed oczyma obraz zmarłego kuzyna i wydawało jej się, że to on pyta i szuka 
wkoło odpowiedzi, ale nie było nikogo, kto by jej udzielił. 

Zaraz potem nadszedł ten wieczór, gdy miała się spotkać ze swoim wybran-
kiem, ten jednak nie pojawił się, nawet jej nie powiadamiając, że nie przybędzie. 
Zwykle spokojna, opanowana Klara poczuła w sercu panikę i pobiegła na Bałucki 
Rynek. Tam go spotkała. Wracał z nieplanowanego posiedzenia z Herr Biebowem, 
który właśnie powiadomił Prezesa, że liczba mieszkańców getta nie może się 
zmieniać. A zatem, jak ostatnio nastąpił wielki przypływ ludności, tak teraz na-
stanie czas odpływu. Warunki mieszkaniowe w getcie są i tak na bardzo niskim 
poziomie, powiedział Biebow, więc pogarszanie tej sytuacji byłoby po prostu nie-
korzystne dla żydowskiej ludności. Dlatego Prezes z pomocą wszystkich organów 
i właściwych ciał administracyjnych, które pozostają do jego dyspozycji, musi 

1 Obóz dla Cyganów był odseparowany od getta od samego początku. Pierwsze przypadki tyfusu 
wystąpiły tam w połowie listopada 1941 r., zaledwie kilka dni po przywiezieniu ostatniego trans-
portu. Żydowscy lekarze, którzy zmarli walcząc z epidemią, to Karol Boehm z Pragi i Aron Nikel-
burg z Łodzi.

2 Tyfusem w obozie cygańskim zaraził się nie komendant Kripo, ale Kriminaloberassistent Eugen 
Jansen (SS-Oberscharführer), komendant obozu cygańskiego. Po jego śmierci i kilku innych przy-
padkach zarażenia funkcjonariuszy niemieckich, którzy mieli styczność z Cyganami, podjęto decy-
zję o likwidacji obozu. Wywózki do Chełmna nad Nerem nastąpiły w dniach 5–12 stycznia 1942 r. 
Były to pierwsze transporty z łódzkiego getta do ośrodka zagłady Kulmhof am Ner. Wszyscy Cyga-
nie zostali tam zamordowani spalinami w ciężarówkach.
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w ciągu najbliższych tygodni przygotować ewakuację dwudziestu tysięcy Żydów. 
Musi również stworzyć aparat zajmujący się tą kwestią. Należy także sporządzić 
listy. Stacja kolejowa ma być odpowiednio przygotowana, policja – zmobilizo-
wana, a środki transportu dla osób niezdolnych do chodzenia – zabezpieczone. 

Prezes nie wyglądał na poruszonego. Wyjaśnił Klarze, że od tygodni czuł, 
że coś się szykuje i nieuchronnie zbliża. Sama już nie wiedziała, czy jej mąż 
wcześniej ostrzeże getto? Na jej pytanie, dokąd będą wysyłani ludzie, Prezes nie 
odpowiedział od razu. A kiedy nalegała, odrzekł, patrząc w bok, że tymczasem 
zapomniał o to zapytać. 

To był także tydzień kultury i rozrywki w getcie. Nie do końca był to pomysł 
Prezesa. Inspiratorem był raczej inspektor Gestapo, który odwiedził getto. Prezes 
jednak był tym, który ogłosił to wydarzenie. Wszystkie resorty zarządziły pokazy 
rewiowe, wieczory z piosenką, a zwieńczeniem tych przedsięwzięć była dzia-
łalność Domu Kultury obejmująca wspaniałe koncerty, w których występowali 
„przyjezdni” europejscy artyści, wirtuozi fortepianu i skrzypiec wraz z pierwszo-
rzędną orkiestrą symfoniczną3. 

Na część koncertów Klara chodziła z Prezesem. Szeptał jej wówczas na ucho, 
że jest jego skarbem, podporą i nadzieją. Po koncertach ludzie ze śmietanki 
towarzyskiej otaczali go, dziękowali mu i ściskali dłoń z takimi słowami, jakby to 
on sam ułożył ten genialny repertuar. Czasami Prezes przemawiał po koncercie: 
„Bracia moi, naszym paszportem jest praca” – obwieszczał – „praca i jeszcze 
raz praca!”. O niemieckim zarządzeniu dotyczącym wywózki ludzi z getta mówił: 
„Oni domagali się dwudziestu tysięcy, ale ja wykłóciłem się o obniżenie do dzie-
sięciu tysięcy. Powierzyli mi przeprowadzenie tej akcji i ustalenie, kto powinien 
wyjechać. Tak jest lepiej, niż gdyby miał to zrobić ktokolwiek inny”4.

Nocami studiował listy zasiłkowców, ludzi z małych miasteczek, niemieckich 
Żydów. Liczył. Dodawał i odejmował cyfry. Każda cyfra – człowiek, Żyd. Posta-
nowił nie rozbijać rodzin. Przede wszystkim wyśle żony i dzieci tych, których już 
w getcie nie ma – żony tych na trzykrotne „f”: fiszer – rybiarzy, czyli handlarzy 
ryb, flejszer – masarzy i furmanes – furmanów, a poza tym również żony złodziei. 

3 Faktycznie z relacji zapisanych w Kronice grudzień 1941 r. był okresem wielu wydarzeń kultural-
nych, rewii i koncertów, w których brali też udział znakomici artyści niedawno przybyli do getta, 
m.in. skrzypek Leopold Weinbaum z Pragi czy pianista Leopold Birkenfeld z Wiednia. Rok 1941 
zakończył się setnym koncertem w Domu Kultury uświetnionym recitalem skrzypaczki Bronisławy 
Rotsztatówny z akompaniamentem Teodora Rydera.

4 Rumkowski został poinformowany przez Niemców o decyzji wysiedlenia z getta 20 tys. osób  
16 grudnia 1941 r. Żydowska administracja miała się zająć wyznaczeniem osób do deportacji 
oraz przeprowadzeniem akcji. Rumkowski powołał Komisję Wysiedleńczą, która miała nadzoro-
wać proces tworzenia list deportacyjnych. W pierwszej kolejności do wysiedlenia przeznaczony 
został tzw. „element niepożądany” – przestępcy wraz z rodzinami i zasiłkowcy. Wywózki ze stacji 
Radegast rozpoczęły się 16 stycznia 1942 r.
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Nie ma wyjścia, getto musi być jak basen, do którego czysta woda napłynie, 
a brudna odpłynie. 

Getto wstawało o świcie i drżało. Przez resorty i biura, szeregi sklepów, ob-
lodzone ulice i podwórka niosły się tylko te pytania: kto? dokąd? Niepewność 
narastała z godziny na godzinę, i wieczorem, gdy wychodzono już z poszczególnych 
resortów, zamieniała się w paniczną obawę. Biały szczur stawał się coraz większy 
i nadymał się swą bielą. Znalazł już i przeżuwał swą przyczynę. Wiedziano już, kto 
został wyznaczony, więc w getcie zaczął się wyścig ku drzwiom prowadzącym do 
poważanych osób po protekcję przy staraniu się dla siebie czy kogoś bliskiego 
o posadę, o przepustkę do życia – o pracę. 

Powoli strach zaczął rzednąć i w końcu pozostał tylko w tych, którzy czuli 
wycelowany w siebie palec Prezesa. Tych bezpiecznych upewnił jego argument – 
getto będzie istniało, a oni będą egzystować, czego dowodem są Żydzi, których 
przysłano tu z prowincji i z zagranicy. Tylko ci bezużyteczni odejdą – darmozjady, 
zasiłkowcy, próżniacy, złodzieje chleba, miejsca, a nawet obierek od ziemniaków, 
którzy swoim zachowaniem sami sprowadzili na siebie tę karę. 

Nie minęło wiele czasu, a również ci, których strach nie opuścił, pogodzili 
się ze swoim losem. Ze ściśniętym sercem pakowali plecaki, wierząc, że wysie-
dlą ich na prowincję, gdzie łatwiej o prowiant. Może będą zatrudnieni na roli, 
ponieważ polskich mężczyzn wywieziono do Niemiec, aby pracowali w tamtej-
szych fabrykach. Będą uprawiać pole i przebywać na świeżym powietrzu. I tym 
sposobem, koniec końców, niczego nie stracą. A przecież tutaj ledwo zipali. Nie 
stracą również tej odrobiny rzeczy, które były ich własnością, bo przecież meble 
można sprzedać stolarzowi albo dać na przechowanie, do czasu, kiedy wrócą. 

W czasie, gdy Prezes i Klara szykowali się do ślubu, ona zamęczała go swoimi 
wątpliwościami – jak można urządzać coś takiego podczas tych dni? On uspoka-
jał ją, że właśnie dlatego musi być z nią, aby mieć siłę. Patrzył na nią wzrokiem 
męczennika i obiecywał, że to będzie cichy ślub. Opowiadał jej o swoich bezsen-
nych nocach, o tym, że stracił apetyt. Mówił jej o swojej konferencji z rabinatem, 
który go ostrzegał, że wysyłanie kobiet z dziećmi, uczniami chederów, jest grze-
chem. Tak, przyszli mu prawić morały, jemu, niestrudzonemu opiekunowi getta 
i mieszkających tu dzieci. A kogo ma wysłać? Pracowników resortów? Rabini 
umyli od tego ręce. Wezwał do siebie syjonistów, aby przedstawili mu listy swoich 
ludzi, których powinno się uchronić od wywózki, a oni też umyli ręce. Wezwał 
bundowców, aby zrobili to samo, lecz oni również umyli od tego ręce. Zwierzał 
się Klarze, że jeszcze nigdy nie czuł takiego ciężaru odpowiedzialności. Nigdy 
nie czuł się tak samotny, jak w tym momencie, i jeszcze nigdy nie potrzebował 
tak bardzo bliskich sobie ludzi.

Na dwie noce przed ślubem popili sobie razem. Sam Prezes wypił dużo więcej 
niż zwykle i Klara była pewna, że musiał być mocno pijany, chociaż to, co mó-
wił, wydawało się do rzeczy. Opowiedział jej swój sen. Jego zmarła żona, którą 
nazywał Szoszaną, przyszła do niego we śnie i powiedziała, że jeszcze się z nią 
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nie rozwiódł, a tymczasem ze zmarłym też trzeba się rozwieść. Na to odparł jej 
we śnie, że niezależnie od tego, jakie prawo to reguluje, musi być ono po jego, 
Chaima Rumkowskiego, myśli, i że nikt nie będzie miał nad jego życiem władzy. 
Klara i Mordechaj, rozgrzani alkoholem, wyszli na zewnątrz. W okamgnieniu 
mróz chwycił ich w swoje szpony, a Klara znów zapytała: – Gdzie wysyła się tych 
ludzi w takie zimno?

Ich wesele było rzeczywiście ciche. Był późny grudniowy wieczór5. Na dworze 
hulał przenikliwy wiatr. W pokoju, w którym zebrali się goście, około dwudziestu 
osób, było ciepło i jasno. Stół przykryty olśniewająco białym obrusem mienił się 
barwami sześciu tortów, blaskiem butelek wina i świec w smukłych lichtarzach. 
Wokół ustawione były talerze z owocami i słodyczami. Na osobnym stoliczku 
piętrzyły się pudełka, albumy, w połowie już rozpakowane, w połowie jeszcze 
zawiązane jedwabnymi wstążkami i aksamitnymi tasiemkami – część ślubnych 
prezentów, które właśnie przybyły dla młodej pary. Tego stoliczka nie odstępował 
na krok niziutki pan Zybert. Z niecierpliwością grzebał w albumach z błazeńskim 
uśmieszkiem na ustach.

Kreacje gości błyszczały w świetle świec. Kobiety wystrojone w suknie prosto 
spod igły, uszyte specjalnie na tę okazję przez najlepsze krawcowe w resortach, 
z włosami ułożonymi w loki i wymalowanymi twarzami, uśmiechały się czarująco 
i wdzięcznie, zachwycając swym lalkowatym pięknem. Zarumienieni mężczyźni 
w wyprasowanych garniturach z białymi mankietami, w sztywnych kołnierzykach 
i lśniących butach niczym książęta – też mieli w sobie coś z marionetek.

Sam narzeczony był wymuskany z całym przepychem. Jego siwa, starannie 
przyczesana głowa promieniała boskością, jakby Szechina na niej spoczęła. 
Jasne oczy iskrzyły spod szkieł okularów, w których odbijał się blask zapalonych 
świec. Ze zręcznością młodzieniaszka obskakiwał gości, nie spuszczając oczu 
z grupy kobiet, które niczym płatki kwiatu otoczyły pannę młodą – Klarę. A ta 
w białej sukni, z białym welonem, wyglądała na spiętą i nieobecną. Była blada, 
usta miała zaciśnięte, oczy – suche. Jej otępiałe spojrzenie nie zachęcało do 
poufałości. Nie zamieniła ani słowa z kobietami, które ją otaczały. Jednak mimo 
tego pozornego wyobcowania jej uszy wychwytywały rozmowy, które szumiały 
wokół niej. Słyszała je ze wzmożoną ostrością, jakby każde słowo wydostawało 
się spod igły gramofonowej, która drapie rowki czarnej płyty. 

Podeszła do niej Matylda Cukerman, a ona wyciągnęła dłoń do przyjaciółki 
nie z zamiarem przyciągnięcia jej do siebie, ale jakby chciała powstrzymać ją od 
wyrażenia jakiejkolwiek serdeczności. Oschle i od niechcenia, kierowana bardziej 
taktem i zaciekawieniem niż przyjaźnią, poprosiła Matyldę, aby ta dosiadła się 

5 Ślub Chaima Rumkowskiego i Reginy Weinberger odbył się 27 grudnia 1941 r. w jego mieszka-
niu przy ul. Łagiewnickiej 36 w budynku szpitala nr 1. Udzielał go rabin Eljasz Józef Fajner. Wia-
domość natychmiast rozniosła się po getcie. Małżonkowie otrzymali 600 depesz z gratulacjami.
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do niej i kobiet ją otaczających. A one, kiedy narzeczona miała już towarzystwo, 
wykorzystały sposobność, aby troszkę się odsunąć i w spokoju wymienić się 
wrażeniami, a czyniły to na tyle niedyskretnie i bez skrępowania, że Klara mogła 
z boku usłyszeć każde wypowiedziane słowo.

– Coś nie widzę tej Schönheit6, którą Prezes tak się chwalił – podjęła otwartą 
krytykę żona komisarza więziennego Steinberga. 

Eleganckie kobiety zachichotały. Dialekt pani Steinberg nie szokował ich7. 
Wszystkie należały do jednej klasy społecznej, a mądrość oraz uczoność każ-
dej z nich mierzona była tylko wedle pozycji, jaką mąż zajmował na drabinie 
społecznej getta. 

Żona adwokata Sirkina zauważyła: – Mówią, że ona była czynną adwokatką 
przed wojną.

Żona komisarza policji zaśmiała się: – A ja słyszałam, że jej ojciec był pro-
stym piekarzem.

Na to nie wytrzymała żona osobistego stangreta Prezesa: – Niech świadkiem 
mi będą wszystkie dzieci żydowskie – zawołała – że po pierwsze, to on nie był 
takim prostym piekarzem, ale cukiernikiem. I niech mnie kule biją, jeśli jego 
cukiernia nie znajdowała się przy Piotrkowskiej. Eleganckie kobiety odwróciły 
głowy. W ich mniemaniu Prezes zbyt brata się z ludem i jest zbyt demokratyczny. 
Dla żony woźnicy nie było miejsca pośród nich, więc odsunęły się nieco od niej, 
aby kontynuować rozmowę we własnym gronie, ale tematu nie zmieniły.

– Nadyma się tak, jakby była prawdziwą królową – zauważyła jedna z nich. 
– I jak spogląda z góry na każdego.

– Ja też nie wiem, co takiego Prezes w niej widzi – druga wróciła do wcze-
śniejszego tematu.

– Nie znacie Prezesa? – zachichotała kolejna. – On ma słabość do młodych 
pączków.

– To jest dla ciebie młodość? – odpowiedziała następna. – Mogę was za-
pewnić, że szybko pocieszy się młodszą krwią. 

Damy zamilkły. Prawdopodobnie myślały o własnych mężach, którzy w tej 
kwestii nie różnili się od Prezesa.

Wystrojeni kelnerzy zaczęli się kręcić z talerzami przekąsek, a sam Prezes 
z paterą owoców podszedł do kobiet: – Jedzcie, jedzcie kobietki. – Klara usłyszała, 
jak je kokietuje. – I co powiecie na moją narzeczoną, ha? – zasapał z lubością.

– Ach, panie Prezesie – zaczęła się egzaltować żona adwokata Sirkina – 
w życiu nie spotkałam się z takim połączeniem piękna i mądrości!

– I jakie królewskie maniery ma, arystokratka z krwi i kości – dodała inna.
– O manierach już nie wspominając – zauważyła pani Steinberg – ale jaką 

6  Piękność, uroda (niem.).

7  Pani Steinberg w oryginale posługuje się zniemczonym jidysz. 
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ona ma figurę… oby nie uroczyć! – I dodała ciszej: – Za rok będziemy się cieszyć 
uroczystością obrzezania, panie Prezesie.

Klara słyszała też wyraźnie rozmowy mężczyzn, którzy zgromadzili się po 
drugiej stronie. Panował wśród nich podniosły nastrój. Rabin Szrejer8 wiódł tam 
prym. Filozofował: – Nasze położenie, moi drodzy – mówił – jest podobne do 
tego, gdy Żydzi wędrowali przez pustynię. Midrasz9 pyta: W jaki sposób Żydzi 
szli przez pustynię? Arka Przymierza szła z przodu, a dwa słupy ognia wypalały 
węże i skorpiony, niszcząc wszelkich wrogów Izraela. Czego nas to uczy? Tego, 
że jesteśmy narodem rozumu, nie siły – jeżeli na pierwszym miejscu będziemy 
stawiać Torę jak Arkę Przymierza, ona pokona za nas wszystkich naszych wrogów, 
ponieważ tam, dokąd idą Żydzi, tam podąża z nimi ich Bóg. Ale nie zapominajmy, 
moi drodzy, co mówił Mendele Kocker10. Powiedział on, że Bóg mieszka tam, 
gdzie Go wpuścimy. To znaczy, że Rebojne szel ojlem jest tu z nami i musimy 
jedynie otworzyć nasze serca i wpuścić Go, a wtedy nie mamy się czego obawiać. 
Ponieważ zostało o nas, o Żydach, powiedziane, że jesteśmy niczym piasek 
i gwiazdy, co znaczy, że jeśli jako naród upadamy, to tak nisko jak piasek, ale 
jeśli podnosimy się, możemy sięgnąć gwiazd. I nie zapominajmy, moi drodzy, że 
na nas Pan Wszechświata patrzy inaczej niż na inne narody, jesteśmy dla niego 
jądrem ludzkości, a reszta narodów nie jest niczym więcej niż skorupką. I takie 
wybraństwo należy szanować. Moi drodzy, musimy trzymać się Tory, dopomóc 
Bogu w Jego trosce o nas. 

Gościom, którzy przysłuchiwali się rabinowi o majestatycznym obliczu, chyba 
nie przyszło do głowy, że to im prawi morały. Nawet niespokojny, niecierpliwy 
komisarz Steinberg był pod wrażeniem mowy rabina: – Ma pan rację, rabinie 
Szrejer, to szczera prawda! – zawołał. – Trzeba być człowiekiem, do tego spro-
wadza się cała Tora. 

Woźnica Prezesa, zachęcony uwagą Steinberga, zawołał, wykorzystując swoją 
chederową wiedzę: – Jak tam ta majse11 idzie, drogi rabinie? Że już w brzuchu  

8 Nawiązanie do autentycznej postaci rabina Eljasza Fajnera (1867–1942), który udzielał ślubu 
Rumkowskiemu. Przed wojną był on radnym miasta Łodzi, członkiem rabinatu, a w getcie spra-
wował funkcję członka Kolegium Rabinackiego. Wywieziony do Chełmna nad Nerem 9 września 
1942 roku.

9 Midrasz – komentarz interpretujący święte teksty judaizmu, często mający wymiar homiletyczny.

10 Menachem Mendel Morgenstern, tzw. Kocker Rebe (1787–1859) – cadyk z Kocka, przywódca 
chasydyzmu kockiego, miał w przedwojennej Łodzi duże grono zwolenników.

11 Majse – historia, opowieść, bajka. Popularny zbiór opowiadań w języku jidysz – Majse bichl – 
zawierał teksty inspirowane midraszami i fragmentami Talmudu, które w prosty sposób rozpowszech-
niały wiedzę o ważnych postaciach. Opowieści te zawierały elementy fantastyczne i wątki hagio-
graficzne, były przeznaczone dla niewykształconego czytelnika, głównie dla kobiet, które nie stu-
diowały Tory.
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mamy zna się caluśką Torę na pamięć? Jednak, gdy przychodzi anioł i daje 
pstryczka w nos, to wszystko się zapomina. 

Rabin Szrejer pedagogicznie zapytał: – I czegóż uczymy się z tego? – Po czym 
sam sobie odpowiedział: – Z tego uczymy się, moi przyjaciele, że nawet taki Żyd, 
który nie studiuje Tory, ma ją w sobie od urodzenia, musi tylko wsłuchać się w nią, 
a będzie wiedział doskonale, jak powinien się zachowywać i kiedy postępuje 
dobrze, a kiedy nie. Bo co powiedział nasz mistrz reb Hilel12? Powiedział: „Kochaj 
bliźniego jak siebie samego13”, to jest prawdziwe znaczenie Tory i pozostałych 
jej komentarzy. I tu, w getcie, mamy rzeczywiście dowód na to, że miał rację. 
Tutaj, kiedy Żyd zapomni o Weochawto lerejacho komojcho, tj. o tym, by kochać 
bliźniego jak siebie samego, to jego grzech jest dziesięciokrotny, ale jeśli pamięta 
o tym przykazaniu, to jego micwa jest stukrotna. Bo nawet tu obowiązuje zasada 
rabiego Akiwy: „Wszystko jest przewidziane, ale dana jest wolność wyboru”14. 
Tylko dobrymi uczynkami możemy się przeciwstawić Amalekowi15, niech jego 
imię będzie wymazane. 

– Święte słowa, święte słowa… – tonem znawcy zaszeptał dyrektor buchalterii. 
W tym momencie komisarz policji zawołał teatralnym głosem, w połowie 

w jidysz, w połowie po niemiecku: – Rozumiem każde słowo, Herr rabi. Sie 
haben recht und ich schwere Ihnen, das manches Mal geht nicht anders, nur 
man muss schlagen… Und alle meine Freunde wissen, dass ich ein guter Jude 
bin. So helfe mir Gott16. 

Komisarz więzienny Steinberg zagotował się: – A kto mówi o biciu? Gdy rebe 
smaga smarkacza z chederu, to jest złym Żydem? A kto mi może zarzucić, że 
nie jestem porządnym Żydem, he? 

W tym momencie w pokoju pojawił się młody, na wpół wojskowo ubrany 
Herr Schatten. Roześmianymi oczami ogarnął zebranych. Ukłonił się, pomachał 
dłonią na przywitanie, po czym z otwartymi ramionami przypadł do Prezesa. 

12 Hillel I (ok. 70 p.n.e. – ok. 10 n.e.) – uczony żydowski, przewodniczący Sanhedrynu, przywódca 
faryzeuszy, opracował zasady egzegezy żydowskiej i był jednym z tych, którzy ocalili tradycję ustną 
judaizmu (tzw. Torę Ustną). 

13 Zob. Pirke Awot (Sentencje Ojców), [w:] Talmud Babiloński, tł. Ewa Gordon i rabin Sacha Pecaric, 
Stowarzyszenie Pardes, Kraków 2009. Pirke Awot – żydowskie nauki etyczne – to jeden z trakta-
tów Miszny wchodzący w skład Talmudu. Zostały spisane przez starożytnych rabinów, są odczy-
tywane w okresie między Paschą a Świętem Ofiarowania Tory.

14 Pirke Awot, 3, 19. 

15 Amalek – protoplasta Amalekitów, plemienia wywodzącego się od Ezawa, które stało się symbo-
lem odwiecznego wroga Izraela.

16 Panie rabi, ma pan rację i przysięgam panu, że czasem nie można inaczej, jak tylko przyłożyć … 
Wszyscy moi przyjaciele wiedzą, że dobry ze mnie Żyd. Tak mi dopomóż Bóg (niem.). 
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Jego nadejście wywołało lekki niepokój. Grupki rozproszyły się. Wówczas Klara 
zobaczyła Samuela Cukermana zbliżającego się do rabina Szrejera. – Odno-
śnie tego, co mówił pan tutaj, rabinie… – odezwał się Samuel. – Będę z panem 
szczery… Chciałbym zapytać – jak się można do tego zmusić? To znaczy – nie 
kocham bliźniego jak siebie samego. 

Rabin przyciszonym głosem zapytał: – A jak tam z pana żydowskością, panie 
Cukerman? Uczęszcza pan na modlitwy? Przestrzega pan szabatu?

– Nie, szczerze mówiąc, nie dbam o to. Ale przecież sam pan powiedział, 
że to nie jest najważniejsze. Mam na myśli, w jaki sposób można człowieka…

– Nawet w Rosz ha-Szana i Jom Kipur nie modli się pan?
– Nie, nie jestem religijny. Ale to przecież nie jest tak istotne. Tutaj mówimy 

o problemie człowieczeństwa.
Głos rabina zabrzmiał bardziej szorstko: – Jak pan może rozdzielać te dwie 

kwestie? Wie pan, czym jest człowiek bez Boga?
– Ale przecież pan sam powiedział…
– Powiedziałem, że nadejdzie dla nas pomoc, kiedy wszyscy przyjmiemy 

Boga do naszych serc i nie wyrzucimy go stamtąd. – Jego głos przybrał groźną 
barwę: – Z powodu takich jak pan przyszło na nas to nieszczęście! 

Potem postawiono chupę17 i rabin Szrejer celebrował zaślubiny. Wokół zapano-
wała uroczysta cisza. Świece dawały ciepły blask i słychać było przyjemne trzaski 
płonącego drzewa w piecu szamotowym. Rabinowi nie udało się powstrzymać 
łez, które napłynęły mu do oczu: – Abyśmy dożyli tej cudownej chwili, tej szczę-
śliwej godziny wyprowadzenia nas stąd! – zawołał wzniośle, łkając. Narzeczona 
i narzeczony nie uronili ani jednej łzy. 

Później, kiedy siedzieli przy stole, Klara zauważyła, że obrotny Zybert szturcha 
Samuela Cukermana, który nie ruszył swojego jedzenia. – Co tak siedzisz jak nad 
beczką dziegciu? – usłyszała głos Zyberta. – Nakładaj jedzenie, głupku, i tak nic 
ci nie pomoże. Trzeba korzystać z życia! Nie wyjdziemy stąd żywi, niezależnie od 
tego, co robimy. I tak nikt się nie dowie, co tu się wyrabia. Cicho, sza...

Samuel zapytał lakonicznie: – Tak mówisz, syjonisto?
– A cóż ma z tym wszystkim syjonizm wspólnego, głupku? Syjonizm jest 

prywatnym sentymentem, rozumiesz… Takim samym, jaki czuję do mojej żony 
i dzieci. Posłuchaj Cukerman, co ci powiem, trzeba wylizać talerze, bo koniec 
balu się zbliża…

Klara pojechała z Prezesem do nowego mieszkania. Siedzieli w powozie 
przytuleni. Prezes trzymał jej obie ręce i chuchał na nie, aby ogrzać na mrozie: 
– Mógłbym tak z tobą jechać wiecznie, Klaro, życie ty moje – dyszał zakochany.

Teraz Prezes Rumkowski spał w swoim łóżku w nowej sypialni. Wziął tabletkę 
nasenną, ponieważ przez ostatnie noce nie zmrużył oka. Był podenerwowany 

17  Chupa – baldachim, pod którym odbywa się żydowska ceremonia zaślubin.
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zarówno z powodu deportacji, jak i chaosu, który wtargnął do jego codziennej 
rutyny. Dzisiejszej nocy wypił ze swoją żoną lechaim i życzył jej szczęśliwego 
nowego roku. – Wyglądasz na zmęczonego… – powiedziała do niego. 

Powinien być jej wdzięczny za troskę, ale jej uwaga zabolała go. Powiedziała 
„zmęczony”, a prawdopodobnie pomyślała „stary”. I to miał być ich miodowy 
miesiąc. Chciał być młody i krzepki. Osobiste nadzieje, które miały się ziścić, 
powinny teraz świętować swoje zwycięstwo. Ale on nie miał czasu, aby coś dla 
nich zrobić. Każdego świtu, kiedy padał na łóżko, czuł się całkowicie wypruty 
ze wszystkich sił. Jedyne, co mógł robić, to patrzeć na śpiącą Klarę. Prawdę 
mówiąc, bardziej lubił ją śpiącą niż obudzoną. Miała nieprzyjemny zwyczaj w sa-
mym środku przyjemności pytać go o coś takiego, co zwalało go z nóg. Dlatego 
również dzisiejszej nocy wziął tabletkę nasenną, ponieważ ona leżała czuwając. 

Klara gapiła się przed siebie szeroko otwartymi oczyma. Wiedziała już, jak 
mało będzie mogła zdziałać, ale nie skarżyła się i nie użalała nad sobą. Nie czy-
niła żadnych życiowych rozrachunków. W ciemności uśmiechała się – gorzkim 
uśmiechem klauna.

*

Noc sylwestrowa
Podwórko przy Lutomierskiej było białe i puste. Między krzywymi, garbatymi 

kopczykami, które służyły w lecie jako działki, białe ścieżki wiły się cienkimi 
rozwidleniami do każdej bramy – jak rzeka z wąskimi dopływami. Migotały jak 
szlifowane, gładkie lustra. W oddali, wysoko, widać było młody księżyc – mlecz-
ny, cienki róg na głowie jelenia: przeźroczystej, nieruchomej chmurze, która 
wyglądała jak popękane odbicie rozgałęzionych rogów innego jelenia. W dole, 
na ziemi – wiśnia z pniem do połowy zakopanym w śniegu. 

Szolem, syn Iciego Meira Stolarza, stał w głębi bramy okutany w kurtkę, na 
którą narzucony był jeszcze płaszcz jego brata Isroela, a na głowie miał szal Szejny 
Pesi. Pełnił wartę i wyczekiwał towarzyszy, którzy schodzili się na nieformalne po-
siedzenie u niego w domu. Wspierał się o mur, oczy miał zwrócone ku podwórzu. 
Nagle wydało mu się, że coś mignęło w drzwiach sutereny, więc szybko tam zbiegł. 
Przy izbie, w której kiedyś mieszkał, stał jakiś człowiek z uchem przytkniętym do 
drzwi, pomrukując coś pod nosem. Szolem potrząsnął obcym: – Swój?

Obcy podskoczył. Chwilę trwało, zanim Szolem usłyszał odpowiedź: – Tam 
studiuje się potajemnie stronę Gemary18… Ja stoję na czatach.

18 Metoda studiowania Talmudu: zwana Daf Jomi (strona na dzień) propagowana była przed wojną 
przez rabina Meira Szapiro z Piotrkowa Trybunalskiego, założyciela słynnej szkoły talmudycznej 
w Lublinie: Jesziwa Chachmej Lublin. Cały cykl studiów trwa siedem i pół roku.
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– Kogo się obawiacie teraz, nocą?
Głos obcego nabrał odcienia wyrzutu: – A co, ty nietutejszy? Nie wiesz, że 

w związku z rozporządzeniem kręci się tu policja, szukając ofiar… Więcej nie trzeba. 
– Ocieniona sylwetka zaczęła się pobożnie kołysać: – Naród Izraela jest niczym 
kamienie młyńskie, i tak jak kamienie młyńskie nie mogą stać bezczynnie, tak 
ludowi Izraela nie wolno nigdy zaprzestać studiowania Tory. Ani dniem, ani nocą…

Szolem z powrotem pobiegł na swój posterunek. Dobrze było wiedzieć, że 
poza nim jeszcze ktoś na tym podwórzu stoi na czatach. Czuł się kimś o wiele 
lepszym niż ten jesziwe-bocher19. Tamten czuwa w miejscu, w którym Żydzi stu-
diują Gemarę. To było wszystko, na co potrafili się zdobyć w takim momencie. 
Ale nad nimi, w mieszkaniu Szolema, inni będą omawiać sytuację i obmyślać, 
jakie środki przedsięwziąć. 

Znowu coś mignęło mu przed oczyma. Tym razem to nie było od strony bramy, 
ale z przeciwległego wejścia. Miał wrażenie, że ujrzał jakby przemykające pół 
twarzy. Trwało to tylko okamgnienie, więc doszedł do wniosku, że tylko mu się 
zdawało. Oparł się o mur i dalej dumał. 

Myślał o sobie. W ciągu pierwszych tygodni po śmierci Iciego Meira dokonała 
się w nim zmiana, był zrozpaczony i apatyczny. Niemal się przymuszał, aby robić 
cokolwiek. Uchwycił się Szejny Pesi i jego jedynym zmartwieniem była ona. A jeśli 
troszczył się o swoje zdrowie, to tylko dlatego, aby ona nie cierpiała. Dzięki temu 
doszedł do siebie. A im bardziej wracał do siebie, tym mocniej czuł, że Icie Meir 
wstąpił w jego duszę. Wydawało mu się, że zarówno w sposobie myślenia, jak 
i mówienia jest podobny do ojca, a wówczas uświadomił sobie, że tamtej nocy, 
kiedy odszedł jego tata, umarł również młody Szolem, a wraz z nim jego miłość 
do Estery. Gdy ostatnio spotkał ją na podwórzu, wydała mu się jak odblask 
światła, które kiedyś nosił w sobie, a które się już wypaliło. 

Dobre było to, że podobnie jak on, również Szejna Pesia stała się silniejsza. 
Była żwawa, a nawet pogodna i dużo rozmawiała z synami o Iciem Meirze. Jej ton 
był pełen szacunku i dumy, jak kiedyś w te rzadkie dni, kiedy Icie Meir przynosił 
do domu dobry zarobek. Ale akurat jej słów Szolem nie mógł ścierpieć. Robiło 
mu się duszno, miał za mało przestrzeni, by swobodnie oddychać. Wszędzie był 
Icie Meir – czuł go w sobie, widział podobieństwo w sylwetce swego brata i wciąż 
słuchał o nim od Szejny Pesi. Wydawało się, że Icie Meir rozrósł się do nieby-
wałych rozmiarów i wypełnił sobą cały świat. Dlatego Szolem wolał, aby Szejna 
Pesia od czasu do czasu uroniła choć jedną łzę, cicho westchnęła – i tym uczciła 
pamięć ojca. Szejna Pesia jednak, która kiedyś potrafiła płakać bez łez, pocią-
gając jedynie nosem, akurat tym razem nie czyniła tego. Nie miała na to czasu.

Prowadziła gospodarstwo, pobierała racje żywieniowe, prała i cerowała, a kiedy 
rzeczywiście nie miała co robić, pruła stare swetry Iciego Meira i dziergała na 

19  Jesziwe-bocher – młodzieniec studiujący w jesziwie, wyższej szkole talmudycznej.
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drutach kubraczki dla wnuków – dzieci dwóch średnich synów, Motla i Josefa. 
Poza tym była zajęta sąsiadami. Wiedziała, co w którym garnku gotują albo 
czego nie gotują, więcej – wiedziała, co komu w duszy gra. Teraz, gdy doktora 
Lewina nie było na podwórzu, a na lekarza trzeba by zbyt długo czekać, od razu 
przychodzono do niej. Wołano ją nawet do rozwiązywania rodzinnych konfliktów. 
Poza tym potrafiła wyjaśniać politykę w taki sposób, że nawet dziecko by zrozu-
miało, a przy tym mówiła zupełnie tak, jakby to Icie Meir wkładał jej słowa w usta. 

Najstarszy syn, Isroel, przeprowadził się, aby zamieszkać z nią i z Szolemem. 
Do domu schodzili się jego przyjaciele, prowadzili zebrania w sąsiednim pokoju, 
często zostawali też napić się kawy z sacharyną. Wiele dywagowano o sytuacji 
w getcie, omawiano politykę. Szejna Pesia przysłuchiwała się dyskusjom z uwagą 
i nierzadko wtrącała słówko. Świetnie orientowała się w stosunkach panujących 
w getcie, znała doskonale ideologię i argumenty każdej partii, wiedziała nawet, 
co się pichci w kociołku Rumkowskiego. Ale najbardziej ciągnęło ją do polityki 
światowej. Znała sytuację na froncie z wszelkimi szczegółami, jakby sama była 
generałem. Dawała też sztabom wskazówki militarne w przekonaniu, że jeśli 
posłuchano by ich, już dawno byłoby po wojnie. W głowie miała kompletną mapę 
Europy i świata, która niewątpliwie posiadała jedną zaletę – nie była tak skom-
plikowana i tak źle zorganizowana jak te papierowe mapy jej synów. 

Jedyny problem był w tym, że trudno jej się wymawiało obce słowa, fachowe 
określenia, nazwy miejscowości czy imiona generałów. Słowa, które wydosta-
wały się z jej ust, miały albo poprzestawiane litery, albo omijała niektóre z nich, 
a czasami dodawała. Ale nie przejmowała się tym, o ile rozumiano, o co i o kogo 
jej chodzi. Rosjanie nazywali się u niej całkiem zwyczajnie – Fonia, ale Amery-
kanin był już dla niej wujaszkiem z Ameryki, Anglik – „Angelikiem”, Francuzi – 
„Francami”, a Niemcy – „niech ogień pochłonie tych szwabów”! Z generałami 
to był dopiero problem. Na przykład nazwisko generała Timoszenki początkowo 
wymawiała jako: „Trimoszczenke” albo „Monteszenke” czy całkiem po żydowsku: 
„Krume-szczenke”20. Von Keitel to dla niej był „Fun-Klejtl”21 albo „Fun-Krejtl”22, 
zawsze opatrzony dodatkiem: jimach szmoj! – oby imię jego zostało wymazane 
na wieki! Von Kleist w jej ustach stawał się „Fun-Kreistem”, wzbogaconym rzecz 
jasna o jimach szmoj! A generał de Gaulle to „Der-Krol”23 albo „Der-Gojel”24. Co 

20  Krume-szczenke – w jidysz można tłumaczyć jako krzywa szczęka. 

21  Fun-Klejtl – (jid.) ze sklepu.

22  Fun-Krejtl – (jid.) z kapusty. 

23  Der-Krol – połączenie występującego w jidysz rodzajnika męskiego oraz słowiańskiego słowa 
„krol” – „król”.

24  Der-Gojel – (jid.) Mesjasz, wybawiciel. 
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zaś tyczyło się prezydenta Roosevelta, to z jego nazwiskiem Pesia nie miała 
żadnych problemów. Mówiła na niego prezydent „Roznwelt” albo „Roznfeld”25 
i już. Z nazwami geograficznymi radziła sobie w ten sam sposób. Pearl Harbor, 
które nie schodziło ostatnio z jej ust26, nazywała kobiecym imieniem: „Perl-Ham-
burg”. Hawaje w jej wymowie brzmiały „Halewaj”27, Indochiny – „In-di-kine”28, 
Singapur – „Zingt-a-pur”29. A co do terminów z zakresu polityki i strategii mówiła 
o „ofnezywie” i „depnezywie” oraz o „derklaracji” i „krapitulacji”. Hitlera nazywała 
po prostu: jimach szmoj! i tylko nazwisko Stalina wymawiała jak należy. 

Ogólnie rzecz biorąc, Pesia była teraz nawróconą bundystką zarówno w swych 
poglądach na politykę światową, jak i w kwestiach odnoszących się do getta, choć 
poczucie konkurowania z partią i wynikająca z tego zawiść – pozostały. Nigdy 
nie była pewna, kto w sercu jej synów stoi na pierwszym miejscu: ona czy Bund. 

Szolem spojrzał na księżyc, który zawisł nad podwórzem. Jego myśli prze-
niosły się z Szejny Pesi ku zaśnieżonym polom przy rosyjskiej granicy. Również 
wtedy taki srebrny blask księżyca przenikał ciemność. Stracił wówczas swoją 
narzeczoną Florę. To też był koniec roku. Ile czasu minęło od tamtych chwil – 
dwa lata, trzy lata? Dziesięć lat, sto lat? Wieczność. Zadawał sobie pytanie, czy 
Flora żyje. Ale jego serce wypełniały obojętność i obcość. 

Zauważył, że coś poruszyło się w ciemności w przeciwległym wejściu. Prze-
biegł podwórze, trzymając przed sobą zaciśnięte pięści. Wyczuł nimi w ciemności 
poruszający się materiał. Spodziewał się, że jakieś cielsko zwali się na niego, 
a czyjeś łapy chwycą go za gardło. Ale nic takiego się nie stało i Szolem nagle 
ujrzał twarz. – Swój? – zapytał. 

– Tak, swój – odparł młody, dźwięczny głos. 
Ktoś z takim głosem nie mógł być niebezpieczny, więc Szolem od razu się 

uspokoił. Ale w momencie, gdy chciał pociągnąć obcego za płaszcz, silnie i bo-
leśnie dostał pięścią powyżej ramienia. Zwarli się. Szolem starał się oszczędzać 
siły, dopóki nie zobaczy, z kim ma do czynienia. Zaciągnął obcego na podwórze. 
W świetle księżyca zobaczył szczupłego chłopaka w znoszonej czapce gimna-
zjalnej opadającej na uszy. Stało się jasne, że ten osobnik nie stanowi żadnego 

25 Gra słów – (jid.) różany świat lub różane pole.

26 Pearl Harbor – historyczna baza amerykańskiej marynarki wojennej na Hawajach, która została 
zaatakowana 7 grudnia 1941 r. przez Japończyków rozpoczynając wojnę na Pacyfiku. 8 grudnia 
kongres USA ogłosił stan wojny z Japonią, a trzy dni później wypowiedział wojnę III Rzeszy i Wło-
chom.

27 Halewaj – słowo o pochodzeniu hebrajskim, obecne także w jidysz, oznaczające: „Niech tak będzie”. 

28 In-di-kine – (jid.) in – w, di – rodzajnik żeński, kine – lament nad zburzeniem Jerozolimy albo nad 
inną katastrofą żydowskiego narodu.

29 Zingt-a-pur – (jid.) zingt – śpiewa/śpiewajcie, a – rodzajnik nieokreślony, pur – los. 
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zagrożenia dla zebrania, które odbywało się w mieszkaniu na piętrze. – Co tu 
robisz? – zapytał Szolem już uspokojony. 

– A ty co tu robisz? – tamten odpowiedział pytaniem na pytanie. Patrzyli na 
siebie, nie wiedząc, czy powinni rzucić się na siebie, czy roześmiać. Chłopak 
przysunął się do Szolema. – Myślałem, że jesteś kripowcem, który mnie śledzi, 
ale nie wyglądasz na takiego.

– Ty też na niego nie wyglądasz. Co tak się boisz kripowca?
– A ty się nie boisz?
– Czy można się w końcu dowiedzieć, co tu robisz? Na sąsiednim podwórku 

jest dyżurny policjant, mój człowiek.
– Tak, wiem. To mój przyjaciel z „Gordonii”30.
W głowie Szolema zaczęło coś świtać: – Masz zebranie? – zapytał z uśmie-

chem.
– A co ty masz?
– Też zebranie.
– Czyje?
– Frajland-lige31. – Szolem roześmiał się. – A więc dobrej nocy i spokojnej 

warty! – To powiedziawszy, przeszedł na swoją stronę podwórza.
Posiedzenie jakoś nie mogło się zakończyć. Po godzinach stania na czatach 

Szolem zesztywniały z zimna pobiegł do domu, aby się ogrzać. Szejna Pesia po-
dała mu kubek kawy i przekazała mu to, czego dowiedziała się od Isroela, kiedy 
ten wyszedł na chwilę z sypialni. Głównym tematem, nad którym dyskutowano 
w pokoju obok, była kwestia, dlaczego Rumkowski, który nigdy nie liczył się 
z partiami i rabinatem, tym razem obawiał się wziąć na siebie odpowiedzialność. 
Co prawda nigdy jeszcze nie musiał wysyłać z getta tylu Żydów, ale inaczej by 
się zachowywał, gdyby był spokojny o ich los. Pesia wyjaśniała, że obradujący 
nie wiedzą, co należy uczynić. Dlatego rozmawiają tak długo, ponieważ jasne 
jest dla nich jedynie to, że odesłani będą ci Żydzi, którzy są dla Niemców bez-
użyteczni, a w związku z tym – gdziekolwiek by ich odesłano, tam będzie im 
gorzej niż w getcie. 

*

30  „Gordonia” – młodzieżowa organizacja syjonistyczna, utworzona w 1923 r. w Galicji, w działalności 
stawiała głównie nacisk na przygotowanie młodzieży do życia w kibucach w Erec Izrael, do pracy 
na roli i pracy kolektywnej. Przed wojną liczyła 40 tys. członków na całym świecie, zakładała dru-
żyny wzorowane na skautowych oraz kluby sportowe. W getcie prowadziła hachszarę, miała wła-
sne biblioteki

31 Frajland-lige – w latach 30. w Polsce powstała Liga Terytorialistyczna „Frajland”, która stawiała 
sobie za cel stworzenie drugiej obok Palestyny siedziby dla ludności żydowskiej. W 1939 r. badano 
m.in. możliwości kolonizacji żydowskiej w Australii.
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Noc sylwestrowa.
Chłopak w znoszonej czapce gimnazjalnej koniec końców nie powiedział Szo-

lemowi prawdy. Rzeczywiście, on też stał na warcie, ale nie po to, by ochraniać 
zebranie „Gordonii”, ale kameralne spotkanie dwóch partyjnych komunistycznych 
weteranów – towarzysza Barucha i towarzyszki Julii – z towarzyszką Esterą. Ci dwaj 
przywódcy partyjni mieli ostatnio wrażenie, że są szpiegowani i dlatego wszędzie 
brali ze sobą eskortę w postaci jednego lub dwóch młodych działaczy KZM-u32.

Na górze, w pokoiku Estery, siedzieli w trójkę na łóżku, ale więcej milczeli, 
wymieniając spojrzenia, niż rozmawiali. Towarzysz Baruch był niespokojny i za-
troskany. Towarzyszka Julia była poważna, zmartwiona i nieco zmieszana. W tym 
momencie nic w niej nie zostało z dawnej więźniarki politycznej33, zapalonej 
bojowniczki34. Wyglądała raczej na zmęczoną kobietę z getta, sąsiadkę, która 
przyszła poprosić o wsparcie, po czym zawstydziła się swej śmiałości. 

Estera była zmęczona, siedziała sztywna i obojętna. Wsłuchiwała się w ich 
słowa, czując to rozkaz, to prośbę w ich spojrzeniu, a im dłużej tu z nią siedzieli, 
tym bardziej zamykała się w sobie i stawała się coraz bardziej chłodna. Wyda-
wali się jednak przygotowani na spędzenie z nią całej nocy. Dobrze wiedziała, 
że usiłują obudzić w niej odwagę, próbują wydobyć z niej to, co najlepsze, ale 
osiągną coś przeciwnego.

– Bycie komunistą to nie zabawa w piękne słowa – powiedział poirytowany 
towarzysz Baruch między jedną chwilą milczenia a następną. – Być komunistą 
znaczy ryzykować życiem. Wszyscy troje tutaj wiemy o tym bardzo dobrze. Tak, 
Estero, ty również. I naszym obowiązkiem jest po pierwsze – dowiedzieć się, 
gdzie ludzie będą wysłani, po drugie – nawiązać kontakty z podziemiem KPP35, 
po trzecie – zorganizować naszych tam, na miejscu, do którego dotrzesz razem 
z transportem. 

32 KZM – Komunistyczny Związek Młodzieży był nielegalną organizacją kierowaną przez Komunistyczną 
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 wszystkim kuźnią kadr 
dla partii komunistycznej, w końcu lat 30. XX w. liczył w Polsce ponad 20 tys. członków.

33 W międzywojennej Polsce pobyt w więzieniu z powodu przynależności do partii komunistycznej 
był dla młodych działaczy rodzajem inicjacji, czyniąc z nich prawdziwych komunistów i przydając 
autorytetu w gronie pozostałych członków Komunistycznej Partii Polski, którzy nie mieli w swoich 
biografiach epizodu więziennego. 

34 Prawdopodobnie pierwowzorem tej postaci była działaczka komunistyczna Zula Pacanowska,  
wł. Rachela Róża Pacanowska-Krengel (1904–1942), przed wojną wielokrotnie więziona za dzia-
łalność komunistyczną. Zaangażowana w działania PPS-Lewicy, a potem Komunistycznej Partii 
Polski, w getcie w Organizacji Antyfaszystowskiej – Lewica Związkowa.

35  Pomyłka autorki, Komunistyczna Partia Polski została rozwiązana 16 sierpnia 1938 r.
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– W tej sprawie zaufaliśmy ci – dodała towarzyszka Julia szeptem – bo znamy 
cię lepiej, niż ty znasz samą siebie.

Towarzysz Baruch kontynuował: – Możemy wysłać pewnego towarzysza, który 
chce jechać, ale on nie ma takiego stażu jak ty, a poza tym ma żonę i dziecko. 
Nie chcemy rozbijać rodzin. Jest też inny kandydat, który pragnie opuścić getto, 
ale musimy go mieć tutaj. To oficer i ekspert od spraw militarnych i może być 
kluczową osobą, jeśli pojawi się potrzeba wkroczenia do walki. Za dużo ci mówię… 
Ale powinnaś wiedzieć, że chcemy wysłać kogoś, kto po pierwsze – posiada 
doświadczenie i inteligencję, po drugie – nie jest uwiązany rodziną, po trzecie – 
nie jest niezbędny w działalności tutaj na miejscu, po czwarte – wskazane jest, 
aby to była kobieta. Ty spełniasz wszystkie te wymogi.

Towarzyszka Julia dodała: – Nie zrozum nas źle… Wzięliśmy także pod uwagę 
twój charakter. Na przykład znałam towarzyszy, którzy na wolności byli wspa-
niałymi ludźmi, energicznymi, pełnymi poświęcenia bohaterami, ale w więzieniu 
załamali się, popadając w rozpacz i poddając się. Zdemoralizowali się. Po wyjściu 
na wolność znów stawali się takimi, jacy byli kiedyś. To samo jest z tobą. To getto 
wpływa tak na ciebie… Ale kiedy się stąd wydostaniesz…

– To prawda – potwierdził towarzysz Baruch. – Każdy bojownik potrzebuje dla 
siebie właściwej pozycji. Każdy człowiek ma swoją rolę do odegrania. W normal-
nych warunkach… tak, w normalnych warunkach wolelibyśmy przyjść do ciebie 
i powiedzieć po prostu: to rozkaz. Ale, jak widać, getto sprawia, że stajemy się 
sentymentalni. W każdym razie rozmawiamy z tobą i próbujemy cię przekonać, 
ponieważ chcielibyśmy, abyś wyjechała stąd pewna i świadoma swej misji. Nie 
chcemy, abyś czuła się jak ofiara i nie powinnaś uczynić tego z rezygnacji, a na-
wet nie ze względu na dyscyplinę. Pragniemy, abyś miała pełne przekonanie do 
swego zadania. Tylko wówczas będziesz mogła postępować we właściwy sposób. 

Towarzyszka Julia wstała. – Gadamy, gadamy, a ty słowa nie powiedziałaś.
Towarzysz Baruch uśmiechnął się krzywo. – Nie musi nic mówić. Wszystko 

jasne…
– Wyjaśnij nam – poprosiła Julia – jesteśmy przecież przyjaciółmi. Może 

z jakiegoś powodu nie powinniśmy cię wysyłać? Jesteś chora? Boisz się? 
Estera uniosła głowę, ale jej powieki, ciężkie i ciemne, pozostały opuszczo-

ne. – Jestem zmęczona – powiedziała cicho. – Wszystkich mam dość, was też.
Towarzysz Baruch zmarszczył czoło: – Ech, Estero – pokiwał głową. – Żyć 

w takiej okropnej apatii, pogrążyć się w takiej rezygnacji, czy to nie jest gorsze 
od śmierci? Stań na nogi. Wierz mi, nie jest nam łatwo żądać tego od ciebie. 
Zarówno mnie, jak i Julii odmawiasz wykonania rozkazu? Dlatego mamy prawo…

Estera uniosła obie dłonie do głowy i zanurzyła palce w krótkich, kręconych 
włosach, a potem znów opadła na łóżko. – Rozkazu? – Wyszeptała. – Kto ma 
komu prawo rozkazywać? – Potarła oczy: – Spóźnię się jutro do resortu i nie 
dostanę zupy…
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*

Noc sylwestrowa
W suterenie, gdzie kiedyś mieszkał Icie Meir Stolarz ze swoją rodziną i gdzie 

pisarz Friede wyzionął ducha, studiowano stronę Gemary. Zamieszkali tutaj 
nowi lokatorzy. 

Kulawy Król, przedwojenny kasiarz i dyrektor szkoły złodziei, już od dłuższego 
czasu miał tę suterenę na oku i gdy tylko się zwolniła, zajął ją, wprowadzając się 
tam ze swoim wujem, ciotką, trójką ich dzieci i czwórką wnucząt. Kiedyś, przed 
laty, ten wuj uczył Kulawego Króla złodziejskiej profesji oraz związanej z nią etyki 
zawodowej, dzięki czemu zrobił zeń złodzieja z zasadami. Na skutek tego Kulawy 
Król przez całe życie walczył z niesprawiedliwością społeczną i aktywnie działał 
na rzecz jej wyeliminowania. Został kasiarzem, a ponieważ sejfy były symbolem 
bogactwa, to właśnie dlatego je szturmował – i w ciągu całej swej kariery nie 
ruszył nikogo, kto nie był właścicielem sejfu.

W getcie Kulawy Król od razu zrozumiał, na czym będzie polegało tutejsze 
życie i zapałał świętym gniewem na Rumkowskiego. Zaczął szturmować, ale tym 
razem nie kasy, ale składy prowiantu i odzieży. W jego oczach każdy taki skład 
był prywatną własnością jego kierownika, więc obrabowanie go było micwą. 
W związku ze swoją działalnością potrzebował jakiegoś składziku w getcie, 
dzięki któremu mógłby przeprowadzać akcje na szerszą skalę, bo nigdy nie był 
człowiekiem od drobnych interesów. 

Suterena stolarza miała poluzowane deski podłogi, a pod deskami było kle-
pisko, w którym można było wykopać skrytkę tak szeroką i głęboką, jak się tylko 
chciało. Taki składzik miał jeszcze jedną zaletę – artykuły spożywcze zachowywały 
w nim długo świeżość, w związku z czym straty były niewielkie.

Właśnie dlatego, gdy tylko piwnica się zwolniła, Kulawy Król położył na niej 
swą wielką łapę. Szybko uwinięto się z robotą. Brać dawnych uczniów Króla 
dopomogła, dzięki czemu w ciągu paru nocy wykopano piwnicę pod piwnicą. 
Wygrzebaną ziemię wynoszono w wiadrach na działki, podwyższając je w taki 
sposób, żeby nie zostawić żadnego podejrzanego śladu. Piwnicę pod sutereną 
wykończono jak należy, a nawet wyposażono w schowek na złoto i biżuterię, 
które „pozyskiwano” ze sklepów złotniczych. 

Kiedy prezes Rumkowski zajął się czystkami wśród osób na trzy „f” – fiszers, 
flejszers, furmanes, a także wśród tak zwanego podziemia przestępczego, 
Kulawemu Królowi nawet powieka nie drgnęła. A co on ma z tym podziemiem 
wspólnego? Może tylko to, że posiada skład pod piwnicą i prowadzi swój biznes, 
by tak rzec, pod ziemią. Poza tym tego składu nigdy nie znaleziono, więc Kulawy 
Król i jego rodzina czuli się bezpiecznie. Wydawało się im, że jeszcze nie narodził 
się taki geniusz, który zdołałby wpakować ich w nieszczęście. 
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Piwnicę rzeczywiście zbudowano solidnie, ale Bogu ducha winnego Kulawego 
Króla z rodziną wywieziono z getta. Odszedł z podniesioną głową. W ciągu jednej 
nocy sprzedał całą odzież i zanim wyruszył w świat, zrobił jeszcze ostatnią micwę, 
to znaczy zadbał, aby suterena przypadła komuś, kto w jego oczach był tego 
wart. Jego wybór padł na Małego Żyda sprzedającego cukierki toffi. 

U Toffi-Żyda36 Kulawy Król kupował czasami trochę cukierków. Ale tak na-
prawdę pogadał sobie z nim dopiero tego dnia, gdy otrzymał „zaproszenie na 
wesele” – aby stawić się do transportu. Toffi-Żyd miał w zwyczaju pytać swoich 
klientów, co u nich słychać, jakby każdy z nich był jego krewnym. Kulawy Król 
akurat nienawidził, gdy ktoś pakował się w jego sprawy z „brudnymi buciorami” 
i niejeden raz rzucił temu Żydowi parę niewybrednych słów prosto w twarz, żeby 
nie naszła go już ponownie ochota na tego typu pytania. 

Ale ten człowieczek, jak się wydaje, miał krótką pamięć i ciągle robił to samo 
– pytał. Tym razem jednak w Kulawym Królu nastąpiła jakaś przemiana, gdy tylko 
Mały Żyd podniósł swą rzadką bródkę (był jedynym mężczyzną w getcie, który nie 
ukrywał brody i pejsów) i patrząc na niego posępnym wzrokiem, zapytał: – Co, 
mój synu, statek z kwaśnym mlekiem ci zatonął?

Kulawy Król wrzucił „dobrze stwardniałego” cukierka do ust i ssąc go, od-
powiedział: – Pogratuluj mi. Otrzymałem „zaproszenie na wesele”. – Na twarzy 
Toffi-Żyda pojawił się wyraz takiego zatroskania, jakby Kulawy Król nie tylko 
był jego kuzynem, ale krwią z krwi, rodzonym synem, z którym przyszło mu się 
rozstać. Z jego otoczonych zarostem ust wydostał się jęk, który przeniknął Ku-
lawego Króla aż do szpiku kości, co spowodowało, że ten zapragnął pożalić się 
na swój los: – Zrobili ze mnie bandziora z półświatka. Słyszał pan coś takiego?

Mały człowieczek pokiwał głową: – A czymże wszyscy jesteśmy? Wszyscy 
doświadczamy tego świata tylko w połowie… każdy śmiertelnik. Dopiero po stu 
dwudziestu latach stajemy się godni… Masz, weź jeszcze cukiereczka. Nie wyjdzie 
ci drożej. Czym bowiem jest ten świat na górze, he? To świat, do którego dusze 
zmierzają przez sto dwadzieścia lat. Świat aniołów… świetlany raj. 

Kulawy Król nie wiedział, czy ten Żyd jest zwyczajnym głupkiem, czy tylko 
takiego udaje: – A ty co, wariata strugasz?37 – zagotował się. – Nie rozumiesz 
naszego mame-loszn? Mam na myśli złodziei, prostytutki, oszustów i łajdaków. 
Do nich zaliczył mnie ten stary grzyb. To jest właśnie półświatek, człowieku. 

36 W tym rozdziale ujawnia się kolejne – obok Małego Żyda – przezwisko mężczyzny handlującego 
w getcie cukierkami toffi. Już od pierwszego tomu jest on przedstawiany jako głęboko wierzący, 
pełen optymizmu człowiek, ukryty Święty Żyd, lamedwownik. Jego gettowa profesja – sprzedaż 
cukierków toffi – zamienia się powoli w swoistą misję, jaką jest obdarowywanie ludzi słodyczami, 
co można interpretować jako metaforę pocieszania ludzi słodyczą Tory. 

37 W oryginale użyty popularny w jidysz zwrot: Wos hakt ir a czajnik? (dosł. Czemu pan czajnik rąbie), 
który oznacza: Czemu pan zawraca głowę. 



585

Mały Żyd odrzucił w bok głowę: – Ta nazwa jest absurdalna. Wymyślili ją 
jacyś aroganci. Tu, na tej ziemi, nie ma innej mechicy38, innego rozdzielenia niż 
to, które oddziela człowieka od człowieka… Jeśli chcesz wiedzieć, to można 
rzec, że każdy nosi w sobie oba światy – ten niższy i ten wyższy. Niebiański 
i ziemski. To, że jeden wygląda na kryminalistę, a drugi na cadyka, jest kwestią 
przypadku. Bo musisz wiedzieć, że jejcer-hore39 i jejcer-tow40 igrają nami. Ma-
skują się, przebierają i wymieniają orężem. Ten, który wygląda nam na cadyka, 
może nieraz mieć w sobie dziewięćdziesiąt procent kryminalisty, a kryminalista 
– dziewięćdziesiąt procent cadyka… Różnice między ludźmi nie są tak ostre, 
jak nam się wydaje. Dlatego widzisz, człowiek powinien dzień i noc uważać na 
jedną rzecz – na swoje uczynki. Nie czynić zła jeden drugiemu. W sobie można 
mieć dobre i złe myśli, zacne i niecne intencje, najważniejsze jest jednak, co się 
robi. Bo jeśli myślimy źle, zawsze jest jeszcze nadzieja, ale kiedy czynimy źle, 
oddajemy się we władanie Asmodeusza41. 

Ku swemu zaskoczeniu Kulawy Król poczuł, że na skutek słów tego człowieka 
wszystko staje się jasne. Mówił dokładnie to, co on sam zawsze twierdził. Wszystko 
znalazło swoje potwierdzenie – nie z ust głupka i próżniaka, ale uczonego w Torze. 
Różnice między ludźmi spoczywały w ich uczynkach: nad nikim nie można się 
znęcać. A on, Kulawy Król, pod tym względem miał czyste sumienie. I tak od tego 
oto Małego Żyda otrzymał wprost do rąk klucz do raju. Z wielkiego wzruszenia 
pociągnął go do bramy i sprowadził do piwnicy. – Jeszcze dziś musi się pan tu 
przeprowadzić! – zawołał kategorycznie. – Przekazuję panu tę suterenę, aby pan 
pamiętał o mnie przez całe życie!

Teraz z kolei Toffi-Żyda naszła myśl, że Kulawy Król, biedak, zwariował. Ale 
ten odciągnął parę desek i zmusił go, aby razem ze swymi pakunkami zszedł 
po drabinie na dół. Tam zapalił światło i oprowadził go wzdłuż i wszerz po dol-
nej piwnicy, pokazując mu pobielone ściany, a nawet sekretne, opróżnione już 
schowki. Zwykle gadatliwemu Żydowi aż mowę odjęło. W tym momencie olśniło 
go tak, jak wcześniej na ulicy Kulawego Króla. Tak, Kulawy Król był posłańcem od 
Boga, który niech będzie błogosławiony za to, że nie pozwala upaść człowiekowi 
i ochrania go na każdym kroku. I nagle Toffi-Żyd uświadomił sobie trzy rzeczy. Po 
pierwsze, suterena jest pod piekarnią i zimą może nie będzie trzeba tak dużo 
grzać. Po drugie, do dolnej piwnicy będzie mógł wstawić wyrabiane przez siebie 
cukierki, aby stwardniały. Ale przede wszystkim zrozumiał, że dolna piwnica jest 

38 Mechica (hebr. oddzielenie) – przegroda oddzielająca w synagodze ortodoksyjnej mężczyzn i kobiety.

39 Jejcer-hore – ważne pojęcie w filozofii żydowskiej, skłonność ku złu, także popęd seksualny, tra-
ktowany jednak jako niezbędny element trwania ludzkości.

40 Jejcer-tow – przeciwność jejcer-hore, skłonność ku dobru.

41 Asmodeusz – demon, upadły anioł. 
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kryjówką, czyli dokładnie tym, czego potrzebuje bractwo studiujących Gemarę 
– We-ohawto Le-rejacho Ko-mojcho. 

Kiedy wyszli na górę, Toffi-Żyd przetarł rękawem oczy i trzymając swoje 
pakunki, ukłonił się Kulawemu Królowi: – Nie lękajmy się niczego – powiedział 
– to było w górze pisane, że twoją drogą jest opuścić getto, a moją – pozostać 
tutaj. – Ale Kulawy Król nie potrzebował już tych słów otuchy.

W piwnicy paliła się brudna lampka, rzucając skąpe światło na ściany i omijając 
kąt w pobliżu pieca, gdzie spało dziewięcioro owiniętych w szmaty maluchów – 
dzieci Małego Żyda. On sam odziany tylko w jarmułkę i cice-kanfes42, stał przy 
kuchni z brodą nad glinianym garnkiem. Drewnianą łyżką mieszał cukier i miód, 
z których przygotowywał na następny dzień „dobrze stwardniałe” cukierki toffi. 
Znad garnka unosiła się wilgotna para, spowijając jego głowę i kłębiąc się przy 
szybach zamarzniętego okienka. Spojrzenie sprzedawcy toffi zanurzone było 
we wnętrzu naczynia, ale nastawiał jedno ucho, aby słyszeć stojącego w kącie 
jeszybotnika43, który uporczywie zadawał mu podchwytliwe pytania, a jednocze-
śnie by uchwycić melodię Gemary44 dochodzącą od strony stołu, przy którym 
siedziało i kiwało się w jej rytm paru młodzieńców. Drugie ucho skierował ku 
drugiej stronie, gdzie siedziało kilku sąsiadów z podwórka.

Stojący obok niego chłopaczek przysłuchiwał się studiującym, którzy z rzadka 
wychodzili na światło dzienne, a jedli to, w co zaopatrywali ich Żydzi z bractwa. 
Toffi-Żyd trząsł się nad nimi jak kwoka nad swoimi kurczętami, dając im odczuć, 
że od nich niemal zależy istnienie świata, jakby faktycznie tym swoim studio-
waniem byli w stanie uratować getto od zagłady. Oni zaś widzieli w tym małym 
człowieczku jednego z lamedwowników, albo co najmniej świętego rebego, który 
jeszcze się nie ujawnił. Mogli z nim rozmawiać na każdy temat, bez obaw wyjawiali 
mu swoje wątpliwości, a omawiając je z nim, nie czuli się ludźmi grzesznymi. Po 
prostu robiło się im lżej na duszy. Ale zawsze, gdy któryś z nich się zapomniał, 
nazywając go „rebe”, ten drobny człowiek kipiał ze złości, jakby mu na odcisk 
nadepnięto: – Litości, jaki ze mnie rebe, he? Nie pozwolę stroić z siebie żartów. 
Mowy nie ma! Ani ze mnie, ani z urzędu naszych rabinów.

Dzisiaj ten uparty chłopak nie odstępował go na krok. W pewnym momencie 
zwracając się do niego per rebe i patrząc mu prosto w twarz, zapytał: – Rebe, 
skąd się w was bierze taka siła?

Mężczyzna otarł twarz z pary. Ten młody uparciuch nie był w stanie dziś wy-
prowadzić go z równowagi: – Jaka siła, głuptasie? Nie widzisz, że byle podmuch 
może mnie przewrócić?

42  Cice-kanfes – mały tałes noszony pod ubraniem przez ortodoksyjnych Żydów. 

43  Jeszybotnik – uczeń jesziwy, wyższej szkoły talmudycznej.

44  Melodia Gemary – Talmud podobnie jak Tora odczytywany jest z charakterystycznym zaśpiewem. 
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– Widzę, że twardzi jesteście jak z żelaza, bez uroku, a przecież wszyscy 
wiemy, czym się żywicie.

Sprzedawca toffi był cierpliwy – Powiem ci tak: człowiek, który wie, czego 
chce, wszystkiemu podoła.

– A czego wy pragniecie? Powiedzcie mi…
– Patrzcie go. Wszystko muszę ci mówić?
– A co, to tajemnica?
– Broń Boże, ty pusta łepetyno. Zrozum mnie, problem polega na tym, że 

wcale nie tak łatwo to powiedzieć. W środku, w sobie, wiem. Każda z 248 części 
mojego ciała45 to wie. No powiedzmy: chciałbym pocieszyć…

– Co to znaczy pocieszyć? Kogo pocieszyć?
– Pocieszyć Boga rozpaczającego nad smutkiem człowieka. Pocieszyć ludzi, 

którzy rozpaczają nad smutkiem Boga. Jak chcesz, to ci powiem. Powinieneś 
to zrozumieć. Między Nim a nami jest podobnie jak między ojcem i dziećmi. 
Miłują się nad życie, ale nagle pojawia się jakiś brak porozumienia, coś, czego 
nie pojmujesz, ale co niczym mur ich rozdziela… I smutek obu stron jest wielki. 
Bo związek pomiędzy nimi wciąż istnieje. Obie strony potrzebują pocieszenia. 
Zrozumiałeś? To odsuń się już i przestań mnie irytować.

Ale chłopak nie miał zamiaru przestać. – Powiedzcie mi tylko jedną rzecz: 
jak to się dzieje, że przez cały tydzień nie zaglądacie do żadnej świętej księgi, 
a mimo to…

– Co: „a mimo to”? Tobie, pędraku, może wydaję się uczony. I jeśli chcesz 
wiedzieć, nie mam zamiaru wstydzić się przed tobą. Mam za sobą tylko parę 
lat w chederze, a to, że czasem możesz usłyszeć ode mnie jakąś sentencję… to 
raczej wynik ocierania się tu i tam o święte księgi… brania ich do rąk i wdychania 
ich świętego kurzu…

– To powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz: dlaczego twarz tak wam promienieje? 
Mężczyzna musiał się uśmiechnąć: – Powiadasz: promienieje? Stań sobie tu, 

nad tym garem i pozwól, aby spowiła cię para, a twoja twarz też będzie lśnić. – 
Toffi-Żyd podniósł chochlę. – Jeśli nie wrócisz to stołu, to tak dostaniesz w skórę, 
że mnie popamiętasz!

Chłopak w końcu poszedł do stołu i szeptem przekazał pozostałym, co po-
wiedział mu sprzedawca toffi. Oni nie mieli najmniejszych wątpliwości, że ten oto 
drobny Żyd, który wzniósł się na najwyższy poziom skromności, nie jest zwykłym, 
prostym człowiekiem.

Między sąsiadami, którzy przyszli do sprzedawcy toffi, był reb Chaim Poń-
czosznik. Dwie najmłodsze córki miał w szpitalu, a dwie pozostałe leżały chore 
w domu. Był ostatnio niespokojny i podenerwowany, ponieważ martwił się, aby 

45 Według tradycji żydowskiej mężczyzna posiada 248 organów, kobieta – 252. Zob. liczba przyka-
zań Tory.
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dwie „zdrowe” córki, żona Rywka i on sam nie padli z nóg, ponieważ większą część 
swojego przydziału żywności oddawali chorym członkom rodziny. Poza tym reb 
Chaim nie potrafił sobie poradzić z głodem, nie mógł też ruszyć się z domu, bo 
był tam potrzebny, no i musiał uważać, aby, broń Boże, nie wyrwać się z jakimś 
gorzkim słowem czy krzykiem, wiedział bowiem, że byłoby to dla pozostałych jak 
nóż w serce. Świat mu się skurczył, tym bardziej że czuł się taki mały, zbędny, 
grzeszny, opuszczony przez Boga. 

Stał się jeszcze bardziej pobożny i mocniej trzymał się zasad religijnego 
życia, więc kiedy zobaczył, jak Rywka gotuje kawałek trefnej koniny dla chorych 
dzieci, chciał paść przed Bogiem i błagać o zlitowanie – jeśli nie dla siebie, to 
chociaż dla żony. Nad świętymi księgami nie mógł jednak siedzieć, nie miał 
też cierpliwości stawać do modlitwy, a kiedy już się modlił, zbierało mu się 
na płacz, chciał bić się w piersi za grzechy jak przy modlitwie Al chet46 i paść 
na kolana, ale jak tylko zaczynał wołać do Boga – całkiem się zacinał i blo-
kował. Przed oczami miał tylko swoją żonę Rywkę, a im bardziej chciał się 
uwolnić od tego obrazu, tym bardziej uparcie on powracał i przesłaniał Naj- 
wyższego. 

Każdego wieczoru, kiedy domownicy kładli się spać, Chaim schodził do 
sprzedawcy toffi, nazywanego przez jego córki Małym Żydem. Przychodził, aby 
posłuchać głosu Tory. Bo jeśli nawet on sam nie potrafi, to może za pośrednic-
twem studiujących księgi uda mu się otworzyć w sobie tę zatrzaśniętą twierdzę. 
Czasami miał wrażenie, że tak się rzeczywiście stało. Wściekłość słabła w nim 
i jakoś lżej było oddychać. W takich momentach mógł przysłuchiwać się roz-
mowom sąsiadów i przekonać, że nie tylko on zmaga się ze swoimi grzechami 
i cierpieniami. 

Obok reb Chaima siedział staruszek Hersz Ber Kamasznik, który w getcie 
pracował w resorcie siodlarzy i był ważną personą w bractwie We-ohawto Le-
-rejacho Ko-mojcho. Z drugiej strony siedział Symcha Bunim Berkowicz, który 
mieszkał w „domku klozetnika”, a tutejsi ludzie uważali go za dziwaka. Zwykle 
przez pół nocy spacerował po podwórzu, czym straszył kobiety schodzące w nocy 
do ubikacji. 

Uwolniwszy się od pytań uparciucha, sprzedawca toffi mógł teraz całą uwagę 
poświęcić Herszowi Berowi Kamasznikowi, którego syn był zagrożony skutkami 
zarządzenia, jako że kiedyś siedział w więzieniu na Czarnieckiego za kradzież 
bochenka chleba. Hersz Ber szeptem snuł wspomnienia, odmalowując swoje 
długie życie spędzone na Bałutach w mieszkaniu, które zapewne lada dzień 
będzie musiał opuścić. Reb Chaim i Toffi-Żyd wspierali go w tych wspominkach, 
wzdychając i biadając. A czyż oni sami nie byli bałuciarzami od pokoleń?

Symcha Bunim Berkowicz, który mógł godzinami siedzieć, nie otwierając ust, 

46  Modlitwa będąca wyznaniem grzechów recytowana w święto Jom Kipur.
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chłonął toczącą się rozmowę, głosy rozchodzące się przy stole, a kiedy już dłużej 
nie mógł słuchać, wstał i wybiegł z sutereny. 

Wchodząc do siebie, zatrzymał się, zesztywniał i zaczął nasłuchiwać. Z łóżeczka 
Blimele słychać było delikatne oddychanie. Rozdął nozdrza, jakby chciał wchłonąć 
w siebie ten lekki oddech. Usłyszał przywołujący go głos Miriam, więc podszedł 
na palcach do łóżka i ujął jej dłoń, która była tak samo zmarznięta jak jego. 
Zdjął płaszcz i okrył ją. Po cichu przysunął krzesło do posłania, postawił na nim 
świeczkę na spodeczku i zapalił ją. Wyciągnął spod łóżka paczkę luźnych kartek 
z rejestrów buchalterskich, które po drugiej stronie pokryte były jego odręcznym 
pismem. To jedenaście rozdziałów poematu, który pisał47. Szybko się rozebrał 
i wszedł do łóżka. Jego zesztywniałe z zimna członki delektowały się pod kołdrą 
ciepłem ciała Miriam. Przez chwilę tak leżał. Potem obrócił się do niej plecami, 
oparł na łokciu i wyciągnął dłoń po ołówek oraz parę kartek papieru. Położył je 
na podciągniętych kolanach. Gdy tylko ołówek i papier spotkały się, to niczym 
podczas pierwszego pocałunku nie można już było ich rozdzielić. 

Późno w nocy poczuł, że palce mu sztywnieją. Wyciągnął rękawiczki z kie-
szeni płaszcza i założył je. Początkowo wełna między palcami przeszkadzała mu 
w kontakcie z ołówkiem i papierem. Ale nie na długo. Wkrótce znowu spod jego 
ręki zaczęły wypływać wersy. A te łączyły się w pary, urastały do strof – taniec 
rozśpiewanych liter niósł się z papieru i napełniał pokój, podwórze, getto, świat. 
On, Symcha Bunim, nie leżał już w łóżku, podobnie jak jego żona i Blimele. Zabrał 
je ze sobą na zewnątrz, na ulice, na podwórza. Były nagie jak on, ale oblekł je 
w swój śpiew, w strach i nadzieję, cierpienie i upór. Miriam i Blimele narzekały, że 
mokną w deszczu, marzną w śniegu, płonął w słońcu, otulając swoje rytmiczne, 
melodyjne lamenty w solidny, ciepły szal wierności. 

Tak, latami dziwił się i zastanawiał, dlaczego tyle miłości otrzymał w swym 
życiu. Sender, jego kolega z lat młodości, zwykł mówić, że Bunim jest jak dobra 
lokata, ponieważ oddaje dużo więcej, niż sam otrzymuje. Przez długi czas był 
przekonany, że Sender pomylił się, że nie zasłużył sobie na to porównanie. Teraz  
już wiedział, że jego sposobem odwdzięczania się, hojnego odpłacenia za miłość, 
którą go obdarzono, były jego wiersze, jego poezja. 

47 Symcha Bunim Szajewicz, twórca, na którym jest wzorowana postać Berkowicza, napisał w get-
cie dwa poematy: w lutym 1942 r. Lech lecho (Wyjdź; nawiązanie do Gen 12,1) oraz wiosną tego 
samego roku Friling 5702 (Wiosna 1942). Zostały one odnalezione po wojnie i zdaniem badaczy 
należą do najlepszych dzieł napisanych w czasie Zagłady. W tym miejscu autorka prawdopodob-
nie czyni aluzję do poematu Lech lecho, który jest przejmującym zapisem uczuć towarzyszących 
poecie oczekującemu na swoją kolej wysiedlenia z getta, a zarazem zapisem osobistych spostrze-
żeń na temat życia wewnątrz murów getta. W utworze tym żydowski ojciec wspomina przeszłość 
swojego narodu, by jego mała córka wiedziała, co w czasie wojny czeka Żydów i jak ma godnie 
poradzić sobie z tą tragiczną przyszłością.
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Wypełniała go ufność. To był ten wiersz, wielki poemat, który zamierzał 
napisać – monument zbudowany ze słów, który chciał postawić swojemu ojcu, 
matce, sprzedawcy toffi, Chaimowi Pończosznikowi, Herszowi Berowi Kamasz-
nikowi – i sobie samemu. Jego pisanie było zarówno śpiewem z otchłani, jak 
i o otchłani. To był krzyk, wołanie do odległych przestrzeni i czasów. I był to szept 
do najbliższego ucha na sąsiedniej poduszce. 

Był trzeźwy, choć dławił się uczuciami i tryskał słowami, jakby ta pieśń pieniła 
się w nim, szukając drogi ujścia. Zmagał się z tym przypływem, poskramiał go 
przytomnie, ogarniał zimnym, trzeźwym intelektem. Kreślił, mazał, poskramiał 
gadatliwość i ociosywał ją niczym kowal, który wykuwa rozżarzony kawałek żelaza. 
Potok słów formował jak garncarz, który odrzuca nadmiar gliniastej mazi, aby 
nadać kształt tworzonemu przez siebie naczyniu. Pogryziony ołówek przedzierał 
się przez linie buchalterskich arkuszy, jakby był niecierpliwym rumakiem, który 
dopiero co uciekł z zamkniętej stajni, radosnym koniem ze wzburzoną grzywą 
i spienionym pyskiem. Wierzchowcem wyrywającym się do galopu, zachłyśniętym 
wolnością bezkresnych szlaków na papierze. Rzucał się, ponieważ oracz, który 
szedł za nim w postaci ręki Symchy Bunima, zaprzągł go do ciężkich lemieszy, 
wstrzymując uzdą i nawracając, aby od nowa przebiegać dopiero co przemierzone 
drogi, aby je korygować, wygładzać. Ten spieniony rumak musiał skapitulować, 
poddać się prowadzącej go ręce. – I tak podążali do przodu, zostawiając za sobą 
dzieło coraz bliższe doskonałości. 

Dopiero tuż przed świtem, kiedy świeczka przy łóżku wypaliła się już do ostat-
niego kawałeczka knota, a palce w rękawiczkach przypominały sople, z których 
wyślizgiwał się ołówek, Symcha Bunim ciężko opadł na poduszkę. Zdjął okulary, 
przykrył rozpalone oczy zimnymi dłońmi i tak leżał – spełniony, z poczuciem we-
wnętrznej ulgi. Po chwili znów podparł się na łokciu, wziął do ręki zapisane kartki 
papieru. Przez zamknięte okiennice do pokoju przedzierała się szarość świtu. 
Nie można było czytać przy takim świetle. Bunim niemym szeptem snuł swoją 
pieśń do zamarzniętych szyb, do lustra w szafie, do oddechu Blimele, do Miriam. 
Teraz mógł pozwolić sobie na luksus upajania się własnym wierszem. Zanurzył 
się w nim po szyję jak w studni, która w tym momencie przestawała należeć już 
tylko do niego. Nad jej krawędzią pochylał się cichy gołąb, opowiadając swoim 
łagodnym gruchaniem o wdzięczności za spełnioną radość tworzenia. 

*
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(Dziennik Dawida)
Noc sylwestrowa
Uroczystym gestem biorę do ręki ten zeszyt, aby odnotować dzisiejszą datę. 

Z okazji nowego roku partia sformułowała krótkie hasło: „W 1942 będziemy 
wolni!”. Tym razem nie traktuję tego jako optymistycznej propagandy. Wierzę w to 
nie tylko dlatego, że chciałbym, aby tak było. Ewidentnie wszystko wskazuje, że 
tak się stanie. Jestem szczęśliwy i dumny, że wytrzymałem aż do tej chwili, że 
większość Żydów wytrzymała. 

Nie odnotowałem tu dwóch ważnych wydarzeń politycznych: Rosja przystąpiła 
do wojny, a ostatnio – Ameryka. Pearl Harbor, choć kosztował tyle ofiar48, trak-
tujemy jako nasze zwycięstwo. Na naszą stronę przeszła też Brazylia, Meksyk, 
Kolumbia i Republiki Ameryki Środkowej. To dlaczego nie mielibyśmy mieć na-
dziei? Czy to nie jest jasne, że Ameryka przystąpiła do wojny, aby ją zakończyć? 
A i Rosja wyrwała się z letargu. Żukow ze swoją bohaterską młodzieżą zatrzymał 
szwabów dwadzieścia kilometrów od Moskwy, a generał Timoszenko zadał 
Niemcom pierwszy cios odbijając Rostów. Do tego wielką ofensywę zapowiadają 
napoleońska zima i Sowieci, a Hitler został przymuszony do przejęcia naczel-
nego dowództwa w Wehrmachcie49 – czy to wszystko wyraźnie nie wskazuje na 
zbliżający się koniec?

I tak nasze małe grono przyjaciół z Lotnej Brygady urządziło niewielką bibkę 
w mieszkaniu Marka, zapraszając też paru bliskich znajomych, między innymi 
chorującą na płuca parę: Mańka i Gitlę (cóż to musi być za miłość, którą rozpala 
TBC?). Gitla jest naszą kazionną50 recytatorką. To pulchna dziewczyna o różowych 
policzkach, niebieskich oczach i pięknych białych zębach. Gdy mówi o swojej 
chorobie, wygląda tak, jakby żartowała. Wypiliśmy parę wielkich haustów gorącej 
wody z sacharyną i dokonaliśmy politycznego bilansu minionego roku. Rozumie 
się samo przez się, że byłem pierwszym mówcą. Tak się rozpaliłem przema-
wiając, jakby ta odrobina słodkiej wody niczym gorzałka uderzyła mi do głowy. 
Swoim entuzjazmem poderwałem innych i widząc ich rozpromienione twarze, 
czułem się jeszcze szczęśliwszy. Potem w świątecznej atmosferze zaczęliśmy 
sobie dowcipkować i poprosiliśmy Gitlę, aby coś wyrecytowała. A ona wykazała 

48 Atak na Pearl Harbor zaskoczył Amerykanów. W ciągu jednego dnia w amerykańskiej bazie woj-
skowej zginęło 2335 żołnierzy i marynarzy oraz 68 cywilów. Japończycy zatopili lub uszkodzili  
21 okrętów oraz zniszczyli około 260 samolotów. Następnego dnia Stany Zjednoczone wypowie-
działy Japonii wojnę. 

49 Dowodzący atakiem na Związek Radziecki generał Walther von Brauchitsch (1881–1948) został 
obarczony przez Adolfa Hitlera winą za niepowodzenia pod Moskwą i 19 grudnia 1941 r. zdymi- 
sjonowany. Od tego momentu Hitler był naczelnym dowódcą Wehrmachtu.

50 Kazionny (ros.) – dosł. urzędowy, formalny, także wspólny, państwowy, tu w znaczeniu „nadworna” 
recytatorka organizacji. 



592

się brakiem taktu. Myślę, że nie jest zbyt mądra, skoro akurat w tym momencie 
wybrała wiersz Bera Sznapera51 pod tytułem Gramatyka, zaczynający się od 
słów: „Ja umieram, ty umierasz, on umiera, my umieramy”. Zbiła nas tym wier-
szem z pantałyku. Oczywiście utwór ten ma wymowę społeczną i pasowałby do 
sytuacji w getcie, ale nie harmonizował z nastrojem. A do tego Gitla uśmiechała 
się anielsko i pokazywała te swoje białe zęby, jakby sobie żartowała – z siebie, 
z wiersza, z nas? 

Wróciwszy do domu, musiałem zająć się moją rodziną. Jeśli chodzi o mamę, 
nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach, a zwłaszcza teraz, kiedy nad gettem 
wisi rozkaz „wysiedlenia”. Mama pracuje wciąż w obieralni kuchennej i cały boży 
dzień przesiaduje w zimnej, na wpół rozwalonej szopie. Góra przemarzniętych 
kartofli leży pośrodku, a wokół gromada kobiet z wiadrami u boku. Wyglądają 
jak zaklęte czarownice, które muszą obierać i obierać – godzina po godzinie, 
dzień po dniu, w wiecznej ciemności i zimnie. 

Staram się być posłuszny wobec mamy, znoszę w milczeniu, ze stoickim 
spokojem, jej złośliwe gadanie. Ulegam jej. Może mnie teraz wyzywać wszelkiego 
rodzaju określeniami: brudas, pokraka, mazgaj. Wszystko mi jedno. Mnie wybrała 
sobie na ofiarę, na której może wyładować swoją złość. Jeśli ma jej to pomóc, 
niech tak będzie. Oczywiście czasem mam poczucie, że nigdy mnie nie kochała, 
ale podchodzę do tego filozoficznie. Ludzie boją się kochać w getcie – nawet 
matki. Ale zapędzam się teraz w nieprzyjemne obszary, a dziś tego nie chcę.

Z okazji Nowego Roku mama zrobiła babkę z fusów od kawy zmieszanych 
z przemarzniętymi, startymi obierkami z kartofli. To ci delikatesy! Dołożyłem do 
pieca, żeby dłużej trzymał ciepło, a nastrój mamy rozgrzałem doniosłymi wiado-
mościami politycznymi. Abramek wziął garnek z łyżką i zaczął bębnić, że omal 
uszy nam nie popękały. Mama zaczęła klaskać, a ja widząc, w jak dobrym jest 
humorze, wziąłem ją w ramiona i ucałowaliśmy się. 

Dobrze jest mieć nadzieję. Najtrudniejsze problemy wydają się wówczas lżejsze 
i do rozwiązania. Niech się już ta wojna skończy i niech nas już stąd uwolnią!

Dzisiaj, na początek nowego roku, wypada poczynić parę postanowień i zo-
bowiązać się do ich wypełnienia. Chciałbym: 1) przestrzegać podziału chleba 
i każdego dnia jeść równą porcję, uważając, aby również Abramek tak robił; 2) 
zdobyć gdzieś książeczkę o zasadach sanitarnych i higienicznych, aby uchronić 
rodzinę przed chorobami. Szczególnie przed tyfusem (w delikatny sposób muszę 
zwrócić uwagę chłopakowi, który pracuje obok mnie w resorcie, na wszy space-
rujące mu nad kołnierzem); 3) codziennie, bez względu na zmęczenie i zimno, 
myć się do połowy i patrzeć, czy Abramek i mama też tak robią; 4) prać każdego 

51 Ber Sznaper (1906–1939 lub 1942) – poeta jidyszowy pochodzący ze Lwowa, w latach 1926–
1930 studiował w Wiedniu w hebrajskim Seminarium Nauczycielskim, a w 1932 r. opuścił rodzinny 
Lwów i przeniósł się do Warszawy. Pierwszy zbiór poezji wydał w Wiedniu w 1927 r. 
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wieczoru skarpety i wziąć się na poważnie za cerowanie; 5) nie zważając na 
to, że szkoła już nie działa, postępować dalej w nauce, szczególnie w zakresie 
matematyki i języków. Zacząć samodzielną naukę angielskiego; 6) zapisać się 
do biblioteki Racheli i znów się wziąć za czytanie; 7) starać się każdego dnia 
wysłuchać wiarygodnych wiadomości politycznych, przekazywać je sąsiadom 
i współpracownikom w resorcie w celu podtrzymania ich na duchu; 8) bardziej 
zaangażować się w życie partyjne i społeczne; 9) raz na zawsze wyjaśnić sobie 
mój stosunek do Racheli; 10) prowadzić zapiski w moim dzienniku tak często, 
jak się tylko da.

Punkt o Racheli wydaje się naiwny: a zwłaszcza pragnienie, aby być logicznym 
i racjonalnym w temacie, którego myśli i słowa nie mogą rozwikłać. Dlaczego 
dzisiejszego wieczoru zamiast udać się do Racheli, poszedłem odwiedzić Marka? 
Nie chcę się w to zagłębiać. Szczególnie w dniu dzisiejszym.

*

Noc sylwestrowa
Zasłony na oknie nie były zasunięte i skąpe światło młodego księżyca, które 

przedzierało się przez oszronioną szybę, spotykało się z połyskiem czterech 
otwartych menażek stojących na kuchni, pod którą stały cztery pary trepów ze 
zwisającymi, poplątanymi sznurowadłami. Piec kuchenny okalały sznury, na któ-
rych wisiały onuce, rękawice i skarpety, przez co wyglądał jak brzuch gospodyni 
w podartym fartuchu. Na zimnej rurze, niczym ranny na koniu, wisiała podarta 
marynarka Mojszego Ejbuszyca. A pod nią, na gzymsie kuchni, leżało na szmacie 
parę skarbów: dwa przemarznięte ziemniaki, marchewka, połowa brukwi i parę 
zawilgotniałych kawałków drewna. 

Obok zimnego pieca stały dwa wiadra pełne wody pokrytej warstewką szkli-
stego lodu. Wokół igrały jaśniejsze i ciemniejsze cienie. Ściany w głębi pokoju 
wyglądały dziwacznie. Półki pełne książek przypominały rzędy rozdziawionych 
gąb z wyszczerzonymi, poczerniałymi zębami. Na jednej z półek leżał brulion 
z naklejką „Katalog”. Obok stało blaszane pudełeczko z napisem „Składka 
członkowska”. Na innej, na tle grzbietu książki, stała figurka – panienka wielkości 
krasnoludka, co wyglądało tak, jakby jeden z bohaterów książki wydostał się 
spomiędzy stronic. Dziewczynka miała czarne warkoczyki wykonane z włóczki, 
przewiązane skrawkami czerwonej wstążki. Na jej ramionach spoczywał kolorowy 
kawałek chusty, spod której sztywno sterczały dwie różowe rączki ulepione z masy 
papierowej. Obejmowały one garnuszek na czulent wielkości naparstka. Nóżki 
panienki też były zrobione z jeszcze chropowatej masy papierowej – widać, że 
nie zostały wykończone. Ta krasnoludkowa dziewczynka spoglądała dwojgiem 
jasnych oczu na izbę i na łóżka zrobione z krzeseł. Na jednym z nich pod kocem 
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i płaszczami spał chłopiec, trochę dziecko, a trochę już mężczyzna, o okrągłej 
twarzy usianej krostkami i pokrytej delikatnym meszkiem kiełkującego zarostu. 
Usta chłopca były otwarte, a spomiędzy nich sterczały dwa wielkie, przednie zęby 
przypominające blask księżyca przedzierający się przez szybę. 

Na drugim spała dziewczyna. Połowa jej twarzy zanurzona była w poduszce, 
a drugą połowę okrywały włosy zmierzwione na kształt pajęczyny. Ich cienkie 
pasemka leżały na nosie i drżały w rytm oddechu. Całe jej ciało było rozluźnione 
i zupełnie zrelaksowane. 

Figurka z masy papierowej trzymająca garnuszek z czulentem zdawała się 
czuwać nad snem Racheli, która sama czuła się w nim jak lalka ulepiona przez 
wydarzenia minionego dnia, niby w fantastycznym przedstawieniu kukiełkowym. 
Występowała w nim też inna marionetka – Dawid. We śnie Rachela czuła, jak 
ugniata wilgotny papier z mączną papką, nadaje kształt swoim ludzikom i tworzy 
z nich obrazy własnego życia obecnego i minionego. Obrazy te oplatały jej umysł 
niczym sprężysta, nierówna taśma, pełna dziwnych słów, jasnych i niezrozumia-
łych, pełna symboli i roztańczonych kolorów. 

Pracowała ostatnio nad projektem zatytułowanym „Obrazy żydowskiej ulicy 
w piątkowy wieczór”. To było jej nowe zajęcie. 

Po egzaminie maturalnym Rachela nie doświadczyła uczucia pustki, które 
owładnęło wiele jej koleżanek. Miała zamiłowanie do nauki, ale jeszcze bardziej 
lubiła zdobywać wiedzę bez narzuconego rytmu. W końcu mogła zanurzyć się 
w wirze życia. Obsługa biblioteki, która obecnie była normalnie funkcjonującą 
instytucją52, zajmowała jej wiele czasu, ale wpłynęła na dziewczynę także w inny, 
szczególny sposób. Z Rachelą coś się stało na skutek przebywania dniem i nocą 
pomiędzy półkami pełnymi książkami. Lubiła je – nie tylko treść, ale także samą 
ich obecność, niekoniecznie połączoną z lekturą. Intrygowały ją, pobudzały jej 
ciekawość. Popychały ku czemuś, a jednocześnie tchnęły majestatycznym spoko-
jem. Niejeden raz zastanawiała się nad potęgą książek i ich pozorną papierową 
słabością. Płomień zapałki może je zgładzić – ale nie uśmiercić. Wewnętrznie 
tak się właśnie czuła – słaba, a zarazem silna jak książka. 

Tutaj, w kuchni, w tym pokoju bibliotecznym, dwa razy w tygodniu prowadziła 
kółko samokształceniowe. Tu także zaczęła pisać wiersze, opowiadania i eseje 
o literaturze. Tu w szare, zimne popołudnia – w te uświęcone godziny dnia – 
wkuwała trudne problemy trygonometrii, rozwiązywała logarytmy oraz uczyła 
się zasad logiki i fizyki. Siedząc otulona na swoim łóżku z krzeseł, dłońmi w rę-
kawiczkach kartkowała zeszyty z notatkami, rozpadające się książki do historii, 
które wędrowały od jednego studenta do drugiego. A każdego wieczoru szła 
do szopy nieopodal placu rybnego, gdzie cała armia maturzystów i studentów, 

52 Biblioteka, którą opisuje Chava Rosenfarb, faktycznie znajdowała się w jej mieszkaniu przy  
ul. Łagiewnickiej 8. Były to nielegalne zbiory biblioteczne – głównie książek polskich i jidysz.
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którym nie było dane ukończyć edukacji, odwiedzała ten uniwersytet53, który 
narodził się tak po prostu, sam z siebie. 

Dobrze było siedzieć między ściśniętymi, pootulanymi młodymi mężczyznami 
i kobietami, którzy wypełniali szopę po brzegi. Wyglądało to tak, jakby odprawiano 
tu potajemnie jakieś modlitwy, a prowadzący je profesor, który własnymi rękami 
stworzył ten uniwersytet, młody człowiek o obliczu tak otwartym i jasnym jak wy-
jaśnione reguły matematyczne, był tu czarodziejem. Kawałkiem kredy szyfrował 
zaklęcia i roztaczał wielkie wizje, sięgał ciemnych otchłani, otwierał niebiosa i wszyst-
ko napełniał światłem. Nie czynił tego sam. Zabierał ze sobą swych słuchaczy. 
Razem stawiali rusztowania dla myśli, kładli podwaliny pod reguły, obalając stary, 
głupi aksjomat, mówiący o tym, że w walce między sercem a mózgiem zwycięża 
w końcu żołądek. Tak, tutaj nawet głodowanie stawało się lżejsze. 

Rachela do niedawna pracowała w resorcie kapeluszy. Formy z filcu wycinała 
wielkimi nożycami, od których zrobiły jej się na palcach takie odciski, że trzymanie 
ołówka sprawiało jej fizyczny ból. Później jednak nadszedł ten grudniowy dzień, 
który przyniósł wielką zmianę. 

Gdy spieszyła się do domu z resortu, padał delikatny, gęsty śnieg. Było jej 
gorąco od pośpiechu, a śnieg padający na pukle włosów wystających spod 
kaptura chłodził jej policzki. Łapała go ustami. Tworzył zasłonę między nią i oto-
czeniem. Ledwo poznawała, gdzie się znajduje. Choć była zmęczona, planowała 
dalszą część dnia, w której zaczynało się jej prywatne życie. Te dawne myśli, 
które nachodziły ją w czasie wędrówek po ulicach, tamto grzebanie się w sobie 
i to odwiecznie dręczące ją pytanie: kim jestem? – wszystko to odeszło. Gdzieś 
w sobie miała już odpowiedź na te wątpliwości. Osiągnęła już wiedzę o tym, kim 
jest, jednak nie drogą rozumowania i logiki. Z mrocznych buntów, z labiryntów 
niepokoju, ze smutku i głodu nie tylko fizycznego niepostrzeżenie w kobiecości 
tej osiemnastoletniej dziewczyny pojawiła się jej samoświadomość, której nie 
dało się ubrać w słowa, ale która jednak była jasna. I to pozwalało jej myślom 
swobodnie płynąć naprzód, do tych godzin i dni, które na nią czekają.

Idąc tak zamaszyście poprzez wirujący śnieg, zauważyła na murze dziwny 
napis: „Oddział naukowy”54. Obok tabliczki znajdowały się szklane drzwi o niskich 
odrzwiach, a z boku oszronione okienko. Poprzez szpary, gdzie lód nie pokrywał 
szczelnie szyby, zobaczyła pokój, parę stołów, a wokół nich – kobiety i mężczyzn 

53 We wspomnieniach ocalałych pojawiają się informacje o nieoficjalnych wykładach, dyskusjach 
i spotkaniach naukowych oraz nieformalnej edukacji, która była kontynuowana w getcie mimo 
oficjalnego zamknięcia szkół w październiku 1941 r.

54 Wydział Naukowy powstał na zlecenie władz niemieckich, funkcjonował przy ul. Łagiewnickiej 25 
i miał za zadanie przygotować eksponaty do przyszłego muzeum obrazującego życie wschodnio-
europejskich Żydów. Pracowali w nim artyści malarze i rzeźbiarze, m.in. Icchok (Wincent) Brau-
ner. Pierwsza przygotowana scena, o której pisała Kronika, to żydowskie wesele.
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pochylonych nad górą papierów. Pomiędzy papierami stały garnuszki, puszki, 
szklanki z ołówkami i piórami oraz kłęby kolorowych szmat. Ludzie przy stole 
trzymali w dłoniach małe laleczki. Dorośli, którzy bawią się jak dzieci? Na półce 
zobaczyła cały rząd figurek Żydów – marionetek55. Aby lepiej widzieć, zamrugała 
oczami, ścierając z nich śnieg. Pośrodku, pomiędzy stołami, kręcił się ktoś także 
wyglądający jak fantastyczna kukła: orientalny patriarcha, książę żydowski. Był 
wysoki i szczupły, ubrany w kapotę trzy czwarte, na czubku jego blond głowy 
spoczywała czarna, jedwabna jarmułka. Twarz otoczona starannie przystrzyżoną 
brodą swoją szlachetnością i mistycyzmem przypominała wizerunki Jezusa. Była 
tak czarująca i pociągająca, że Rachela zapomniała, gdzie się spieszy, co ma 
robić – i jakby w odpowiedzi na wezwanie tego nobliwego księcia otworzyła drzwi, 
by nieoczekiwanie znaleźć się w ciepłym pokoju, gdzie przywitało ją czyste spoj-
rzenie paru przenikliwych oczu, które zdawały się wiedzieć, że miała tu przybyć.

Ludzie przy stołach podnieśli głowy, a ten dziwny mężczyzna podszedł do niej 
z wyciągniętą dłonią, witając ją tak, jakby była dla niego kimś drogim, na kogo 
niemal nie można było się doczekać.

– Przyszła pani obejrzeć wystawę? – zapytał głosem, który idealnie współgrał 
z jego wyglądem. Ruszył w kierunku sąsiedniego, ciemnego pokoju, a Rachela 
podążyła za nim, aż stanęli przed paroma oświetlonymi gablotami. Podszedł do 
pierwszej z brzegu i wyjaśnił: – Wesele żydowskie w małym sztetlu. – Wskazał 
palcem ponad szybą. – Narzeczony, narzeczona, osoba, która prowadzi ich pod 
chupę, klezmerzy, krewni… A tu uliczka. Nosiwoda, szabes-goj56. Tematem jest 
wesele, ale staramy się przedstawić ogólny obraz miasteczka. Jak podoba się 
pani kózka przy studni? Ptactwo domowe? A to jest miejscowy wariat… Tutaj małe 
urwisy. A w tle szkoła. – Głos oprowadzającego był śpiewny, tęskny. Od czasu do 
czasu rzucał spojrzenie błyszczących oczu w stronę Racheli, jakby chciał uchwycić, 
jakie wrażenie na niej to wszystko wywiera. Poprowadził ją do drugiej gabloty.  
– To jest scena przedstawiająca święto Simchat Tora57 w synagodze… – Oderwał 
palec od szyby i spojrzał na zegarek: – Przyszła pani spóźniona… Zamykamy już.

55 Autorka używa słowa marionetki, które ma znaczenie symboliczne – to lalka teatralna poruszana 
sznurkami od góry przez animatora. W Wydziale Naukowym powstawały raczej figurki obrazujące 
żydowskie życie, ale wśród artystów pracował również twórca przedwojennego teatru kukiełko-
wego Icchok Brauner.

56 Szabes-goj – osoba niebędąca Żydem, zatrudniana w szabat do wykonywania czynności zaka-
zanych w tym czasie wyznawcom judaizmu. 

57 Simchat Tora (Radość Tory) – jedna z najbardziej radosnych ceremonii żydowskich związana 
z zakończeniem rocznego cyklu czytania Tory, przypadająca w diasporze na dziewiąty dzień Święta 
Szałasów. Z aron ha-kodesz (szafy ołtarzowej) wyjmowane są wówczas wszystkie zwoje Tory i uro-
czyście obnoszone przez mężczyzn siedem razy wokół synagogi, czemu towarzyszy radość okazy-
wana w rozmaity sposób.
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Zdecydowanym gestem uniosła głowę w jego kierunku: – Chciałabym tu pracować.
Nie wyglądał na zaskoczonego. Uśmiechnął się leciutko i zaprowadził z powrotem 

do drugiego pokoju: – Tu pracują artyści, rzeźbiarze, malarze – wyjaśniał spokojnie. 
– Mogłabym pomagać…
Jego spojrzenie spoczęło na niej niczym snop jasnego światła. – Jest pani 

pewna? – Poczerwieniała, kiwając potakująco głową. – Dobrze – zgodził się. – 
Możemy spróbować…

Przez pierwszy tydzień przychodziła po pracy tylko się przyglądać. W na-
stępnym, pozwolono już jej zrobić coś samodzielnie. A w trzecim tygodniu stała 
się w pełni członkiem tego specyficznego, małego resortu prowadzonego przez 
nieortodoksyjnego rabina Wolmana58. 

Praca tutaj była przyjemnością. Godziny przelatywały w niecierpliwym rozgo-
rączkowaniu. To była walka z brakiem doświadczenia, niesprawnością własnych 
palców, które miały zapanować nad papierową masą i uformować z niej to, co 
chciały. Wokół siebie miała społeczność mężczyzn oraz kobiet, całkiem inny 
rodzaj ludzi z resortu, którzy mieli tak wprawne, pewne dłonie i mówili do niej 
językiem, który tak dobrze rozumiała. A do tego dochodziła jeszcze obecność tej 
jednej osoby z działu – rabina, który był całkiem innym czarodziejem niż młody 
profesor działający w tajnym uniwersytecie. Profesor budził zachwyt dla prawdy, 
którą odkrywał, rabin Wolman budził ciekawość prawdy ukrytej. Jego oczy niczym 
dalekie gwiazdy błyszczały, iskrzyły – i kusiły. 

Poza tym byli odwiedzający, ci przypadkowi i stali. Były też nieme rozmowy, 
które prowadziły między sobą gotowe figurki na półkach, stołach i w gablotach. 
W tych paru pokojach panowała atmosfera zarówno groteski, jak i świętości, 
która stale trzymała rozum i serce w czujności oraz skupieniu. Rachela niejeden 
raz miała wrażenie, że młody profesor z uniwersytetu zmusza ją do odpowiedzi 
na pytanie, które dręczy i nie daje spokoju: – Na czyj rozkaz, na czyj użytek 
powstaje to muzeum?

Ale ta figurka dziewczynki, którą własnoręcznie ulepiła z masy papierowej, 
była prosta, nieskomplikowana. Wzięła ją do domu przede wszystkim dlatego, że 
nie mogła się z nią rozstać, a poza tym po to, aby w wolnej chwili ją dokończyć. 
Chciała też pokazać ją Dawidowi. Miała może nadzieję, że ta dziewczynka, tak 
niewinna, nieco prymitywna, pomoże im odnaleźć prostą drogę do siebie – przy-
wróci ich miłości jej dawną prostotę. 

Dawid nie przyszedł spotkać się z nią w Nowy Rok. We śnie jednak się po-
jawił. A ona ugniatała go palcami, jakby był figurką, która powinna pasować do 
maleńkiej panienki – i tworzyć z nią parę. 

58 Najpewniej chodzi o rabina Emanuela Hirszberga (1894–1944), który odpowiadał za Wydział 
Naukowy w getcie.
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*

Noc sylwestrowa.
Dla panny Diamant dystans między snem i jawą zaczął się coraz bardziej 

kurczyć. Przeważnie leżała w łóżku i czasami traciła rachubę dni i nocy, nie 
wspominając już o tym, że nie pamiętała, jaki jest dzień tygodnia i jaka data 
w kalendarzu. Rzadko zdarzały się godziny, kiedy miała pełną świadomość czasu.

Kiedy zamknęli gimnazjum, naszło ją obrzydzenie do stawania na nogi. Łóżko 
ciągnęło do siebie i łatwiej było pozwolić sobie na ten luksus posłuszeństwa 
wezwaniu poduszek. Umysł jej, podobnie jak ciało, poczuł obojętność do wszyst-
kiego wokół i zaczął pracować leniwie i powoli, kapryśny mechanizm pobudzał 
go albo wstrzymywał. Jej pamięć zaczęła się bawić komicznymi anachronizmami: 
plątać, przestawiać ważne dni jej życia. Przestało mieć dla niej znaczenie, co było 
wcześniej, co później, i nie miała już ambicji, aby układać z powrotem chrono-
logicznie te obrazy, które ją nawiedzały. Było jej z tym wygodnie. Nie odczuwała 
zimna ani głodu. Ktoś się czasem kręcił po jej pokoju, ale nie była pewna kto. 
Uśmiechała się wąskimi wargami, które rozciągały się i ściągały niczym akor-
deon zmarszczek. Wciskano jej do ust posiłki. Dziękowała i w tej chwili jej oczy, 
które kiedyś były niebieskie i dziecięco przejrzyste, nagle stawały się dwoma 
punkcikami nabiegłymi czerwienią, a łzy zwilżały policzki. Kiedy przychodziło 
jakieś dziecko z klubu, który kiedyś prowadziła, wyciągała do niego obie ręce 
i całym ciałem przesuwała się do krawędzi łóżka. Ale samego dziecka wyraźnie 
nie widziała. Blask uśmiechniętej twarzyczki trafiał do niej przez zasłonę łez. Ze 
swego oddalenia i zobojętnienia słyszała dziecięcy głos niczym bicie własnego 
serca. A kiedy dziecko przysiadało na łóżku, a ona pod zwiotczałą skórą palców 
czuła delikatną świeżość, odpowiadała na dziecięcą paplaninę swoją własną – 
jakimiś pomrukami czy przypomnianą właśnie melodią. Ale po chwili czuła, że 
potrzebuje świętego spokoju. I nagłą gadatliwość pokonywało milczenie. Powieki 
zaczynały jej się kleić i znów odpływała tam, gdzie przebywała dniem i nocą, 
niezależnie od pory. 

 Byli jednak tacy, którzy nie tak łatwo o niej zapomnieli, pozbawieni taktu, wy-
magający, natarczywi, przychodzący po to, aby wyrwać ją z odrętwienia i utrzymać 
w czujności przez wiele godzin. To byli jej dawni uczniowie – maturzyści. Ostatnio 
wpadali do niej niemal każdego dnia, powodując, że czuła dyskomfort i nie była 
szczęśliwa. Nakłaniali ją nawet, aby usiadła i mówiła głośno, mocnym głosem 
– tak, jak nigdy w życiu nie mówiła. Na nic nie zważali – i to ci, którzy dopiero 
co otrzymali świadectwo dojrzałości. Przychodzili do niej obładowani książkami 
i brulionami. Żądali, aby czytała ich eseje, poprawiała błędy i odpowiadała na 
trudne pytania, które stawiali. Ścielili jej łóżko, podawali okulary i zmuszali do 
wytężenia pamięci, która stała się tak leniwa, że trzeba było wysiłku niczym przy 
naciąganiu łuku. Strzały celowały we wszystkie zamknięte komórki jej mózgu 
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i atakowały zasób jej wiedzy, który zgromadziła na swej długiej drodze życia. 
Dziewczyny i chłopcy, których imion już nie pamiętała, żądali, aby dawała im 
coraz więcej i więcej. I tak się działo – poddawała się, aby czym prędzej się od 
nich uwolnić i z powrotem pogrążyć w spokoju.

Te prywatne spotkania z panną Diamant utwierdzały jej natarczywych gości 
w przekonaniu, że kobieta wznosi się na wyżyny swojego nauczycielskiego po-
wołania. Właśnie teraz, w tym łóżku, osiągnęła poziom, który wcześniej rzadko 
był jej udziałem na zajęciach w klasie. Uczniowie byli chętni i gotowi przyjąć 
każde jej słowo. Tak jakby upodobniła się do kunsztownego instrumentu, który 
rezonuje przy najdelikatniejszym ruchu palców. To był sukces. Czuła to, pomi-
mo swojej złości na nich. Sukces i znak, że dochodzi do siebie. I to właśnie nie 
pozwalało jej uciekać w odrętwiający spokój. Zmuszało ją to do reagowania. 
W całym poirytowaniu, w dyskomforcie zmęczonego ciała musiała uśmiechać się 
osobliwie, z poczuciem dumy, kiedy któryś z jej prześladowców zabłysnął trafną 
myślą, konceptem, który jej przez całe życie nie przyszedł na myśl. Zdarzało się, 
że wyrywał się jej okrzyk ekscytacji, kiedy czytając esej, trafiała na zdanie, które 
ją zachwyciło. Wbrew swej woli i z wielkim ubolewaniem musiała przyznać się do 
absurdu: to ona uczy się na nowo. Zamiast opróżniać swoje komórki mózgowe, 
znów je załadowywała, przez co stawały się nieznośnie pełne. 

Dzisiaj przybyła cała gromada – armia wesołych, zmizerniałych chochlików, 
wdzierając się do jej bezkresnej ciszy. Pokoik aż zadrżał od ich porywczych roz-
mów, od zgiełku, który przyprawiał o zawrót głowy. To było nie do wytrzymania. 
Za dużo. I do tego opowiadali niestworzone rzeczy. Dziś ostatni dzień roku. 
Powiedzieli: „Przyszliśmy złożyć pani życzenia szczęśliwego nowego roku!”. 
Wrzeszcząc, oblegali jej łóżko, naskakiwali jak stado drapieżników na swą ofiarę. 
Chwytali i potrząsali jej wysuszone dłonie. Zmusili ją, aby usiadła. Dźwięczało 
jej w uszach, jakby rozkołysały się wielkie, bezlitosne dzwony, wlewając ołów 
i stal we wszystkie jej członki, obciążając ciało i powlekając je pancerzem. Te 
młode chochliki wbrew jej woli, obudziły w niej tę wolę. W końcu poprosiła, aby 
na chwilę wyszli, ponieważ dziś chciała ich przyjąć ubrana. 

To było dziwne uczucie: dotknąć podłogi patykowatymi nogami. I ku jej zdzi-
wieniu te dwa patyki wyprostowały się i uniosły ciało, nie pozwalając mu upaść, 
ale prowadząc je ku drzwiom, na których wisiała jej liliowa sukienka. Nawet nie 
wiedziała, kiedy i jak ubranie znalazło się na niej, kiedy i w jaki sposób wymyła 
pomarszczoną, wysuszoną twarz i poczuła, ku swemu zaskoczeniu i irytacji, 
wielką przyjemność z dotyku zimnej wody na policzkach. Przeciągnęła grzebie-
niem po siwym puchu na czaszce i otworzyła drzwi swym dręczycielom. Rzucili 
się na nią, pchali, aż dziw, że nie przewrócili. Ponieśli ją do łóżka, posadzili, 
a sami rozsiedli się u jej stóp. Usłyszała siebie mówiącą do nich: – Życzę wam 
szczęśliwego nowego roku, dzieci. – Ołów i stal dźwięczał w jej głosie. – Wkrótce 
wyjdziecie z getta i będziecie wiedzieć, dokąd stąd pójść. To jest najważniejsze: 
wiedzieć dokąd. Nie ma prostych dróg… Każdemu jest pisane błądzenie, ale ci, 
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którzy wiedzą, czego chcą, szukając, umocnią się. Poczują w sobie żelazną siłę. 
I nadejdzie taki dzień, kiedy zwyciężą… jak ja… osiągnęłam to. – Była zdziwiona, 
że z taką dumą mówi o sobie, ale nie czuła, żeby to było złe. Zaczęła opowiadać 
im o swoim życiu. Tak, to również była wiedza, którą powinni posiąść. Życie 
każdego jest jak dywan z własnym wzorem, ma swój indywidualny rytm, formy, 
powtarzalność, zagadki i podpowiedzi od losu. I nie każdemu jest dane znaleźć 
klucz do tego szyfru. Jak ślepcy próbujemy się odnaleźć w przeznaczeniu. Ale 
ciekawość, aby poznać własną tajemnicę, wola, aby odczytać własny kod, jest 
w każdym. I ci, młodzi ciekawscy, muszą wiedzieć, że odkrywanie świata w sobie 
jest dokładnie tak samo cudowne, jak odkrywanie tego wokół siebie. I mogła 
rozwinąć przed nimi swój dywan, wzbogacić ich nim, teraz, kiedy ostatnia nitka 
była już zawiązana. Wiedziała, że rozstaje się z nimi. 

Po jej słowach znowu nastąpił hałas. Dawano jej prezenty: szaliczki, portmo-
netki, skarpetki, cukierki i grube bruliony całe zapisane. Wydawało jej się, że kpią 
z niej tymi słodkimi słowami. Mieli też dla niej nowiny – Ameryka włączyła się do 
wojny, Rosja zaczęła wielką ofensywę. Kręciła niecierpliwie głową, ogłuszona. 
Czuła się jak podczas nieudanej lekcji, jakby jej nie zrozumiano. I nagle, ni z tego, 
ni z owego, zaczęli dyskusję na temat Wojny i pokoju, spierając się o wartość 
literacką tego dzieła. Pytała o ich opinię na temat podejścia Tołstoja do życia. 
Mówili o nowej formie, jaką przyjmie sztuka po wojnie. Siedziała i uśmiechała się 
nieobecnie. Ten temat jej osobiście już nie interesował. Ten, jak i inne również. 
Ale im dłużej oni gorączkowali się obok niej, tym lepiej zaczynała się czuć. Tak 
po prostu miało być. Nie musieli jej rozumieć, ale mieli rozpalać się, ekscytować 
obok niej, roztrząsając przeszłość i przyszłość. Tylko tak mogli się jej odwdzięczyć. 
Nie pojmowała już żadnego słowa. Czuła tylko szczęście, które kropla po kropli 
rozlewało się w jej wnętrzu. 

Kiedy odchodzili, zostawili ją w tak dobrym nastroju, że nie chciało się jej 
wracać do łóżka. Chciała świętować. Było przecież święto. Ten kaprys zaniósł jej 
pamięć ku temu jedynemu imieniu, które było w niej żywe: Wanda, jej przyjaciół-
ka. Wzięła tom wierszy Słowackiego i usiadła z nim przy stoliku. Przekartkowała 
go i natrafiła na wers: „Smutno mi, Boże! Dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę 
blasków promienistą…”59. Nie przeczytała tego wiersza do końca. Pierwszy raz 
pozostała niewzruszona, zimna. Jeśli podziwiała go, to już z daleka – z zewnątrz.

Nie była smutna ani radosna. Czuła się odświętnie, uroczyście, niczym barwa 
pięknego łuku tęczy. Było to uczucie wykraczająca poza stary i nowy rok.

*

59  Cytat z poematu J. Słowackiego Hymn o zachodzie słońca na morzu.
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Noc sylwestrowa.
Komisarzom i kierownikom resortów imprezę z okazji Nowego Roku przyobie-

cano całkiem huczną. Samuel planował pójść tam wcześnie, ale chociaż przygo-
towania rozpoczęli o czasie, przedłużały się one, aż zrobiło się już całkiem późno. 

Matylda wystroiła się w swoją najpiękniejszą suknię: białą, wydekoltowaną, 
brokatową kreację, którą uszyła sobie przed laty z okazji ważnego filantropijnego 
balu. To była wspaniała suknia, idealna kopia paryskiego pierwowzoru. Jednak 
Samuel skrzywił się z niesmakiem, gdy tylko zobaczył ją tak wystrojoną, z twarzą 
pokrytą pudrem, różem i szminką. Wyglądała jak rozdęta sakwa, pofałdowana 
i rozciągnięta na skutek dźwiganego ciężaru – jeszcze chwila, a eksploduje. 
Brzuch Matyldy sterczał, wyjątkowo wielki i okrągły bez gorsetu, na nim zaś 
spoczywały ciężkie, obwisłe piersi, które spłaszczone ciasnym, dopasowanym 
materiałem, w żaden sposób nie mogły sobie znaleźć miejsca i wylewały się nad 
dekoltem. Miała również olbrzymią pupę, która przy każdym ruchu podskaki-
wała niczym balon w siatce. Okręciła się przed Samuelem, oczekując komple- 
mentów. 

Od dłuższego czasu nie przykładał wagi do tego, w co Matylda się ubiera i jak 
wygląda. W ogóle omijał ją spojrzeniem. Ale tym razem nie mógł dopuścić, aby 
pokazała się jego znajomym w tej kreacji, narażając się na kpiny: – Ubierz się 
w coś innego! – powiedział ostro. Aż podskoczyła ze zdziwienia. Odwróciła się 
jednak do lustra i założyła kapelusz. – Nie pójdę z tobą tak ubraną! – oświad-
czył. Przygryzła wargi i przymocowała kapelusz długą szpilką. Zdenerwował 
się: – Powinnaś pamiętać, że jest wojna i że trwają wysiedlenia. Czemu się tak 
wystroiłaś? – Gotowy do wyjścia w wyprasowanym garniturze i wypolerowa-
nych sztybletach ruszył w kierunku drzwi. – Szybciej, przebieraj się! – Rozkazał 
i wyszedł. Spacerował po korytarzu w tę i z powrotem, czując jak wibruje w nim 
irytacja. Nie potrafił poradzić sobie z tym rozdarciem w życiu prywatnym. Nie 
mógł ścierpieć swojej żony, a ta dziewczyna, z którą ostatnio się spotykał, nie 
dawała mu chwili spokoju. Im bardziej czuł się winny w stosunku do Matyldy, tym 
trudniej mu było wytrzymać z nią pod jednym dachem. Kiedyś, na początku swego 
„beztroskiego” życia, po prostu nie rozmawiał z Matyldą i unikał jej. Ostatnio 
jednak podjął wysiłek, aby zachowywać się wobec niej przyjaźniej i uprzejmiej. 
Dlatego w czasie napadów złości niechęć do niej wybuchała w nim ze wzmożoną 
siłą. Równocześnie nie czuł pewnego gruntu pod stopami, ponieważ ani dom, 
ani bliska kobieta nie dawały mu oparcia. Do tego wszystkiego jego relacje 
z Prezesem też nie układały się już gładko. Rumkowski coraz częściej strofował 
go, a coraz rzadziej chwalił. Dawno już zapomniał o swoim długu wdzięczności 
wobec niego za znalezienie mu tak udanej żony. Działalność partii syjonistycznej 
również komplikowała uczucia Samuela wobec Prezesa. Zamęt ten potęgowały 
też jego córki, Bella i Dziunia, które usilnie nakłaniały go do przeciwstawienia się 
Prezesowi, co też uczynił w przypadku Mietka Rozenberga. Rzeczywiście miał 
solidny mętlik w głowie i ledwo mógł się połapać w tej plątaninie uczuć. 
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W końcu Matylda wyszła z sypialni i stanęła przed nim z umalowaną twarzą 
i w codziennej sukience. Gotów był ją rozszarpać: – W tych szmatach chcesz 
iść na przyjęcie? Czemu się ze mną droczysz? Chcesz, żebym poszedł sam?

– Tak, idź sam! – wybuchnęła w końcu płaczem.
– A właśnie, że pójdziesz ze mną! – wpadł do pokoju, dopadł do szafy i zaczął 

wyrzucać jej sukienki na łóżko. 
Matylda uwiesiła się na jego ramieniu: – Zostaw w spokoju moje rzeczy! 

Zostaw mnie w spokoju!
– Twoje rzeczy, tak?! – odepchnął ją od siebie. – Nic nie jest twoje! Gdyby nie 

ja, chodziłabyś w łachach. Siedziałabyś w resorcie. Nie miałabyś co żreć! Spo-
tkałby cię los wysiedleńców! Szybko, ubieraj się! – odwrócił głowę i w otwartych 
drzwiach zobaczył obie córki. A ponad ich ramionami rozbawioną kucharkę Rejzl, 
która przyglądała się tej scenie z drwiną w oczach. 

Aż nim wstrząsnęło, więc zostawił Matyldę z ubraniami, poprawił marynarkę 
i przepychając się między córkami a Rejzl, wybiegł z domu. 

Na imprezę dla komisarzy i kierowników resortów już nie poszedł. Pospie-
szył za to na inne przyjęcie – u panny Sabinki. Nie była to zwykła noworoczna 
hulanka. Zeszło się paru przyjaciół, aby wypić lechaim z okazji dobrych wieści 
z frontu i za bliski koniec wojny oraz rychłe wyswobodzenie Żydów. Spotkanie 
było nieoficjalne, skromne i dla wybranych gości. W końcu nad gettem wisiało 
rozporządzenie, a jej przyjaciele to byli ludzie odpowiedzialni, z wyczuciem i ze 
świadomością roli, jaką przyszło im odegrać. Wśród nich znalazło się kilku kie-
rowników, dwóch zonderowców, sędzia oraz dwie ważne persony z Komisji Wysie- 
dleńczej. 

Domek panny Sabinki na Marysinie wyglądał jak piernikowa chatka z bajki 
o Jasiu i Małgosi. Stał ukryty między większymi domami, a w czasie śnieżnych 
nocy zimowych ledwo byłby widoczny pośród zasp białego puchu, gdyby nie 
błękitna smużka dymu, która ciągnęła się z komina pokrytego śniegiem niczym 
z białego kapelusza. 

Wewnątrz pokoiki były urządzone modnie i ze smakiem. Na podłogach leżały 
kobierce wykonane w resorcie dywanów wedle zamówienia Sabinki. Meble i ka-
napy pochodziły z resortu stolarskiego i tapicerskiego, a stojące w wazonach 
sztuczne kwiaty z tkaniny dostała z resortu kapeluszy. 

Sama Sabinka z włosami w kolorze ciemnego blondu także wyglądała jak 
wspaniały kwiat. Wciąż jeszcze miała długie, jedwabiste warkocze, ale teraz 
owinęła je wokół głowy w gęstą, podwójną koronę, odkrywającą jej marmurowe 
czoło, drobne, ładnie ukształtowane uszy oraz jasny, smukły kark. Miała na-
dzieję, że w takiej fryzurze będzie wyglądała na starszą i poważniejszą. Prawdę 
mówiąc, nie na wiele się to zdało. Jeszcze bardziej niż wcześniej przypominała 
malowidła holenderskich mistrzów. Mały smuteczek jej oczu o gęstych rzęsach 
w połączeniu ze słodyczą ust, przywodzących na myśl purpurowe wiśnie, z dwoma 
rzędami zębów niczym sznury pereł, iskrzących się pociągającym, niewinnym 
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uśmieszkiem – wszystko to miało taką siłę, że każdy, kto na nią patrzył, czuł się 
lepszy, uczciwszy, oczyszczony. 

Tak, pan Rumkowski dotrzymał słowa. Wszystko, co przyobiecał tamtego dawno 
zapomnianego wieczoru, kiedy to Herr Schatten wprowadził ją, przestraszoną 
i drżącą, do sypialni Prezesa, ziściło się. To Prezes podarował jej ten malutki 
domek i pozwolił umeblować go wedle jej gustu. I to dzięki niemu tak rozkwitła 
zaopatrywana w dobre talony i żywnościowe prezenty.

Sabinka jeszcze dziś nie mogła się nadziwić i pojąć, co się z nią stało. Ro-
zumiała jedynie to, że getto ją uratowało. W głębi serca potajemnie liczyła na 
to, że nigdy nie będzie musiała stąd wyjść. Była tu szczęśliwa i niczego więcej 
nie pragnęła. Co prawda miała swoje skryte obawy – przed ponownym porzu-
ceniem, skazaniem na samotność i głód. Bała się spać sama, ale też obawiała 
się, że nigdy nie wyjdzie za mąż. Obawy te jednak były skryte tak głęboko, że 
ta odrobina smutku, która zacieniała jej oczy, jedynie dodawała jej wyglądowi 
tajemniczego uroku.

Prezes Rumkowski rzeczywiście szybko o niej zapomniał i talony przychodziły 
coraz rzadziej. Ale getto było dla Sabinki dobre. Jej drugi anioł opatrznościowy, 
Herr Schatten, pamiętał o niej, i prawdę mówiąc więcej zawdzięczała jemu 
niż samemu Prezesowi. To on uczynił z niej niezależną damę, którą dziś była. 
Pomógł jej rozwinąć się duchowo i błyszczeć w towarzystwie niczym klejnot. 
Wykształcony Schatten dla rozrywki zabawiał się z nią w Pigmaliona60, jednak 
jego intencje były nieco inne niż bohatera sztuki Bernarda Shawa – profesora 
Higginsa, który miał ambicję przemienienia ubogiej Elizy w wyrafinowaną damę. 
Herr Schatten nie chciał unicestwić dawnej Sabinki. Przeciwnie, jego celem było 
ocalenie jej świeżości przy równoczesnym rozwinięciu inteligencji. Chciał z niej 
zrobić kurtyzanę w stylu francuskim, która praktykuje swoją profesję świado-
mie, ale pozostaje przy tym anielsko niewinna, dostarczając tym samym czystej 
przyjemności w każdym wymiarze.

On sam nie zajmował się przekazywaniem jej suchej wiedzy. Przysyłał jej ko-
repetytorów i książki do czytania. Jedynie niemieckiego sam ją uczył, ponieważ 
uważał, że nikt w getcie nie ma tak perfekcyjnego akcentu jak on. A Sabinka była 
uczennicą pełną entuzjazmu. Pewnie by się w niej zakochał, ale, jak już powie-
dziano, nie był profesorem Higginsem. Nie mógł się zakochać w swoim własnym 
dziele. Żywił w stosunku do niej raczej ojcowskie uczucia. Nie zachęcała go, aby 
grał jej na skrzypcach, ale czynił to, aby wykształcić jej słuch. Również w łóżku, 
nie tracąc głowy, edukował ją czasem do białego rana. Jako mądry pedagog nie 
pozwolił jej wyzbyć się idée fixe o ślubie i posiadaniu dzieci. Opowiadała mu, że 

60 Pigmalion – dramat irlandzkiego dramaturga George’a Bernarda Shawa, w którym akcja dotyczy 
zakładu profesora Higginsa i pułkownika Pickeringa o to, że profesorowi uda się wprowadzić na 
salony biedną kwiaciarkę Elizę, którą w tym celu musi wyedukować i nadać jej ogładę. 
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dziesięcioro jej własnych, nienarodzonych jeszcze dzieci, które obiecała sobie 
urodzić, przychodzi do niej we śnie każdej nocy i domaga się wydania na świat. 
Nie rozwiewał tych marzeń. Dzięki nim zabawianie się z nią nie miało znamion 
tandety. Jej płacz i błagania kierowane pod adresem każdego mężczyzny, z którym 
spędzała czas, aby obdarzył ją potomkiem, nadawały każdej chwili z nią posmak 
prawdziwych scen miłosnych. 

Kiedy jego dzieło zostało ukończone i wyretuszowane do ostatniego detalu, 
Herr Schatten wspaniałomyślnie, z ojcowską dumą, podarował je swojemu naj-
lepszemu przyjacielowi, oficerowi Twardowiczowi z Sonderkommando, który od 
razu otoczył Sabinkę opieką i przeniósł do pracy w swoim biurze. A ona faktycznie 
zasłużyła na tę posadę. Dobrze władała językiem niemieckim, była energiczna, 
schludna, przyjemnie było przebywać z nią i na nią patrzeć. Szybko awansowała 
i obecnie, choć pan Twardowicz musiał ją oddalić ze względu na poważne pro-
blemy z żoną, miała nadzór nad zasobami żywności i medykamentów, które były 
do dyspozycji Sonderkommando. 

Niewinna, potulna, inteligentna, czuła i ufna, od tej pory przechodziła z rąk 
do rąk, wbrew lub w zgodzie ze swoją wolą. Mężczyźni byli jej wdzięczni, ale 
choć tak lubili słuchać jej próśb związanych z idée fixe, w tej kwestii nie mogli 
jej pomóc. Wszyscy mieli żony i dzieci.

Tego, jak zorganizować spotkanie dla wybranych gości w sposób zajmujący, 
poważny i kulturalny, Sabinka nauczyła się również od Herr Schattena. Na tę okazję 
jej pokoik gościnny oświetlony był dyskretnym światłem, które pozwalało zebra-
nym widzieć się, ale nie patrzeć sobie w oczy. Goście siedzieli na niskich sofkach 
albo na poduszkach rozłożonych na podłodze wokół stoliczków, na których stały 
półmiski z przekąskami, kieliszki i wino. Herr Schatten preferował styl japoński 
w dziedzinie organizowania przyjęć i nauczył swoją podopieczną nie przesadzać 
z przekąskami. W połączeniu z winem miały służyć jedynie zaostrzeniu apetytu, 
pobudzeniu zmysłów gości, nie zamieniając ich jednak w obżarte, pijane świnie. 
Herr Schatten zaopatrzył ją także w patefon, stary, ale za to z piękną, niebieską 
tubą, więc mogła nastawiać płyty Josepha Schmidta61 i Marty Eggerth62.

Dzisiejszego wieczoru jednak nie wszystko szło tak, jak by sobie tego życzyła. 
Jej ostatni kochanek – nie mogła się pozbyć słabości posiadania tylko jednego 
kochanka naraz – Samuel Cukerman, dla którego wykradała ze składu medy-
kamenty, ponieważ potrzebował ich dla członków swojej partii, nieoczekiwanie 
pojawił się na przyjęciu, przynosząc ze sobą flaszkę czystej wódki. Pił ją sam, 
egoistycznie nie chciał się z nikim podzielić. Poza tym nie wypuszczał Sabinki 

61 Joseph Schmidt (1904–1942) – słynny śpiewak, kantor, tenor urodzony na Bukowinie w rodzinie 
żydowskiej. 

62 Marta Eggerth (1912–2013) – urodzona na Węgrzech śpiewaczka operetkowa, w latach trzy- 
dziestych zrobiła również wielką karierę filmową. Była żoną Jana Kiepury. 
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z ramion, cały czas ją całując, jednak wcale nie delikatnie, lecz brutalnie. Do 
tego wszystkiego pozostali goście, byli kochankowie, przyprowadzili ze sobą 
swoje obecne dziewczyny i chociaż Sabinka zupełnie nie była zazdrosna, to sama 
obecność kobiet wprowadzała wyczuwalny dysonans w harmonię tej grupy. Była 
zmieszana, zawstydzona, wycofana i jakby obca w swym własnym domu. Hałaśliwe 
panny podpitym chichotem i opowiadanymi głupstwami zakłócały intymność jej 
zakątka. Spoufalały się z nią, puszczały do niej oko i opowiadały rzeczy, których 
wolałaby nie słyszeć. Siedziały na kolanach swoich patronów, co spowodowało, 
że siedzenie na kolanach Samuela wydało się Sabince prostackie i wulgarne. 
Dziewczyny wymachiwały odkrytymi ramionami, podciągały i prostowały obna-
żone nogi i paplały tak głośno, że nie mogła dosłyszeć ani słowa z poważnej 
rozmowy na temat wschodniego i zachodniego frontu, którą prowadziło paru  
mężczyzn.

Najbardziej jednak irytowało Sabinkę dziwne zachowanie Samuela. Zasmucał 
ją dzisiaj, zamiast rozweselać. Taka już była. Każdy z mężczyzn, który był dla niej 
dobry, stawał się jej własnością – jej dzieckiem. Serce miała cały czas przepełnione 
troską o nich. Razem z nimi bała się ich żon, aby przypadkiem nie dowiedziały się 
o niej. Pragnęła, aby jej kochankowie nie mieli żadnych zmartwień w pracy. Kiedy 
oni byli zadowoleni, ona też była, kiedy się śmiali, ona się śmiała, kiedy narzekali, 
i ona narzekała. A oni ze swej strony chętnie czynili z niej powierniczkę swoich 
trosk. Zanim poszło się do łóżka, dobrze było otworzyć serce przed Sabinką, 
tym aniołem o pogodnym uśmiechu, oczach pełnych ciepła i smutku, wyżalić 
się, podzielić skrytymi wątpliwościami i wyrzutami sumienia, które dręczyły ich 
z powodu wizyt u niej oraz innych grzechów. Czuła się współwinna, a to czyniło 
grzech jeszcze smakowitszym, bo z nią nie wydawał się grzechem. 

Jednak Samuel w ogóle był inny. Ta inność polegała na tym, że nigdy się jej nie 
spowiadał i nie rozmawiał z nią poważnie. Mogłoby to być bolesne, ale nie było, 
ponieważ wpadał do niej niczym wicher i wnosił ze sobą powiew świeżości. Od 
razu jakoś jaśniej się robiło w każdym zakamarku. Był swawolny i szelmowski, a do 
tego miał tyle młodzieńczego uroku, jakby pomimo swojej formalnej dorosłości 
pozostał chłopaczkiem, łobuziakiem. Ta jego dziecinność budziła w niej zarówno 
uczucia matczyne, jak i ją samą zamieniała w dziewczynkę, która znajdowała 
wielką przyjemność w komicznych wygłupach. Ta szczególna relacja między nimi 
wyróżniała go na tle innych partnerów i była przyczyną, dla której gotowa była 
przymykać oko na jego grzeszki. Najgorsze było to, że, po pierwsze, przychodził 
do niej tylko za dnia, a w nocy była sama, a po drugie, nie chciał przynosić jej 
drewna z resortu, którym mogłaby grzać, dawał jej tylko „rumki”, rzecz, za którą 
na innych swoich przyjaciół obrażała się śmiertelnie. 

Dzisiejszej nocy Samuel był pijany i tak poważnego jeszcze nigdy go nie wi-
działa. Słowem nie odzywał się do nikogo. Trzymał ją w objęciach i nie przestawał 
bezwstydnie całować i obmacywać jej ciała. Sabinka czuła palący wstyd, chciało 
jej się płakać. Z niecierpliwością czekała, aby goście rozeszli się już, mając jedynie 
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nadzieję, że będzie zbyt późno, aby Samuel zdecydował się przekroczyć most, 
więc zostanie z nią na noc. 

Usłyszała, że ktoś zawołał: „Dwunasta!” – i w tym momencie światło zgasło. 
W pierwszej chwili było tak cicho, że Sabince wydawało się, iż słyszy, jak śnieg na 
dworze zsuwa się z dachu, potem rozległo się coś jak kocie miauczenie i piski. 
Poczuła, że objęcie Samuela wokół jej talii rozluźnia się. Odsunął ją od siebie, 
otrząsnął się, po czym wybiegł z domu. Piski wokół niej nie ustawały. Czuła, jak 
serce jej wali. Miała zawroty głowy. Ciężko stanęła na nogach i ciemność za-
wirowała przed nią kolorowymi kręgami. Wybiegła za Samuelem. Zobaczyła go 
leżącego w śniegu, twarzą do ziemi, na wpół zasypanego. Z krzykiem zawróciła, 
wołając gości. Dużo czasu zajęło im wciągnięcie jego ciężkiego ciała z powrotem 
do pomieszczenia. 

I tak pozostał u niej na noc, podobnie jak inni goście. Sabinka nie spała zatem 
sama, a mimo to i tak płakała. 

*

Noc sylwestrowa.
Serce pana Adama biło rytmicznie i zdrowo, wystukując łacińską frazę, która 

ostatnio mu się przypomniała: Pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą. Senten-
cja ta chodziła mu po głowie w dzień i w nocy. Czasami słyszał ją, a innym razem 
w ogóle nie miał świadomości, że w nim rozbrzmiewa, podobnie jak człowiek, 
który czasem słyszy własne serce, ale nie zwraca na nie uwagi. A ono mimo to 
wybijało rytm: pie-nią-dze… nie… śmier-dzą… chleb… nie… śmier-dzi.

Do fekaliów wysyłano Żydów często za karę, tak jak zsyła się na przymusowe 
roboty do innego kraju. Kierowano tam na tydzień, dwa, albo na miesiąc w zależ-
ności od powagi przewinienia. Byli jednak fekaliarze, nawet całe rodziny, którzy 
wybrali tę profesję dobrowolnie ze względu na podwójną porcję zupy, szklankę 
mleka i talony, które się otrzymywało. Pan Adam należał do tych ochotników. 

Fekaliarze tworzyli zamkniętą, oddzielną kastę niczym członkowie orientalnych 
sekt. I podobnie jak oni byli nietykalni. Pełnili nieustannie swe święte powołanie, 
aby obsłużyć i utrzymać w czystości drewniane „świątynki”, które znajdowały się 
na każdym podwórzu. 

Mieli też swoje własne stroje kapłańskie: brązowe, poplamione kombinezony. 
Kobiety i dzieci też się czasami w nie stroiły. Ich świątynne utensylia stanowiły: 
czerpak z długą rączką oraz wiadro. Tym wybierali ekskrementy ze zbiorników 
i napełniali nimi beczki w kolorze ceglastej czerwieni spoczywające na dra-
biniastych wozach, które za dyszle umieszczone z przodu ciągnęli zazwyczaj 
mężczyźni, jeden albo dwóch, a z tyłu, wyciągniętymi rękoma, z opuszczonymi 
głowami, pchały kobiety, dzieci lub po prostu słabsi pracownicy. Nierzadko na 
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beczce, jak na rudym źrebaku, jechała jakaś zasłużona osobistość tego bractwa, 
albo dwie czy nawet trzy. 

Przejazd ulicami tego „świętego” fekaliowego karawanu zapewniał wyjątkowo 
barwny widok, a jego pojawienie się nie było ogłaszane tłumowi przechodniów 
biciem dzwonów i śpiewem, lecz raczej wonią „kadzidlaną”, która niosła się 
przed nimi i za nimi. A zamiast bębenków i fletów słychać było stukot kół po 
kamiennym bruku i hałas wiader oraz czerpaków uderzających o rozklekotaną 
blachę beczek. Przechodnie, którzy mieli szczęście znaleźć się w pobliżu tego 
zjawiska, mogli nacieszyć oko brązowym połyskiem czcigodnej cieczy ściekającej 
z beczek i skrapiającej niczym święcona woda środek drogi. 

Nie można powiedzieć, aby pan Adam porzucił posadę dozorcy w resorcie 
Zajdenfelda z powodu tak zwanych kwestii materialnych, czyli ze względu na tę 
dodatkową porcję zupy lub talony, które otrzymywało się, pracując przy feka-
liach. Przyczyną nie były też okoliczności rodzinne powstałe na skutek nagłego, 
niespodziewanego spotkania z synem Mietkiem. Do przejścia do pracy przy 
fekaliach skłoniło go inne wydarzenie, które miało miejsce parę tygodni później 
– spotkanie z jego byłą służącą, kucharką Rejzl. 

Po dniu przepracowanym w resorcie szedł do domu pochylony ze zmęczenia. 
Otulony w płaszcz, przyciskał do siebie menażkę z zupą. Była gorąca. Ogrzał ją 
na stercie odpadów, którą podpalił. Teraz spieszył się, aby po dotarciu do pokoju 
mieć jeszcze trochę ciepłej strawy. Ledwo jednak zszedł z mostu, spotkał się oko 
w oko z Rejzl. Od razu odciągnęła go na bok i zalała potokiem słów: – Spójrzcie 
tylko na tę twarz, co się panu stało! Niech taki los spadnie na moich wrogów! 
Zupełna „klepsydra”! – Nachyliła się tak mocno w jego stronę, że para z jej ust 
wpadała wprost w jego nozdrza. – Jak sobie pan radzi, hę? Co, samemu się 
gotuje? Pięknych czasów dożyliśmy! Oby to spotkało moich wrogów! Prawdę 
mówiąc, to i tak ma pan szczęście przy tym całym nieszczęściu. Rewizja u nas 
była, Kripo pana szukało. Suter chciał, abym mu powiedziała, gdzie pan mieszka. 
A ja przecież nie mam zielonego pojęcia, gdzie mieszkacie! A nawet gdybym wie-
działa, to myśli pan, że bym im powiedziała? Nie zna mnie pan? To musi zostać 
między nami, gdzie pan mieszka, no nie? 

Pan Adam poderwał się i puścił takim pędem, że z menażki, którą miał 
w ręce, strugi zupy chlustały we wszystkich kierunkach, zalewając jego płaszcz.

Całą noc drżał na łóżku. Wydawało mu się bowiem, że lada moment usłyszy 
pod oknem kroki i nadejdzie Suter oraz jego ludzie z Kripo, aby wywlec go z łóżka 
i zaprowadzić do „czerwonego domku”.

Nazajutrz poszedł zapisać się do pracy przy fekaliach. Ażeby jeszcze lepiej 
zatrzeć za sobą ślady, przyjął nowe nazwisko: Adam Najman. Chciał się też rozstać 
ze swym imieniem – Adam, ale było ono częścią jego osobowości. Gdyby się go 
wyrzekł, czułby się jak nagi, jakby chodził odarty z ostatniej koszuli. 

Dzisiaj, w ten noworoczny wieczór, pan Adam siedział w swoim zimnym pokoju 
i twardą szczotką szorował palce u stóp. Drapał je aż do bólu. Nigdy nie znosił 
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brudu pod paznokciami, a teraz wydawało mu się, że jak długo by ich nie czyścił, 
fetor i tak pod nimi pozostanie. Uwolnienie się od niego jest niemożliwe. Pan 
Adam był już po codziennej kąpieli w lodowato zimnej wodzie, ale nie było mu 
zimno, chociaż w pokoju nie czuło się ciepła, bo żar z pieca kaflowego Krejny 
nie docierał tu przez zamknięte drzwi. Był już po swojej rutynowej codziennej 
gimnastyce, do której wrócił wraz ze zmianą zatrudnienia i nowym stylem życia. 
Kucharka Rejzl powiedziała mu, że wygląda jak „klepsydra”. Powinna go dzisiaj 
zobaczyć. Te cztery tygodnie przepracowane przy fekaliach zdziałały cuda. Dobrze 
się odżywiał, otrzymywał szklankę mleka, no i miał porządne talony. Niczego mu 
nie brakowało. 

W końcu odłożył szczotkę, wstał, zgasił światło i rzucił się na łóżko jak samo-
bójca skaczący w otchłań morza. A to dlatego, że przy wszystkich korzyściach 
zapach, który roznosił się od niego, niemal przyprawiał go o chorobę – nie tyle 
za dnia, przy pracy, kiedy w zasadzie go nie czuł, lecz nocą, kiedy kładł się do 
łóżka w tej intymnej bliskości z sobą samym. Wtedy jego nozdrza stawały się 
szczególnie wrażliwe. Brzydził się swoich rąk i gdzie by ich nie ukrył pod kołdrą, 
one i tak dawały o sobie znać. Leżał z otwartymi oczyma, skierowanymi w stronę 
okna, do którego przymarzły zesztywniałe, podarte zasłonki. Wraz z kwiatami 
wymalowanymi przez mróz na szybie wyglądały niczym świetlisty, srebrny namiot. 
W sposób nieoczekiwany i dziwny powodowały, że myślał o… Krejnie. Potrzebował 
jej. Pragnął mieć ją przy sobie w łóżku. Zaspokoiłaby go. Tak, nie znosił jej. W to 
nie wątpił. Ale należała ona do tych nielicznych kobiet z getta, które miały piersi 
i biodra. Czasami, kiedy rano widział ją na wpół ubraną, jak kręci się po swoim 
pokoju, gorzko-słodkie wspomnienie wstrząsało jego ciałem na wskroś niczym 
znany, przyjemny zapach, który wraca do nas nieoczekiwanie. Krejna obdarzona 
była tą ciężką, masywną urodą pulchnych kobiet, które niegdyś kochał. W tym 
życiu, które kiedyś prowadzili, ich spotkanie graniczyłoby niemal z cudem. 

Ostatnio starał się być w stosunku do niej przyjazny, nawet uległy. Pomagał 
w domu, palił w piecu, przynosił wodę. Pozwalał krzyczeć na siebie, dyrygować 
sobą, jakby był jednym z jej dzieci. Czekał na odpowiedni moment… na przypływ 
odwagi. Ten pewny siebie pan Adam, który brał kobiety jak bierze się kawałek 
ciasta, bez żadnych ceremonii i ceregieli, miał obawy przed Krejną – „Poszuki-
waczką Skarbów”. To był strach nie tyle przed nią samą, co przed jej odmową, 
ponieważ on nie pragnął jedynie żaru jej ciała, ale także tego ciepła, które z niej 
promieniowało. Działo się jednak tak, że im bardziej był jej uległy, tym bardziej 
ona się złościła. I niejednokrotnie nachodziła go obawa, że pewnego pięknego 
dnia kobieta wyrzuci go z mieszkania. A tu była jego ostatnia przystań, z której 
nie miał już dokąd pójść. 

Problem z Krejną był zupełnie prosty. Akurat smród Adama w ogóle jej nie 
przeszkadzał. Przyzwyczaiła się do tego typu zapachów i nie przejmowała nimi. 
A czy ona sama nie spędziła swojego dzieciństwa właśnie przy klozecie? A jej 
młodość czy nie przebiegała w pobliżu zbiornika z odchodami? W tym wypadku 
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było odwrotnie – zapach zbliżał do niej Adama, bo mogła się poczuć przy nim 
swojsko. Ale była inna historia. Tym, co ją odstręczało od niego, było rozczaro-
wanie. Świętym Żydem63 – lamedwownikiem mógł być każdy na tym świecie, ale 
nie fekaliarz. Dlaczego? Tego nie wiedziała dokładnie. Była jednak przekonana, 
że te zajęcia nie pasują do siebie i tyle. Oczywiście już wcześniej miała pewne 
wątpliwości co do świętości Adama i niejeden raz wściekała się sama na siebie, 
że była chyba głupią krową, dając sobie wmówić takie wariactwa. Jednak ciągle 
pozostawała ta odrobina nadziei – a nuż? Może ma swego osobistego obrońcę, 
który czuwa nad nią i nie pozwoli, aby coś złego się stało z nią i z jej dziećmi? 
Więc dalej czekała na znaki i sygnały w zachowaniu Adama, a znajdując je na 
każdym kroku, odnajdywała wraz z nimi ukojenie dla duszy. 

Ale ten smród, który uderzył w nozdrza Krejny już pierwszego dnia, kiedy 
Adam wrócił z pracy przy fekaliach, był bezlitosnym zapachem prawdy. Wtedy 
to potok ciemności zalał jej serce i po raz pierwszy w pełni zrozumiała, w jak 
żałosnej sytuacji znalazła się ona sama i jej pociechy. Zaraz następnego ranka 
zaczęła wyładowywać zwątpienie i rozgoryczenie na swym lokatorze, jakby był 
odpowiedziany nie tylko za jej osobiste nieszczęście, ale i za los całego getta. 
W żaden sposób nie mogła mu darować, że nie jest Świętym Żydem. 

Teraz, gdy pan Adam zostawiał drzwi do swego pokoju lekko uchylone, aby 
trochę ciepła z kuchni dostało się do niego, zatrzaskiwała je z taką siłą, że aż 
zawiasy zgrzytały, a drewniana framuga trzeszczała. W tym jego pokoju, który 
kiedyś był dla niej niczym Święte Świętych, buszowała jak się patrzy. Brała 
dla siebie wszystko, co wydało jej się przydatne, nie miała obiekcji, aby wyjąć 
z szuflady czasami ziemniaka, czasami marchewkę. Nie pogardziłaby też jego 
chlebem, cukrem i marmoladą, gdyby nie to, że nosił je przy sobie, w wielkich 
kieszeniach kombinezonu. To, że był posłuszny, rąbał drzewo, wynosił popiół, 
zamiatał podłogę, nie poprawiało jej nastawienia do niego. Niejeden raz brała 
ją chęć, aby przywalić mu czymś po głowie, rzucić się na niego i paznokciami 
wydrapać mu szramy na twarzy albo w ogóle maltretować go, jak się tylko da. 
Jednak nie chciała, żeby się stąd wyprowadził. W pewien sposób był jej potrzebny. 
Jej zbolała dusza musiała mieć na kogo przelewać swą gorycz. 

Dzisiaj, w tę noworoczną noc, leżała czuwając tak samo jak on. Ona po jednej 
stronie ściany, a on – po drugiej. On – niezaspokojony w pożądaniu jej, ona – 
zanurzona w fantastyczne plany, jak go zamordować, udusić, poćwiartować. Tej 
nocy jej mordercze wizje stały się w dwójnasób okrutne. Była na tyle wykończo-
na, że nie wiedziała, na jakim świecie się znajduje. Trójkę dzieci przewiało, więc 
teraz miały nalot na migdałkach. Musiała zatem przez całą noc utrzymać ogień 
w piecu, ponieważ przed położeniem spać postawiła im bańki i nasmarowała 
plecy ostatnim kawałkiem masła. Miały się wypocić, więc gdyby w pokoju zrobiło 

63  Święty Żyd – osoba o wyjątkowej świętości i mądrości, sprawiedliwy (hebr. cadik).
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się zimno, mogłoby, Boże uchowaj, już być po nich. Leżała teraz rozedrgana i nie-
spokojna na łóżku, wsłuchując się w oddechy dzieci. Zazwyczaj nie przejmowała 
się tak przeziębieniami swoich pociech. Dzieci muszą się hartować i im mniej się 
człowiek z nimi pieści, tym lżej przechodzą wszystkie choroby. Tym razem jednak 
sytuacja była nadzwyczajna. Krejna liczyła się z tym, że lada dzień dostanie „za-
proszenie na wesele”. Szła na pierwszy ogień zarówno dlatego, że była żoną już 
odesłanego wysiedleńca, jak i dlatego, że należała do grona zasiłkowców. Nie 
wiedziała, czy powinna rozpaczać, czy się cieszyć. Z jednej strony ogarniało ją 
przerażenie na samą myśl o podróży z dziećmi w takie zimno. Z drugiej jednak 
strony miała nadzieję, że spotka się ze swym Fajwisiem, bez którego żyć jej 
się nie chciało. I tak jej serce było jedną rozdartą raną. A do tego czuła się tak 
opuszczona, tak samotna, jak jeszcze nigdy w życiu.

Spod stołu puszczały do niej oko naszykowane plecaki i chlebaki z tą odrobiną 
dobytku i rzeczy do zabrania. Do czego były podobne te tobołki – do aniołów czy 
do demonów? Czego się domagały – aby wyruszyć w obcy, skuty lodem świat 
na poszukiwanie Fajwisia, tam, gdzie nie będzie już Bałut ani nawet Łodzi, czy 
też aby pozostać w getcie i ukrywać się wraz z maluchami?

Chore dzieci spały niespokojnie, kręciły się i kaszlały. Za każdym razem pod-
biegała do nich, dotykała ich głów, przyciskała do swego miękkiego łona i znów 
dokładała do pieca. Kręciła się wokół stołu, wokół tobołów i załamywała ręce. 
Nagle usłyszała głosik Dwojry. Córeczka siedziała na łóżku i kołysała się, maja-
cząc w gorączce straszne, chrapliwe słowa. Krejna przypadła do swej starszej 
dziewczynki, objęła ją swym pełnym ciałem i tak kołysząc, z powrotem położyła 
ją na czerwonej, nieobleczonej poduszce: – Wos s’hot zech dir gecholemt di 
nacht un jene nacht, zol ojsgejn cu undzere sojnims kep…64 – splunęła trzy razy 
i pobiegła do kuchni przygotować trochę cymesu z jednej marchewki. Wciskała 
go łyżeczką do rozpalonych ust dziewczynki: – Jedz, jedz, mój źrebaczku… To 
jest słodkie. To jest dobre. Napełni ci usteczka… – Z oczu zaczęły jej płynąć łzy, 
które obmywały buzię dziewczynki. Podziałały one na chorą niczym lekarstwo, 
z twarzyczki zniknęło napięcie, a oddech purpurowych warg stał się lżejszy 
i spokojniejszy. 

Zrozpaczona Krejna położyła się z powrotem do łóżka. Poczuła jak lament 
wstrząsa całym jej ciałem, a zęby uderzają o siebie. Aby się wzmocnić i wziąć 
w garść, zaczęła rozniecać w sobie ogień nienawiści: o, jakże była rozjuszona! Jaka 
była wściekła z powodu tej niesprawiedliwości, jaka spotkała ją i jej dzieci! Furia 
w niej narastała, wzbierała, rozżarzała się, wypełniając sobą jej łono, ciężkimi 
czyniąc ręce i nogi, całe ciało: „Poćwiartuję go! Poćwiartuję go!” – wygrażała – 

64 Formuła ochronna wypowiadana po złym śnie (wypowiedziana przez Krejnę w dialekcie łódzkim 
języka jidysz): „Co się tobie złego przyśniło tej nocy i tamtej nocy, oby spadło na głowy naszych 
wrogów”.
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ale komu? Hitlerowi, Prezesowi? Nie, swojemu lokatorowi! – Wbijała paznokcie 
we własne ręce. Zaciśniętymi pięściami biła się po łydkach, przygryzała wargi, 
waliła rozczochraną głową. W końcu nie mogła już uleżeć i znów wstała z łóżka. 
Cichy, nagrzany pokój zawirował w rytm jej wściekłości. Nie wiedziała, co się z nią 
dzieje i w przypływie obłędnego bólu przypadła do drzwi Adama.

W tym samym czasie pożądanie Adama osiągnęło najwyższy poziom. Zapo-
mniał o wszelkich obawach i oporach. Ogień ciała poderwał go z łóżka i kiedy 
Krejna otworzyła drzwi – obydwoje rzucili się na siebie. 

*
 

Michał Lewin
Litzmannstadt-getto, noc sylwestrowa 1941

Mój ty drogi Mirażu,
i znów piszę do Ciebie, jakby się nic nie stało. Nie daj się zmylić. Tym razem 

pisze do Ciebie ktoś, kto wrócił z tamtego świata. Ale wrócił jedynie połowicznie. 
Większa część mnie została po tamtej stronie.

Kiedy wybuchła epidemia tyfusu w obozie cygańskim, wraz z dwoma kolega-
mi byliśmy tam wolontariuszami. To nie była kwestia odwagi. W moim wypadku 
była to prawdopodobnie nieposkromiona ciekawość dowiedzenia się, co się tam 
dzieje. Według mnie istnieją dwa rodzaje ciekawości, jedna to ta, która pcha 
z tłumem – ludzka, zwierzęca, szukająca satysfakcji poprzez przyglądanie się 
katastrofie i mówienie sobie, że to dotyczy tamtych, nie mnie. Druga ciekawość 
szuka czegoś przeciwnego, zgodnie z przekonaniem, że jeśli to dotyczy tamtych, 
dotyczy również mnie. Do której kategorii moja ciekawość się zaliczała, osądź 
sama. Ty pewnie znalazłabyś jeszcze inne przyczyny, na przykład: podświadome 
pragnienie samounicestwienia. To również pozostawiam Twojemu osądowi. 
Osobiście ograniczę się do suchych faktów. Było tak a tak. 

Mój powrót do życia traktuję z gorzkim patosem. Nie będę Ci przedstawiał, 
co widziałem i dlaczego. Ani ja, ani ten papier nie bylibyśmy w stanie tego znieść. 
Wszystko, co stamtąd wyniosłem, uległo pomieszaniu w gorączce, gdy choro-
wałem na tyfus, i znalazło swoje ucieleśnienie w strasznych halucynacjach. 
Dwa razy, mówiono mi, spadłem z łóżka. Przesuwałem się, aby zrobić miejsce 
dla moich kamratów – Cyganów i ich dzieci. Kiedy wróciła mi świadomość, 
wszystkie wydarzania wydawały się koszmarnym majakiem w malignie. Ale jak 
tylko zacząłem stawiać pierwsze kroki na chromej nodze, brutalne olśnienie 
przeszyło mój umysł – prawda o człowieku. Trudno ją zaakceptować, trudno  
pominąć. 



612

Na ile jednak znam siebie i w ogóle naturę człowieka, z czasem prawdopodob-
nie zwrócę się przeciw tej prawdzie, wrócę do stanu niewiedzy, wybiorę ciemność 
zamiast olśnienia. Zmusi mnie do tego moje ciało. Ono chce żyć.

Pierwszy raz pokonałem dziś schody na piętro. Zaszedłem do Wintera, mojego 
pacjenta. To dziwne, że właśnie z nim, a nie z mamą, Nadzią, Gutmanem albo 
Szafranem zachciało mi się spędzić ten dzisiejszy wieczór. Zrozum – problem 
polega na tym, że bez względu na oddanie moi bliscy stali mi się obcy. Moje 
osobiste przeżycia, których jedynie ja doświadczyłem, stworzyły barierę między 
nami. Z Winterem więcej mnie dzisiaj łączy. Nie jestem jego lekarzem, a on nie 
jest moim pacjentem. Obaj jesteśmy poszkodowani. W równym stopniu. 

Siedzieliśmy przy oknie w ciemnym pokoju. Winter zeskrobał nożem ma-
larskim szron z szyb, jakby zdrapywał niepotrzebne plamy z płótna. Ciepłem 
oddechu usunął matowość szyby i naszym oczom ukazało się nocne getto. Była 
jasna noc. Chudy księżyc oświetlał domy, uliczki, nawet most na Lutomierskiej 
mogliśmy zobaczyć. 

– Co za cudowna obojętność – powiedział Winter, a ja słuchałem jego słów. 
Oczy z przyjemnością chłonęły lodowate piękno. Kiedy jednak ten obraz docierał 
do serca, zaczynał parzyć jak rozżarzony kawałek węgla. Zadawał ból. Winter 
powiedział: – Noc nad gettem jest jak biała kwoka. Zaszlachtowana kwoka. Jej 
dwa rozpostarte skrzydła leżą nad poszczególnymi częściami getta, przykrywając 
czarne kurczaki – domy, przywierając do nich zimnymi piórami, zamarzniętym 
puchem. O tam, widzisz most? To jest biała szyja ptaka, wygięta, sztywniejąca 
w ostatnim spazmie. Widzisz ciemną ulicę Zgierską, która ciągnie się pod nim? 
To jest nóż szojcheta zanurzony w gardle. Krew nie cieknie ani z szyi, ani z noża. 
Krew stężała i zatamowana została brunatnym skrzepem: ceglanym kościołem 
stojącym w pobliżu. Z samego jego czubka spogląda martwe oko kury – zegar 
ze stojącymi wskazówkami. Czerwony, pusty kościół w środku getta. Co za wie-
loznaczny symbol o tylu twarzach! W niszy stoi Matka Boska, gipsowa, płacząca 
lalka w niebieskiej sukni. Dzisiaj jest dzień narodzin jej dziecka65. Zimny śnieg 
przykrywa jej ramiona, aureolę, fałdy szat. Jaki ma związek z martwą kwoką?… 
Czasami… kiedy ją mijam, mam ochotę strącić ją z jej piedestału i schować pod 
pelerynę. Chcę skruszyć jej posągowe ciało i oddechem roztopić zimne, pacior-
kowe łzy, które stoją w jej szklanych oczach. Chcę wydobyć z jej roztrzaskanych 
gipsowych członków żywą postać matki świata. Matki, która ochrania, obejmuje 
z czułością i prowadzi swoje zagubione dzieci nie na Golgotę, lecz jak najdalej od 
niej… Chcę, aby stała się uniwersum, aby stała się Bogiem. Dziecięce marzenie 
artystyczne… Ale prawda, Michale, jest inna. Prawdą jest obojętność. Czasami 
ohydna obojętność, czasami imponująca. 

65  Albo pomyłka autorki, albo celowe połączenie nocy sylwestrowej i nocy wigilijnej.



Mówiąc tak, Winter ciągle sprawdzał sobie puls i przykładał dłoń do czoła. 
Podawał mi, niby dla żartu, rękę, abym sprawdził, czy ma temperaturę. Czułem 
szybkie pulsowanie żyłki pod palcami. W koniuszkach moich palców też coś po-
śpiesznie pulsowało. Nie mogłem rozróżnić mojego tętna od jego. Powiedziałem 
mu to. Dotyk naszych rąk nie był dotykiem lekarza i pacjenta. To był braterski 
uścisk. Uśmiechnął się do mnie, czując widocznie to samo. Rozpostarł dłoń: – 
Noworoczna noc – znów odwrócił się do szyby. – Popatrz tylko, jak cicho. Wszyst-
ko zanurzone w białej niewinności śniegu, w otulającej, miękkiej przytulności. 
Czujesz odświętność w powietrzu? Śnieg jest białym obrusem, a nad nim coś 
błyszczy i migocze: klejnoty – diamenty, szmaragdy, rubiny, szafiry, wspomnienie 
wielkich bukietów nieśmiertelników, rozkloszowanych, starodawnych sukien, 
mlecznobiałych, na wpół odkrytych kobiecych biustów, oczu, które pałają jak 
pełne kielichy uderzającego do głowy rumu, ciepłego grogu, brandy – …a może 
wszystko na zewnątrz jest tylko czekaniem na cichy dźwięk dzwoneczków u sań, 
na miauknięcie białego kota, na szelest płatków śniegu sypiących się z gałęzi 
i dachów?… A może całkiem przeciwnie – czekaniem na walenie w bębny, na 
grzmiące trąby, talerze, które rozniecą iskry białego niepokoju i popchną krew 
w żyłach do dzikiego tańca?… Zobacz, poczuj… Słyszysz tęsknotę niewinnej 
bieli? Jakie oczekiwanie drzemie w jej milczeniu? Co za udręka ciągnie się przez 
jej zakryte głębie? Czego chce ta ostatnia noc roku? Tęskni za wiecznością czy 
raczej za dniem i własnym odejściem? 

Winter zamilkł. Rozkaszlał się i dopiero po dłuższym czasie z powrotem złapał 
oddech. Kaszel przeszedł w śmiech – tubalny, gromki skrzek drapieżnego ptaka: 
– To wszystko iluzja – chichotał – jedyną prawdą jest obojętność. 
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Drugi tom powieści Chavy Rosenfarb obejmuje lata 1940–1942 i w całości do-
tyczy wydarzeń dziejących się w obrębie dzielnicy zamkniętej utworzonej przez 
Niemców na terenie Starego Miasta i Bałut w lutym 1940 roku. Autorka znała 
większość opisywanych wydarzeń z własnego doświadczenia, ale o niektórych 
sprawach wiedzieć nie mogła. 

Formalnie zarządzenie niemieckiego prezydenta łódzkiej policji Johanna 
Schäfera informujące, że w północnej części miasta powstanie specjalna dziel-
nica dla Żydów, ukazało się 8 lutego 1940 roku w gazecie „Lodzer Zeitung”. 
Było to jedno z pierwszych gett utworzonych przez Niemców na terenie okupo-
wanej Polski. Łódź od 1939 roku stanowiła część Rzeszy, znajdowała się na 
terenie Warthegau (Kraju Warty), którego namiestnikiem był Gauleiter NSDAP 
Arthur Greiser, i miała zostać całkowicie przekształcona w miasto niemieckie. 
Żydzi musieli opuścić mieszkania w innych częściach Łodzi, by zamieszkać na 
Bałutach. Jednocześnie Polacy i Niemcy byli zmuszeni do wyprowadzenia się 
z dzielnicy przeznaczonej wyłącznie dla Żydów. Tym wydarzeniem rozpoczyna 
Chava Rosenfarb drugą część powieści Drzewo życia.

Na teren getta trafiło początkowo ponad 160 tysięcy z 233 tysięcy łódzkich 
Żydów żyjących w mieście w 1939 roku. Około 70 tysięcy uciekło z Łodzi w pierw-
szych dniach wojny na wschód. Od 12 kwietnia 1940 roku miasto nosiło nazwę 
Litzmannstadt, nadaną przez Niemców na cześć generała Karla von Litzmanna, 
dowódcy armii niemieckiej w czasie I wojny światowej, który wspierał Führera 
w latach 30., gdy Hitler walczył o władzę. Pod nazwą Litzmannstadt Łódź funk-
cjonowała do stycznia 1945 roku. 

30 kwietnia 1940 roku getto zostało zamknięte i całkowicie odizolowane od 
pozostałej części miasta. Dzielnicę żydowską otoczono wysokim płotem z drutu 
i desek. Więźniowie nie mogli jej opuszczać, a wejście na teren przeznaczony dla 
Żydów wymagało posiadania odpowiednich uprawnień. Co kilkaset metrów stała 
budka wartownicza, a funkcjonariusze niemieccy, którzy pilnowali granic getta, 
mieli prawo strzelać do wszystkich zbliżających się do ogrodzenia. Aby utrudnić 
ucieczkę, Niemcy kazali wyburzyć wiele domów przylegających do tego terenu. 

Żydzi nie mogli liczyć na pomoc z zewnątrz. Większość ich przedwojennych 
sąsiadów została deportowana do Generalnego Gubernatorstwa, wysłana na 
roboty do Niemiec albo uciekła na początku wojny. Poza tym do miasta zostało 

Łódzkie getto w latach 
1940–1942
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sprowadzonych kilkadziesiąt tysięcy Niemców z krajów bałtyckich, Rzeszy i tere-
nów ZSRR, którzy zajęli mieszkania po Polakach i Żydach. Dodatkową trudnością 
było wprowadzenie przez Rumkowskiego gettowych pieniędzy. Ponieważ  poza 
dzielnicą żydowską nie miały one żadnej wartości, zahamowały i tak niewielki,  
możliwy tylko w początkowym okresie istnienia getta, handel ze stroną aryjską.
Poza tym na Bałutach i Starym Mieście nie było systemu kanalizacyjnego, któ-
rym – tak jak w Warszawie – można byłoby nielegalnie wydostawać się poza 
getto i w ten sposób dostarczać żywność czy ratować ludzi. Żydzi łódzcy byli więc 
zdani wyłącznie na siebie. 

Niemieckim zarządcą getta (szefem Gettoverwaltung) był Hans Biebow, kupiec 
z Bremy, który znał się na interesach i stopniowo zamieniał getto w potężny obóz 
pracy. Żydzi z łódzkiego getta szyli mundury wojskowe, buty, plecaki dla armii 
niemieckiej, ale też wykonywali zamówienia dla prywatnych firm. Projektowali 
i produkowali elegancką bieliznę dla pań, piękne ubrania, wykonywali meble, 
zabawki dla dzieci, pantofle, abażury. Z pracy żydowskich więźniów z Litzman-
nstadt korzystało wiele niemieckich firm, które do dziś są aktywne na rynku. 

Już jesienią 1939 roku szefem żydowskiej administracji łódzkiego getta 
został mianowany przez Niemców przedwojenny działacz syjonistyczny Chaim 
Mordechaj Rumkowski – jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci wśród 
przywódców żydowskich w czasie II wojny światowej.  Pełnił tę funkcję do czasu 
likwidacji getta. Był on zwolennikiem podporządkowania się Niemcom i wyko-
nywania ich rozkazów, łącznie z przygotowywaniem list osób kierowanych do 
transportów. Przełożony Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie twierdził, że 
tylko praca i spokój mogą Żydów uratować, a getto będzie trwało, dopóki jego 
mieszkańcy będą Niemcom potrzebni. Rumkowski zorganizował sprawny system 
zarządzania, opiekę zdrowotną i społeczną, nawet szkolnictwo, ale także rozbu-
dowaną administrację, policję i sądy. To on podpisywał wszystkie rozporządzenia 
wydawane przez Niemców, co sprawiło, że Żydzi obarczali go winą za wszystkie 
swoje krzywdy, za wywózki i głód. 

Mieszkańcy getta żyli w bardzo ciężkich warunkach, gnieździli się w zanie-
dbanych domach, gdzie nie było wody i toalet. W niewielkich pomieszczeniach 
mieszkało od kilku do kilkunastu osób, co ułatwiało szerzenie się chorób za-
kaźnych. Łódzcy Żydzi umierali z wyczerpania i zimna, ale najdotkliwszy był 
głód. Żywność dostarczana do getta w zamian za pracę nie wystarczała, by 
wykarmić tysiące ludzi.  Szansę na przeżycie mieli tylko ci, którzy pracowali 
i dostawali kartki żywnościowe. Ale nawet pracujący przymierali głodem. W 1942 
roku dzienna wartość żywieniowa wynosiła 600 kalorii – trzykrotnie mniej 
niż na początku istnienia getta. Głód był wszechobecny. „Jedynym tematem, 
który ludzi interesował, o którym ludzie mówili, było jedzenie. I nie było przed 
tym ucieczki” – wspominał po wojnie jeden z ocalałych. Z wielu dokumentów, 
wspomnień, dzienników wynika jednak, że mieszkańcy getta starali się ode-
rwać od trudnych warunków i beznadziei poprzez edukację, kulturę, literaturę, 
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sztukę. Koncerty, spotkania literackie, dyskusje polityczne były źródłem nadziei 
w beznadziejnej sytuacji getta. Z łódzkiego getta ocalały teksty, obrazy, ręko-
dzieła, nawet figurki przygotowywane dla przyszłego muzeum Żydów z Europy 
Wschodniej, o których pisze w swojej powieści Chava Rosenfarb. Jej relacje ze 
spotkań literackich, a także opowieść o twórcach walczących o przetrwanie, są 
bezcenne, bo nie ma na ten temat zbyt wielu świadectw. Zachowały się nato-
miast tysiące dokumentów i zdjęć, których autorami byli żydowscy fotografowie. 
Dzięki nim możemy dziś zobaczyć, jak wyglądał świat zamkniętej dzielnicy i jego  
mieszkańcy.

*

Przez łódzkie getto przeszło w sumie ponad 200 tysięcy osób. W latach 1941 
i 1942, gdy Niemcy zaczęli likwidować małe getta prowincjonalne w okolicach 
Łodzi, do Litzmannstadt przywieziono ponad 18 tysięcy Żydów m.in. z Sieradza, 
Włocławka, Warty, Zduńskiej Woli, Pabianic. To od nich łódzcy Żydzi usłyszeli, jak 
były likwidowane żydowskie społeczności w Kraju Warty. Już wiedzieli, że Niemcy 
nie wahają się zabijać dzieci, kobiet i starców. W październiku i listopadzie 1941 
roku trafiło do getta 20 tysięcy Żydów z Rzeszy i Protektoratu (m.in. z Pragi, 
Wiednia, Luksemburga, Berlina, Hamburga, Frankfurtu). Wśród deportowanych 
byli m.in.: pisarze, naukowcy, adwokaci, lekarze, artyści, a także znakomici 
publicyści, którzy zasilili różne urzędy, a kilkoro z nich zostało kronikarzami 
opisującymi getto zarówno w Biuletynie Kroniki Codziennej, jak i w swoich dzien-
nikach i reportażach, które przetrwały wojnę (byli to m.in.: Oskar Singer i Oskar  
Rosenfeld). Jesienią tamtego roku Niemcy przywieźli do Litzmannstadt również ponad  
5 tysięcy Cyganów (Roma i Sinti) z Burgenlandu. Rosenfarb o tych wydarzeniach 
pisze, ale nie mają one w powieści kluczowego znaczenia. 

Masowe deportacje z Łodzi do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie 
hitlerowcy mordowali ludzi spalinami w ciężarówkach, rozpoczęły się w styczniu 
1942 roku. Najpierw wywiezieni zostali Cyganie, potem osoby, które Rumkow-
skiemu sprawiały różnorodne kłopoty, np. organizowały strajki i podburzały 
mieszkańców, nie chcąc się podporządkować, nie pracowały, prowadziły pokątne 
interesy, niekiedy kradły. Wśród wywożonych były także osoby utrzymujące się 
z zasiłków i ich rodziny stanowiące obciążenie dla getta, a także niewygodni 
działacze polityczni i społeczni. W getcie początkowo nie wiedziano, dokąd są 
kierowane transporty. Dopiero gdy w ogromnych ilościach zaczęły wracać ubra-
nia, które mieszkańcy getta musieli sortować i oddawać Niemcom, zaczęto się 
domyślać, jaki mógł być los deportowanych. Tym bardziej że nie było od nich 
żadnych wiadomości. W maju 1942 roku do transportów trafiło ponad 10 tysięcy 
Żydów z krajów zachodnich, czyli ponad połowa tych, którzy przybyli jesienią 



poprzedniego roku.  Do jesieni w ten sposób straciło życie ponad 70 tysięcy 
mieszkańców łódzkiego getta. 

Najdramatyczniejszym wydarzeniem tamtego roku była jednak tzw. wielka 
szpera, która miała miejsce na początku września 1942 roku, gdy Niemcy kazali 
wywieźć z getta wszystkie dzieci do 10. roku życia, a także osoby starsze, powyżej 
60 lat, chore i nienadające się do pracy. Drugi tom powieści Rosenfarb kończy się 
jeszcze przed tym najtragiczniejszym okresem w dziejach łódzkiego getta, który 
będzie opisany w ostatniej części książki. Był to punkt zwrotny w dziejach getta.

*

Dzielnica żydowska na terenie Litzmannstadt przetrwała do lata 1944 roku. 
W łódzkim getcie żyło wtedy jeszcze około 72 tysiące osób. Było to już ostatnie 
duże skupisko Żydów na terenie okupowanej Polski, gdyż wszystkie inne getta 
Niemcy zamknęli w latach 1942 i 1943. Likwidacja getta w Litzmannstadt roz-
poczęła się 23 czerwca 1944 roku, gdy wiadomo już było, że wojska sowieckie 
są coraz bliżej. Wedle informacji rozpowszechnianych przez władze getto miało 
być przeniesione na zachód. Pierwsze transporty ruszyły jednak do Chełmna nad 
Nerem, gdzie do 14 lipca zagazowano ponad 7 tysięcy osób. Po krótkiej przerwie 
wywózki zostały wznowione 1 sierpnia 1944 roku, tym razem na południe, do 
Auschwitz-Birkenau. Ostatni transport wyruszył ze stacji Radegast do Auschwitz 
29 sierpnia 1944 roku. Na terenie getta pozostało wówczas około 1500 osób. 
Ponad 600, wybranych przez Biebowa do pracy w fabrykach pod Berlinem, 
zostało wywiezionych w październiku. Do porządkowania terenu getta Niemcy 
zostawili około 800 osób, które dotrwały w Łodzi do wkroczenia Armii Radzieckiej.

W getcie zmarło z głodu i wyczerpania ponad 43 tysiące osób. Ich groby 
znajdują się na cmentarzu żydowskim, na tzw. Polu Gettowym. Około 150 tysięcy 
osób straciło życie w Chełmnie nad Nerem, Auschwitz-Birkenau i innych obozach. 
Wojnę przeżyło kilkanaście tysięcy, wśród nich Chava Rosenfarb, która po latach 
opisała getto łódzkie w swojej powieści Drzewo życia.

jp
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Chava Rosenfarb rodzinnej Łodzi poświęciła niemal całą swoją twórczość. Trylogia 
Drzewo życia opowiada o najtrudniejszym okresie w historii miasta – zagładzie 
społeczności łódzkich Żydów w czasie II wojny światowej.

Pisarka urodziła się 9 lutego 1923 roku. Była córką łódzkiego bundowca 
Abrahama Rosenfarba (ur. 1897), który przed wojną pracował jako kelner w re-
stauracji Zjednoczonych przy ul. Piotrkowskiej, i Simy Pinczewskiej (ur. 1898). 
Oboje pochodzili z ubogich żydowskich rodzin z Końskich. Wyjechali do dużego 
fabrycznego miasta niedługo po zakończeniu I wojny światowej, by odmienić swoje 
życie. Znaleźli pracę w fabrykach i związali się z robotniczą partią socjalistyczną 
Bund, która była popularna wśród żydowskiego proletariatu międzywojennej Łodzi. 
Sima pracowała jako brakarka, potem zajmowała się wyłącznie domem i dziećmi. 
Abraham stracił zatrudnienie w fabryce, ale znalazł lepiej płatną posadę kelnera. 

Chava i jej młodsza siostra Henia (ur. 1926) dorastały w kamienicy przy  
ul. Żeromskiego 75. Na kilkadziesiąt rodzin mieszkających w tym budynku tylko 
jeden lokal zajmowali Polacy. Dziewczynki wychowywały się w domu i środo-
wisku, gdzie królowała kultura jidysz, a z rodziną i przyjaciółmi rozmawiało się 
wyłącznie po żydowsku. Chodziły do prywatnej szkoły imienia Medema, utwo-
rzonej przez działaczy Bundu, gdzie językiem wykładowym był jidysz, należały do 
bundowskiej organizacji dziecięcej SKIF i do klubu sportowego Morgensztern. 
Dwa lata przed wojną Chava rozpoczęła jednak z konieczności naukę w polsko-
-żydowskim gimnazjum żeńskim, gdzie wszystkie przedmioty były wykładane 
w języku polskim, a jidysz traktowano z pogardą. Do końca życia pozostała 
jednak wierna językowi swojego narodu, choć podkreślała, że pierwsze wiersze 
pisała po polsku. Wydawało jej się, że polski bardziej pasuje do poezji. „Jidysz 
to język proletariatu. Polski był językiem romantycznym, lepiej nadawał się do 
wierszy miłosnych” – tłumaczyła. 

Jidyszowym tekstem poetyckim debiutowała nieformalnie jeszcze przed 
wojną. Ojciec pokazał wiersze córki wybitnemu żydowskiemu poecie Mojszemu 
Brodersonowi, twórcy grupy Jung Jidysz i teatru Ararat, który uznał, że dziew-
czynka ma talent i podpowiadał, by jak najwięcej pisała i czytała. Chava uwiel-
biała literaturę, zwłaszcza rosyjską, przede wszystkim powieści Dostojewskiego 

Pisarka języka jidysz  
i jej łódzkie korzenie
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i Tołstoja. Z polskich pisarzy lubiła Żeromskiego i Reymonta, a z polskiej poezji 
najbardziej twórczość Słowackiego. Chociaż kochała polską kulturę, nie miała 
polskich przyjaciół. „Między Polakami i Żydami była przepaść. Nie rozmawialiśmy 
ze sobą nawet na podwórku. Obserwowaliśmy się z dystansu” – opowiadała po 
latach. Ten dystans i odrębność dwóch żyjących obok siebie narodów opisała 
w powojennych powieściach. Jednak przede wszystkim opowiedziała w nich 
dzieje bardzo różnorodnej społeczności łódzkich Żydów, która w końcu lat 30. 
stanęła na skraju Zagłady. 

Drzewo życia – najważniejsza powieść pisarki – obejmuje zaledwie sześć lat, 
od końca 1938 do likwidacji getta w 1944 roku i choć autorka sięga znacznie 
głębiej w przeszłość Łodzi, aż do XIX wieku, gdy Żydzi zaczęli licznie przybywać do 
fabrycznego miasta, współtworząc jego wielkość, najważniejsza jest tu opowieść 
o życiu w zamkniętej dzielnicy utworzonej przez Niemców na Bałutach w lutym 
1940 roku. Właśnie przeprowadzką do getta rozpoczyna się drugi tom powieści. 
W książce odnajdujemy wiele autobiograficznych informacji, które na potrzeby 
powieści zostały przetworzone.

Rosenfarbowie zamieszkali w getcie najpierw przy ul. Lutomierskiej 11 m. 7 
wraz z innymi członkami rodziny, a potem przenieśli się na Łagiewnicką 8 m. 37. 
Oba miejsca i ich okolice zostały dość dokładnie opisane w książce. Również 
wiele postaci ma swoje autentyczne pierwowzory. Rachela Ejbuszyc to alter ego 
Chavy, a powieściowy Dawid przypomina w wielu aspektach Heńka (Henecha) 
Morgentalera, przyszłego męża autorki. Panna Diamant ma wiele wspólnego 
z przedwojenną nauczycielką autorki z gimnazjum, a zagorzała komunistka 
Estera – z jej szkolną koleżanką. Jednak pod prawdziwym nazwiskiem wystę-
puje tylko Chaim Mordechaj Rumkowski, Przełożony Starszeństwa Żydów, który 
kierował gettem przez całe jego istnienie, a także kilka postaci drugoplano-
wych. Pozostałe osoby autorka ukryła pod fikcyjnymi nazwiskami, zresztą we 
wstępie sama zaznaczyła, że „wszelkie podobieństwo do autentycznych osób 
jest przypadkowe”, a osoba Rumkowskiego i inne postaci historyczne są „swo-
bodnie zinterpretowane”. Pisarka ze swoich doświadczeń i opowieści innych 
osób, wydarzeń historycznych i dokumentów (nie ma wątpliwości, że sięgała 
do Kroniki getta łódzkiego wydanej w latach 1965–1966 przez Wydawnictwo 
Łódzkie i innych zachowanych tekstów dotyczących życia w getcie), zbudowała 
przekonujący świat, który pokazuje czytelnikom, czym było życie w zamkniętej 
dzielnicy, jak różnorodna była żyjąca tam społeczność, jak wyglądały relacje 
łączące i dzielące ludzi. Mamy tu też bardzo ciekawy obraz środowiska ludzi 
kultury, w którym autorka sama się znalazła.

Przez dwa lata Chava Rosenfarb kontynuowała w getcie naukę, a w 1941 roku 
zrobiła maturę, którą podpisał Rumkowski. To był koniec jej formalnej edukacji. 
Jesienią szkolnictwo w getcie zostało zlikwidowane, a młodzi ludzie i dzieci, tak 
jak dorośli, musieli poszukać pracy, by dostawać kartki żywnościowe i zupy da-
jące szansę na przeżycie. Przyszła autorka Drzewa życia pracowała w różnych 
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miejscach, także po pracy w jednym z resortów nieformalnie ucząc dzieci języka 
i literatury jidysz. Prowadziła też z siostrą i przyjaciółmi nielegalną wypożyczalnię 
książek w mieszkaniu Rosenfarbów przy ul. Łagiewnickiej. I dużo pisała, przede 
wszystkim poezję. Po wojnie stwierdziła, że w getcie „obok epidemii gruźlicy, 
tyfusu i dyzenterii szalała epidemia pisania”. Młodzi ludzie spotykali się, by de-
klamować poezję, dyskutować o literaturze i polityce, a także o życiu po wojnie. 
Grupa wspierających się przyjaciół dawała siłę i energię w chwilach zwątpienia, 
a niekiedy kawałek chleba, który mógł uratować życie. Rodzinę Rosenfarbów 
w dużym stopniu ratowało funkcjonowanie w strukturach Bundu. W 1942 roku 
Chava dostała pracę w tzw. Wydziale Naukowym, którym kierował rabin Ema-
nuel Hirszberg. Rosenfarb poprawiała jego przekłady psalmów z hebrajskiego 
na jidysz. W wydziale poznała wielu artystów, którzy przygotowywali eksponaty 
do wystawy prezentującej tradycyjne zwyczaje Żydów Europy Wschodniej, m.in. 
Izraela Lejzerowicza, Hersza Szylisa i Wincentego Braunera, ale przede wszyst-
kim poetę Symchę Bunima Szajewicza. To on zaprosił ją na spotkania literackie, 
które odbywały się w mieszkaniu Lejzerowicza przy ul. Rybnej 14. W ten sposób 
znalazła się w kręgu literatów tworzących w jidysz. Uczestniczyła też w poetyc-
kich spotkaniach u znanej przedwojennej poetki jidyszowej Miriam Ulinower. 
Chava należała do najmłodszych uczestników tych spotkań. Po latach wieczory 
poetyckie z czasów getta uznała za najważniejszą szkołę twórczą, jaką przeszła. 
Symcha Bunim Szajewicz został jej mentorem. Po wojnie oddała mu hołd tekstem 
wspomnieniowym w czasopiśmie „Di goldene kejt”, ale przede wszystkim uwiecz-
niła go w postaci natchnionego poety Symchy Bunima Berkowicza w Drzewie  
życia. 

Rosenfarbowie przetrwali w getcie łódzkim aż do jego likwidacji. Przez dziesięć 
dni próbowali uniknąć deportacji, ukrywając się wraz z przyjaciółmi i znajomymi 
(w sumie 20 osobami), ale zostali znalezieni i 28 sierpnia 1944 roku wszyscy 
trafili na stację Radegast, skąd Niemcy wywieźli ich – jak tysiące łódzkich Żydów 
– do Auschwitz. W obozie udało im się przejść selekcję. Abraham Rosenfarb, 
a także Symcha Bunim Szajewicz, zostali przewiezieni do Dachau. Chavę wraz 
z matką i siostrą przesiedlono do obozu pracy w Sasel niedaleko Hamburga, 
a potem do Bergen-Belsen, gdzie doczekały wyzwolenia przez Brytyjczyków. 
Już w Auschwitz, gdy odebrano jej zeszyty z utworami, które napisała w getcie, 
Chava obiecała sobie, że jeśli przeżyje wojnę, opisze getto i wszystko, czego 
doświadczył jej naród w czasie wojny. Chciała też odtworzyć utracone wiersze. 
Zaczęła je spisywać zaraz po wyzwoleniu, jeszcze w obozie dla dipisów (displaced 
persons) w Niemczech. 

Szukając ojca, spotkała Heńka Morgentalera i jego młodszego brata, którzy 
z łódzkiego getta i Auschwitz trafili do Dachau. Rodziny Morgentalerów i Ro-
senfarbów przyjaźniły się już przed wojną. Rodzice Heńka, a także on sam, 
należeli do kręgu Bundu (Józef Morgentaler był przed wojną radnym miejskim 
z ramienia Bundu, zginął z rąk Gestapo pod koniec 1939 roku). Tuż przed  
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deportacją z getta Heniek z bratem i matką ukrywali się w tej samej kryjówce, co  
Rosenfarbowie. W 1945 roku to on opowiedział Chavie o śmierci Szajewicza 
i o tym, że jej ojciec zginął na dzień przed wyzwoleniem w pociągu zbombardo-
wanym przez Amerykanów. 

Heniek rozpoczął studia medyczne w Niemczech. Chava z matką i siostrą 
nielegalnie przekroczyły granicę Belgii. Pracowała jako nauczycielka jidysz 
w Brukseli, jej siostra uczyła się w Paryżu. W 1947 roku Chava wydała w Lon-
dynie zbiór wierszy Di balade fun nechtikn wald (Ballada wczorajszego lasu), 
a rok później poemat o ojcu Dos lid fun jidiszn kelner Abram (Pieśń o żydowskim 
kelnerze Abramie) i zbiory wierszy Geto un andere lider (Getto i inne wiersze) 
oraz Arojs fun gan-ejdn (Wygnanie z raju). Potem została opublikowana jej sztu-
ka Der foigl fun geto (Ptak z getta). Młoda pisarka wciąż szukała formy, która 
pozwoli jej opisać tragedię Zagłady. Jeszcze w Brukseli zaczęła przymierzać się 
do powieści o łódzkim getcie.

Na zaproszenie wydawcy Rosenfarb wyjechała do Kanady i tam pozostała na 
stałe. Wkrótce dojechał do niej Morgentaler. W 1949 roku wzięli ślub, a w 1950 
roku urodziła im się córka – Goldie (imię dostała po matce męża, która zginęła 
w Auschwitz). Zamieszkali w Montrealu. Do Morgentalerów dołączyły także Sima 
i Henia. Kilka lat później przyszedł na świat syn Awrom (Bamie) Morgentaler, 
który podobnie jak syn Heni dostał imię na pamiątkę Abrahama Rosenfarba.

Zaraz po przyjeździe do nowego kraju Chava zajęła się pisaniem książki o łódz-
kim getcie i jego mieszkańcach. „Przez 13 lat prowadziłam podwójne życie. Żyłam 
ze swoją rodziną w Kanadzie, w dzielnicy imigrantów, zajmowałam się dziećmi, 
opiekowałam się chorą matką, pracowałam w fabryce […] i jednocześnie żyłam 
w łódzkim getcie. Moi bohaterowie nieraz ingerowali w moje życie” – wspominała 
pisarka po latach. Goldie Morgentaler we wstępie do pierwszego tomu polskiego 
wydania powieści napisała, że ta powieść jest poniekąd jej siostrą: „Moja matka 
pisała Drzewo życia przez ponad 20 lat – całe moje dzieciństwo i wczesną do-
rosłość”. Życie przeszłością i nieustanne wracanie do traumatycznych przeżyć 
stało się jednym z głównych powodów rozpadu małżeństwa. „Ojciec nie chciał 
pamiętać, to ich nieustannie dzieliło” – wspomina córka. Chava rozwiodła się 
z mężem w 1970 roku. 

Epopeja łódzkiego getta Der boim fun lebn (Drzewo życia), ukazała się w druku 
w języku żydowskim w 1972 roku i została przez prasę jidyszową okrzyknięta 
arcydziełem. Pisarka zebrała wiele nagród na całym świecie, m.in. w Argentynie, 
Australii, Meksyku, Kanadzie. W 1979 roku otrzymała Icyk Manger Prize, najbar-
dziej prestiżową nagrodę literatury jidysz wręczaną w Izraelu. Autorkę uznano 
za jednego z ostatnich wielkich pisarzy literatury jidysz i najwybitniejszą kobietę 
piszącą w tym języku.

Podczas promującej powieść podróży do Australii Chava Rosenfarb spotkała 
się z Symchą Bono Wienerem (1920–1995), kolegą z czasów gimnazjalnych, 
bundystą, który też przeżył łódzkie getto. Po wojnie przez chwilę byli parą, w 1948 
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roku wrócili na krótko razem do Łodzi. Gdy Chava zaręczyła się z Morgentalerem, 
Wiener wyemigrował do Australii. Po latach znowu się spotkali, byli razem do jego  
śmierci. 

W 1985 roku Drzewo życia zostało opublikowane po angielsku nakładem  
australijskiego wydawnictwa w Melbourne i ponownie – w trzech tomach – w 2004 
roku jako wydanie University of Wisconsin Press w Stanach Zjednoczonych. Nad 
tłumaczeniem autorka pracowała z córką. Ukazało się też hebrajskie wydanie 
książki. 

Pisarka zachęcana przez wydawców i czytelników postanowiła kontynu-
ować opowieść. W 1982 roku ukazała się w języku jidysz dwutomowa powieść 
Bociany, w której opisała żydowskie życie w Polsce przed II wojną światową. 
Pierwowzorem sztetla Bociany były Końskie – rodzinne miasteczko rodziców, 
w drugiej części tej powieści Rosenfarb opisuje w szczegółach międzywojenną 
Łódź. Pierwowzorami głównych bohaterów są najbliżsi krewni pisarki. W 2000 
roku wydała tę historię w swoim tłumaczeniu na angielski jako dwie oddzielne 
książki – Bociany i Of Lodz and Love (O Łodzi i miłości), zdobywając za tłuma-
czenie kanadyjską nagrodę im. Johna Glassco. Do tematu wojny powróciła 
w powieści Briw cu Abraszn (Listy do Abraszy) dotyczącej pobytu w obozach 
koncentracyjnych (dotąd nie wydanej po angielsku), a także w opowiadaniach 
i esejach drukowanych na łamach jidyszowego czasopisma „Di goldene kejt”. 
Ich wybór ukazał się po angielsku już po śmierci pisarki w tłumaczeniu Goldie 
Morgentaler pt. Survivors: Seven Short Stories (Ocalali. Siedem krótkich historii). 
Natomiast wybór jej tekstów poetyckich − Exile at Last (Wreszcie wygnanie) − 
został opublikowany po angielsku w 2013 roku.

Chava Rosenfarb przez wiele lat podróżowała między Montrealem i Mel- 
bourne, w 1998 roku przeprowadziła się do Toronto, a w 2003 roku do Lethbridge 
w Albercie, gdzie mieszkała jej córka Goldie Morgentaler, która jest profesorem 
literatury angielskiej na Uniwersytecie Lethbridge, specjalistką od literatury wik-
toriańskiej i literatury żydowskiej, a także znakomitą popularyzatorką twórczości 
matki. „Wśród pisarzy jidysz przeważają mężczyźni, kobiety uprawiały głównie 
poezję, ale nie pisały powieści, więc już tylko z tego powodu pozycja mojej matki 
jest wyjątkowa. Ale – co istotniejsze – pokazała ona żydowski świat w Polsce 
w całej jego złożoności” – podkreśla Morgentaler. 

W 2006 roku Lethbridge University nadał Chavie Rosenfarb tytuł doktora 
honoris causa. Podczas uroczystości pisarka powiedziała: „Moim uniwersytetem 
była II wojna światowa. Moją klasą było łódzkie getto, a moimi nauczycielami 
jego więźniowie. Nie mam dyplomu żadnej innej uczelni. Przynajmniej nie miałam 
do dzisiaj”.

Można tylko żałować, że Łódź nie zdążyła uhonorować pisarki, która rodzin-
nemu miastu poświęciła tysiące stron i wiele ciepłych słów. „W Łodzi było coś 
specyficznego. To miasto miało charyzmę. Mówiło się, że jak raz przyjedzie się 
do Łodzi, to jest się z nią związanym na zawsze” – twierdziła.



Chava Rosenfarb zmarła 30 stycznia 2011 roku. Niemal dokładnie pięć 
lat po jej śmierci w Bibliotece Centrum Dialogu w rodzinnej Łodzi ukazał się 
pierwszy tom trylogii Drzewo życia. Kolejny wolumin opowiada losy tych samych  
bohaterów, ale w zupełnie odmienionych warunkach. Połączył ich i naznaczył 
wspólny los mieszkańców łódzkiego getta i tragiczne doświadczenie europej-
skich Żydów.

Joanna Podolska
Łódź, grudzień 2016



 
 

 
 

 
Drugi tom Drzewa życia Chavy Rosenfarb jest kontynuacją opowieści o Łodzi 
i łódzkich Żydach napisanej w języku jidysz i opublikowanej po raz pierwszy 
w 1972 roku. To wydanie było podstawą polskiego tłumaczenia. Nad przekła-
dem ponad sześciuset stron powieści pracowało tym razem czterech tłumaczy: 
Magdalena Ruta, Marek Tuszewicki, Joanna Lisek i Natalia Krynicka. Ta edycja, 
podobnie jak pierwszy tom, opatrzona została przypisami, które pomogą czytel-
nikom w zrozumieniu wielu przywołanych przez autorkę faktów, zarówno histo-
rycznych, jak i kulturowych. Głównym źródłem informacji dotyczących dziejów 
getta jest Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, t. 1–5 
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009), a także dzienniki i wspomnienia 
ocalałych z Zagłady. Za pomoc w rozwikłaniu kilku wątpliwości dziękujemy także 
Ewie Wiatr, Robertowi Shapiro, Wojciechowi Źródlakowi i Michałowi Trębaczowi. 
Przypisy dotyczące tradycji, religii i literatury zostały opracowane na podstawie 
różnorodnej literatury, ale bazą podstawowych informacji był Polski Słownik Ju-
daistyczny umieszczony na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego. Cytaty 
biblijne pochodzą z Biblii w przekładzie Izaaka Cylkowa.

Publikacja drugiego tomu powieści Rosenfarb ukazuje się dzięki wsparciu Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało na jej wydanie grant 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pomocy finansowej udzie-
liło także Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, za co bardzo dziękujemy. 

Książka nie mogłaby się ukazać bez życzliwości pani Goldie Morgentaler, 
córki Chavy Rosenfarb, która od samego początku z entuzjazmem podeszła 
do inicjatywy wydania polskiej edycji powieści i służy nam nieustanną pomocą, 
także finansową. Za to zaufanie i wsparcie jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Dziękujemy również recenzentom naukowym: prof. dr. hab. Grzegorzowi 
Gaździe oraz dr Edycie Gawron.

Żywimy nadzieję, że powieść Chavy Rosenfarb Drzewo życia znajdzie w Pol-
sce liczne grono czytelników i że pozostałe książki tej pisarki również zostaną 
udostępnione polskiej publiczności.
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Chava Rosenfarb
(1923–2011) 

pochodząca z Łodzi, tworząca 
w Kanadzie pisarka języka jidysz, autorka 
tomów poetyckich, dramatu, esejów, 
a przede wszystkim znakomitej prozy. 
Przeżyła łódzkie getto, a także pobyt 
w obozach Auschwitz, Sasel, 
Bergen-Belsen. Doświadczenia z okresu 
Zagłady są ważnym elementem jej 
twórczości. „Drzewo życia” to licząca 
ponad 1800 stron powieść o Łodzi, 
a przede wszystkim o łódzkim getcie 
i jego mieszkańcach. Drugi tom 
trzyczęściowego dzieła obejmuje lata 
1940–1942, gdy Niemcy utworzyli 
odrębną dzielnicę dla Żydów, a miasto 
otrzymało nazwę Litzmannstadt. Za tę 
poruszającą opowieść Chava Rosenfarb 
została wyróżniona wieloma nagrodami 
na całym świecie. „Drzewo życia” to 
pierwsza powieść na temat Zagłady 
powstała w jidysz, a jej autorka uważana 
jest za jedną z najwybitniejszych 
współczesnych pisarek tworzących 
w tym języku.
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