Pamiętam też, jak pewnego dnia na początku lat dziewięćdziesiątych w wiadomo
ściach radiowych podano, że po latach zimnej wojny, teraz, po upadku muru berliń
skiego i załamaniu się komunizmu w Europie Wschodniej, wreszcie, po tylu latach,
Rosja przyznała, że za masakrą stała radziecka służba bezpieczeństwa, NKWD.
Tego popołudnia w mieszkaniu na Christianshavn dociera do mnie, że w tamtym
straszliwym dramacie na skalę światową jest, jak to nazywamy w dziennikarskim żar
gonie, duński wątek. Pytam Klausa Neiiendama, dlaczego skoro Rosja przyznała się do
winy, nigdy nie usłyszeliśmy o Helgem Tramsenie. Choć umarł na długo przed upad
kiem muru, wydaje się oczywiste, że w prasie codziennej czy w mediach elektronicz
nych powinny się znaleźć informacje o nim, ktoś musiał badać jego pobyt w Katyniu.
Klaus Neiiendam doskonale rozumie moje zdziwienie, ale mówi, że przez wiele lat hi
storia Helgego Tramsena i pracy w komisji była politycznie niepoprawna. W 1943 roku
jego wuj podpisał wraz z pozostałymi jedenastoma lekarzami raport, który stwierdzał,
że za masakrą mogą stać tylko Rosjanie, i prawda ta była niemile widziana jeszcze
podczas wojny, a zwłaszcza później, kiedy nastała zimna wojna.
Obiecuję Karen Neiiendam i jej synowi, że gdy skończę pracę nad opowieścią
o kuzynie Peterze, zajmę się historią Helgego Tramsena. Karen jest zadowolona i jej
zdaniem to postanowienie należy odpowiednio uczcić. Popycha balkonik do kuchni, po
czym wraca z butelką czerwonego wina i trzema kieliszkami w koszyczku balkonika.
Jej syn otwiera butelkę, nalewa wino. Karen przeprasza, że nie jest to wino z najwyż
szej półki.
Było to moje ostatnie z nią spotkanie. Zdążyła wysłuchać reportażu Den tyske forbindelse18 o swoim kuzynie Peterze, ale umarła kilka miesięcy później, w lutym 2005
roku, w wieku 97 lat.

Wykład przed Wigilią
Duńskie Radio nadało reportaż Den tyske forbindelse 1 października 2004 roku. Naza
jutrz zatelefonował do mnie z Odense lekarz, emerytowany ordynator, Arne Skipper.
Pragnął pochwalić mnie za tę audycję, ale szybko zrozumiałam, że nie to jest właści
wym powodem jego telefonu.
― Czy wie pani, czyją siostrą jest Karen Neiiendam? ― spytał, a ja odparłam, że
tak, wiem.
18

Den tyske forbindelse (duń.) – Niemiecki kontakt.
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Arne Skipper opowiedział mi następnie, jak pod koniec lat sześćdziesiątych wybrał
się na ostatni wykład przed egzaminem z medycyny sądowej. Wydarzyło się to krótko
przed Gwiazdką, a wykładowcą był lekarz spoza uczelni, Helge Tramsen. Zaczął od
pytania, czy studenci chcą z okazji Gwiazdki posłuchać prawdziwej baśni. Gdy wyrazili
zainteresowanie, poprosił o zamknięcie drzwi, a potem dodał, że osoby o słabej odpor
ności powinny opuścić audytorium, bo to, o czym będzie mówił, to nie prezent pod
choinkę. Następnie rozpoczął swoją opowieść o Katyniu, o podróży i o zadaniu, do wy
konania którego został wysłany – o udziale w identyfikowaniu zwłok wydobytych
z masowych grobów.
Z tej naszej pierwszej rozmowy jasno wynikało, że Arne Skipper nie należał do krę
gów najbardziej przyjaznych komunistom – przeciwnie. Pracował w kraju jako lekarz
wojskowy i za granicą jako lekarz w szpitalach polowych.
Arne Skipper nie mógł zapomnieć tej wigilijnej opowieści, ale dopiero znacznie
później rozmawiał z byłymi kolegami Helgego Tramsena, usiłując zebrać o nim jakiś
materiał. Powiedział mi przez telefon, że gdy Tramsen wrócił z Katynia, nie chciano go
słuchać i nie rozumiano go. Ruch oporu, do którego należał, nie mógł mu wybaczyć, że
złożył świadectwo na korzyść Niemców, odpowiedzialnością za masakrę obarczając
Związek Radziecki.
To również Skipper powiedział mi przez telefon, że widział wypreparowaną czaszkę
polskiego oficera zamordowanego w Katyniu, z otworami postrzałowymi, którą Tram
sen pokazał w czasie wykładu. Skipper był zdania, że nadal musi się ona znajdować
w Instytucie Medycyny Sądowej. Siostra Tramsena, Karen, także wspomniała o czasz
ce. Sama nigdy jej nie widziała, ale mówiło się o niej w rodzinie. Również jej syn
Klaus wiedział, że wuj przywiózł do domu jakąś czaszkę. Żadne z nich nie znało jednak
jej dalszych losów, ani nie wiedziało, czy ona w ogóle istnieje.
Zrozumiałam, że w oczach emerytowanego ordynatora Arnego Skippera – Helge
Tramsen ma status świętego, człowieka, który nieugięcie trwał przy prawdzie, choć nikt
nie chciał o niej słyszeć, i chociaż narażało go to na nieprzyjemne dla niego konsek
wencje zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
Sam Arne Skipper przez całe życie wspierał siły walczące z komunizmem. Na po
czątku lat osiemdziesiątych uczestniczył jako lekarz w pomocowym transporcie wypo
sażenia szpitalnego dla Polski. Było to w stanie wojennym wprowadzonym przez
generała Jaruzelskiego za czasów Solidarności, gdy strajkujący w Gdańsku stoczniow
cy pod przywództwem Lecha Wałęsy wystąpili przeciwko reżimowi komunistycznemu.
Skipper włączył się w tę akcję, ponieważ pracował w tym czasie w szpitalu w Odense
z polskim lekarzem będącym primus motor wielkiej akcji zbierania wyposażenia szpi
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talnego, ubrań i innych rzeczy pierwszej potrzeby, które zawieziono do Polski. Skipper
opowiadał mi przez telefon, jak pojechał tam z transportem i jak w czasie obiadu
u pewnej polskiej rodziny rozmowa zeszła na Danię. Seniorka rodziny zaczęła wy
chwalać nasz kraj i z zachwytem opowiadała o pewnym duńskim lekarzu, który w Ra
diu Wolna Europa donosił o zbrodni popełnionej na polskich oficerach w Katyniu.
Słyszała tę audycję w latach sześćdziesiątych, a choć była ona zagłuszana, miała dla
Polski ogromne znaczenie, ponieważ słuchało jej wielu ludzi, a ponadto pojawiło się
w niej twierdzenie, że za masakrą stali Rosjanie. A o tym w czasach komunistycznych
nie wolno było w Polsce mówić, oficjalnie za rozstrzelanie tysięcy polskich oficerów
odpowiadali niemieccy naziści.
Kobieta ta nie pamiętała nazwiska lekarza, a Arne Skipper w pierwszej chwili nawet
nie pomyślał, by w Radiu Wolna Europa mógl wystąpić Helge Tramsen – ten sam le
karz sądowy, którego wykładu słuchał pod koniec lat sześćdziesiątych. Ale po powrocie
do Danii nagle uświadomił sobie, że to w istocie on musiał udzielić tego wywiadu.
Już w czasie pierwszej rozmowy obiecałam Skipperowi, że jeśli tylko istnieje na
granie tej audycji, to zrobię wszystko, by je odnaleźć w archiwach Radia Wolna Euro
pa. Ponadto umówiłam się z nim, że zapytam w Instytucie Medycyny Sądowej, czy
wiadomo tam cokolwiek o pochodzącej z Katynia czaszce z otworami postrzałowymi.
Było dla mnie jasne, że Arne Skipper wyraźnie oczekiwał, iż rozpocznę pracę nad
reportażem radiowym poświęconym Helgemu Tramsenowi, bo Helge Tramsen na to
zasługuje – to sprawa znacznie większej wagi niż zajmowanie się pół czy też pełnym
nazistą, Peterem Tramsenem z Flensburga.

Podróż do Berlina
Wylot z lotniska Kastrup o 16.30 specjalnym samolotem. Płynny, przyjemny lot nad
Sundem i Bałtykiem z widokiem na białe klify Stevn i Møn. [Z góry] wyraźnie widoczne autostrady i starannie zamaskowane fabryki. Miękkie lądowanie na lotnisku
Tempelhof.
18.30. Czekał na mnie posłaniec z niemieckiego ministerstwa zdrowia. Na Wilhelmstrasse i na Unter den Linden wyraźnie widoczne ślady po bombardowaniach
z 1 marca.

Na lotnisku Kastrup czeka mały niemiecki samolot wojskowy. Ma zawieźć Tramse
na do Berlina. Startuje 27 kwietnia 1943 roku o 16.30. Mimo wilgoci w powietrzu
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Tramsen jest w stanie śledzić trasę prowadzącą ponad wodami Bałtyku na południe
w kierunku Rugii i Stralsundu, po drodze zauważa klify wysp Stevn i Møn. Na odcinku
między wybrzeżem a Berlinem widzi przecinające płaski krajobraz Brandenburgii no
woczesne autostrady i fabryki starannie zamaskowane dla uniknięcia bombardowań,
które od końca stycznia prowadzone są także za dnia.
Po niecałych dwóch godzinach lotu z lotniska Tempelhof odbiera Tramsena pra
cownik niemieckiego ministerstwa zdrowia. Jadą przez zbombardowany Berlin. Nie
tak dawno, nocą 2, 28 i 30 marca brytyjskie samoloty zrzucały na miasto bomby,
czego ślady wyraźnie widać na obszarze między Wilhelmstrasse a Unter den Lin
den, gdzie mieszczą się siedziby rozrośniętego aparatu rządowego. To tu zmierza
Helge Tramsen – do eleganckiego hotelu Bristol na Unter den Linden, tuż za ro
giem Wilhelmstrasse, zbudowanego w 1891 roku. Dziś budynek ten już nie istnieje,
obróciły go w gruzy bombardowania w czasie bitwy powietrznej pół roku później
(19, 23 i 24 listopada 1943). Po drugiej wojnie światowej na sąsiedniej działce
Związek Radziecki zbudował swoją ambasadę, poszerzając jej teren o miejsce,
gdzie stał Bristol.
W czasie pobytu w Berlinie Helge Tramsen mieszka w tym hotelu, ale posiłki i spotka
nia odbywają się w jeszcze elegantszym hotelu Adlon. Stał on – i dziś znowu stoi – na
okazałym Pariser Platz, który wówczas otaczały prestiżowe budynki i znajdująca się
w ich ciągu Brama Brandenburska.
Pokonując krótką drogę z Bristolu do hotelu Adlon, Tramsen mija ministerstwo kul
tury – Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung – i przekracza
Wilhelmstrasse. Na budynkach ministerstw i kamienic powiewają flagi ze swastyką,
widać je również na prominentnym hotelu Adlon, ulubionym miejscu spotkań nazistów
z partyjnych szczytów, gdzie kwaterują też swoich gości. Można powiedzieć, że lekarz
sądowy z kopenhaskiej dzielnicy Østerbro, aktywny członek duńskiego ruchu oporu,
został przywieziony wprost do gniazda os.
Tu, w centrum swojej władzy, naziści pragną pisać historię wielkich Niemiec, nie
ważne, że szczęście już dawno się od nich odwróciło na froncie wschodnim, nieważne,
że bombardowania jedno po drugim zaczynają zamieniać w zgliszcza duże niemieckie
miasta. Zakrawa na groteskę fakt, że gdy 30 stycznia 1943 roku Berlin bombardowały
brytyjskie samoloty, świętowano tam jubileusz dziesięciolecia dojścia Hitlera do wła
dzy. Ale machina niemieckiej propagandy zdaje się funkcjonować według własnych
praw, niezależnie od realiów. Helge Tramsen ma się teraz mimowolnie stać jej częścią –
i naznaczy go to na całe życie.
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Obiad w hotelu Adlon
Kolacja. Trudny problem z kartkami na żywność… wieczorny spacer pogrążoną
w mroku Friedrichstrasse. Unter den Linden w zupełnym zaciemnieniu, potykałem
się o kawałki muru.

Wieczorem 27 kwietnia 1943 roku w sławnym hotelu Adlon spotyka się dwunastu
mężczyzn z różnych krajów. Nie znają się, ale są kolegami po fachu. Być może czytali
nawzajem swoje prace, albo przynajmniej o nich słyszeli. Wszyscy są lekarzami, więk
szość specjalizuje się w medycynie sądowej, są ekspertami w identyfikowaniu ofiar
wypadków i czynów przestępczych. Helge Tramsen jest z nich najmłodszy, liczy zaled
wie 32 lata. Wkrótce ma się też okazać, że ze swoją pozycją prosektora w Instytucie
Medycyny Sądowej należy do osób najniżej rangi; większość zgromadzonych repre
zentuje poziom jego szefa, profesora Knuda Sanda.
W hotelu Adlon zostają sobie przedstawieni:
• Docent dr Markow, Bułgar, specjalista medycyny sądowej i kryminalistyki
z uniwersytetu w Sofii;
• Dr Birkle, Rumun, czołowy lekarz sądowy przy rumuńskim ministerstwie spra
wiedliwości i pierwszy asystent Instytutu Medycyny Sądowej w Bukareszcie;
• Dr Miloslavič, Chorwat, profesor medycyny sądowej i kryminalistyki uniwersy
tetu w Zagrzebiu;
• Dr Palmieri, Włoch, profesor medycyny sądowej i kryminalistyki uniwersytetu
w Neapolu;
• Dr Orsós, Węgier, profesor medycyny sądowej i kryminalistyki uniwersytetu
w Budapeszcie;
• Dr Šubik, Słowak, profesor anatomii patologicznej uniwersytetu w Bratysławie
i szef ministerstwa zdrowia;
• Dr Hájek, Czech z Protektoratu Czech i Moraw, profesor medycyny sądowej
i kryminalistyki uniwersytetu w Pradze;
• Dr Naville, Szwajcar, profesor medycyny sądowej Uniwersytetu Genewskiego;
• Dr Speleers, Belg, profesor okulistyki Uniwersytetu Gandawskiego;
• Dr Burlet, Holender, profesor anatomii uniwersytetu w Gronningen;
• Dr Saxén, Fin, profesor anatomii patologicznej uniwersytetu w Helsinkach;
• Dr Tramsen, Duńczyk, prosektor i asystent naukowy Instytutu Medycyny Sądo
wej Uniwersytetu Kopenhaskiego.
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Poza Naville’em ze Szwajcarii wszyscy lekarze pochodzą z okupowanych przez
Niemców lub przyjaznych im europejskich krajów. Jeden spośród nich jest nazistą, kil
ku innych być może sympatyzuje z nazizmem i palą się do wypełnienia swojego histo
rycznego posłannictwa, większość jednak znalazła się tu z obowiązku, zawodowego
zainteresowania, z ciekawości, dumy… Dla lekarza sądowego o wyłącznie zawodo
wym zainteresowaniu martwymi ciałami liczba ofiar była szokująca, skala zbrodni
wprost niewyobrażalna, niezależnie od tego, kto ją popełnił. Być może niejeden z tych
lekarzy miał poczucie ironii losu, która, jak pokazuje życie, towarzyszy najstraszliw
szym okropnościom. Istnieją uczucia i ideologie, istnieją sympatie i punkty widzenia.
Ale istnieją też realia, również dla naukowca. Są prawdy, które trzeba wydobyć na
światło dzienne. Lecz co się dzieje, gdy prawda jest w konflikcie z poglądami naukow
ca? Co wygrywa taką walkę? Jak znieść taką sprzeczność? Dwunastu mężczyzn.
O czym rozmawiali podczas spotkania w najlepszym hotelu Berlina, hotelu Adlon na
Unter den Linden? Nim tu przyjechali, każdy z nich musiał myśleć o ryzyku zostania
zakładnikiem w wielkiej politycznej grze po stronie nazistowskich Niemiec. Musieli
sobie wyobrażać, jakie skutki może mieć dla nich udział w tej komisji, w sensie poli
tycznym i dla ich życia zawodowego. Tak myśli człowiek dziś, bezwiednie, wiedząc
wszystko post factum , ale wcale nie jest pewne, że członkowie komisji mieli w tamtej
chwili jakiekolwiek wyobrażenie o tym, z jakimi politycznymi napięciami i konfliktami
wyjaśnienie zbrodni katyńskiej będzie się wiązać jeszcze przez wiele, wiele lat. Nie
wykluczone, że każdy z nich, ten obok, i ten po drugiej stronie stołu w hotelu Adlon,
ma specjalne powody, by tu być, niewykluczone, że indywidualne motywacje będą im
przeszkadzać we wspólnej pracy. Czy życzą sobie pracować z kimś, kto być może jest
nazistą? Albo demokratą? Każdy spośród tych dwunastu doświadczonych i wiele rozu
miejących ludzi musiał rozważać te sprawy z własnej perspektywy. Ale czy rozmawiają
o tym teraz, gdy siedzą w restauracji przy pięknie nakrytym stole w najlepszym hotelu
Berlina?
W kwietniu 1943 roku świat jest na skraju chaosu, nikt nie może mieć co do tego
wątpliwości, to katastrofa nieznanych dotąd rozmiarów – wojna światowa, wojna świa
ta z samym sobą, a jej źródło znajduje się właśnie tu, w Berlinie, dokąd przywieziono
dwunastu specjalistów medycyny sądowej.
Jeśli spytać Historii, Berlin jest stolicą starej Europy. I stolicą Nowego Świata – je
śli spytać ministra zbrojeń, architekta Alberta Speera, stojącej za nim nazistowskiej ligi
i sztabu otaczającego go w budynku przy Pariser Platz obok hotelu Adlon. To Akademie
der Künste19, gdzie ogromny sztab urbanistów buduje modele przyszłej stolicy Tysiąc
19 Akademie

der Künste (niem.) – Akademia Sztuk Pięknych.
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letniej Rzeszy, w której sercu ma stać Brama Brandenburska. Berlin – Germania – tak
ma wyglądać przyszłe centrum świata.
Ale nie dojdzie do tego, i już teraz, w 1943 roku, dla kogoś, kto ma oczy i uszy
otwarte, jasnym jest, że Historia zdecydowała się na inną opowieść. A tymczasem
w Berlinie przyszli przegrani przemawiają gromkim głosem, jak gdyby jeszcze wierzyli
w coś przeciwnego. Już wkrótce będą jednak musieli przyznać, że są w tej wojnie po
konanymi.
Ułamki murów leżą na chodnikach, ułamki murów leżą na jezdniach, w mieście jest
coraz więcej ruin. Wielu spośród ludzi odkomendewanych do uprzątania gruzów wątpi
w nazistowski projekt, choć są Niemcami. Być może zaczęli wątpić także niektórzy
członkowie nazistowskiego parlamentu. Ale cóż to teraz pomoże? W przestrzeni pu
blicznej wciąż jeszcze słychać głos Niemieckiego Narodu – w odbiornikach radiowych,
na plakatach, w klubach sportowych, wszędzie.
A co myśli Helge Tramsen? Z jego notatek w dzienniku można wyczytać, że nie lu
bi Niemców i nie akceptuje nazistowskiej ideologii. Rodzina Tramsenów pochodzi
z Flensburga, ale od czasu zjednoczenia w 1920 roku jest ostro podzielona na niemiec
ką gałąź na południe od granicy i duńską po jej północnej stronie20. Ta druga mieszkała
na początku w Hæderslev, a potem przeniosła się do Kopenhagi.
Helge Tramsen cieszy się z każdego znaku wskazującego, że Niemcy staczają się ku
politycznej, moralnej i militarnej porażce. Mimo to wsiadał pełen oczekiwania do sa
molotu, który wystartował z lotniska Kastrup, by dotrzeć na Tempelhof w Berlinie.
I teraz siedzi w hotelu Adlon w towarzystwie kolegów po fachu.
W dzienniku notuje, że są kłopoty z kartkami na żywność, jakby się dziwił; obiad
jest przecież wyśmienity. W samym centrum tej katastrofy Louis Adlon prowadzi z żo
ną Heddą hotel, przez który przewijają się politycy, dyplomaci, oficjalne delegacje
i wysokiej rangi oficerowie. Hotel jest zawsze niemal w całości zajęty przez szczegól
nie prominentnych gości. Ma własne źródło prądu, własną centralę telefoniczną i,
oczywiście, piwnicę pełną wyszukanych marek win, ale niemiecki rząd już dawno
wprowadził racjonowanie żywności w formie kartek i dotyczy to także gości Louisa
Adlona. Wszyscy, którzy jedzą posiłki w hotelu, muszą przynosić zielonkawe kartki
z polami do skreślania na tłuszcz, mięso, jaja, chleb i tak dalej, a członkowie między
narodowej komisji lekarskiej takich kartek nie mają. W końcu jednak najwyraźniej
wszystko się układa, obiad podano. Według notatek Tramsena, składają się nań przy
Pojęcie „zjednoczenie” odnosi się do ponownego przyłączenia do Danii w 1920 roku
Szlezwiku utraconego w 1864 w wojnie z Prusami i Austrią.
20
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stawka – sardynki z sałatą – zupa i łosoś z ziemniakami, a na koniec kawa; w czasie
posiłku serwowane są wina, zarówno białe, jak i czerwone. Helge Tramsen notuje
w dzienniku, że panowie odbyli „przyjemną dyskusję na tematy militarne i medyczne”.
Jak ci lekarze na uniwersyteckich stanowiskach mogą przyjemnie spędzać czas w tak
niezwykłych okolicznościach?
W tamtym czasie naukowcy europejskich krajów nieczęsto się ze sobą spotykali; ale
chyba nie o tym rozmawiają. Może później, gdy spacerują pogrążonymi w mroku uli
cami. Tramsen idzie Friedrichstrasse sam, a może z jednym lub kilkoma towarzyszami.
O tym, czego tam szuka, nic nie pisze w dzienniku. W drodze powrotnej do hotelu Bri
stol, na Unter den Linden, potyka się o kawałki murów. Na środku ulicy – w samym
centrum światowego, potężnego Berlina – znajduje wyraźne ślady bombardowań. Tu
i tam widać wyłomy w murze, wszędzie pełno jest śladów po kulach, na chodnikach
leżą cegły, dachówki i kawałki betonu, o które w mroku łatwo się potknąć. Jeśli tak
wygląda tutaj, to jak musi być w pozostałych miastach Niemiec? W hotelu Bristol realia
wojny przedstawiają się inaczej – część budynku jest nadpalona i żeby zasłonić braki
w murach, porozwieszano dywany. Wszędzie, na korytarzach i w pokojach, leżą worki
z piaskiem, pisze Tramsen.
To niezwyczajny dzień w jego życiu. Może trochę pochlebia mu fakt, że jest naj
młodszym członkiem tak ważnej misji? Ale równocześnie wie, że ma wykonać zadanie
dla ruchu oporu w kraju. Nic wielkiego. Ma spełnić rolę kuriera, dopiero w drodze po
wrotnej. Czy dlatego idzie na ulicę Friedrichstrasse? W dzienniku roztropnie nic nie pi
sze o ruchu oporu, dziennik łatwo może wpaść w niepowołane ręce.
Nazajutrz ma się rozpocząć misja, którą zaplanowali naziści. Nazajutrz komisja po
leci na wschód.

Lot do Smoleńska
Autobus, żadnej nerwowości, droga prowadzi przez miasto, wiele domów w ruinach
– Friedrichstrasse i tak dalej. Francuski robotnik przymusowy. Tempelhof, sztukasy,
trzy Ju 88, bezproblemowy lot nad Berlinem, Frankfurtem nad Odrą, Poznaniem,
Warszawą… Rosyjscy jeńcy wojenni. Zamaskowane hangary – zniszczone… Warszawa płonie.

W środę 28 kwietnia o 7.30 po szybkim śniadaniu w sąsiednim hotelu Frank grupę
lekarzy zabiera autobus i wiezie ich na południe, na lotnisko Tempelhof. Zniszczony
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w wielu miejscach Berlin w deszczu wygląda jeszcze smutniej. Ale to nie koniec opo
wieści o zniszczeniu Berlina, wkrótce będzie gorzej.
Tego ranka Helge Tramsen umieszcza w swoim dzienniku zagadkową notatkę:
„Autobus, żadnej nerwowości, droga prowadzi przez miasto, wiele domów w ruinach –
Friedrichstrasse i tak dalej. Francuski robotnik przymusowy. Tempelhof”. Być może
wczesnym rankiem, przed odjazdem na lotnisko, pojechał autobusem miejskim na
Friedrichstrasse, by pod adresem, który otrzymał, odwiedzić francuskiego robotnika
przymusowego i wszystko się udało, nie denerwował się. Może zrobił tę notatkę dla
siebie, tak żeby nikt inny, a już na pewno żaden Niemiec, jej nie zrozumiał? Czy doty
czy ona zadania, które zlecił mu duński ruch oporu? Tak czy inaczej, w drodze do Da
nii będzie wiózł niewielki pakunek z jakimiś fotografiami, być może więc przed
odlotem z grupą lekarzy na wschód pojechał na Friedrichstrasse się umówić; gdy wróci
do Berlina po zakończonej misji, odbierze pakunek. Po wielu latach siostrzeniec Hel
gego Tramsena, Klaus Neiiendam, opowie mi o czymś, co nada tej krótkiej notatce
sens.
Na lotnisku Tempelhof do lekarzy mających utworzyć bezstronną komisję i do
przedstawicieli władz, którzy poprzedniego wieczoru witali ich w hotelu Adlon, dołą
cza grupa oficjeli w mundurach. Niektórzy z nich reprezentują gospodarza zagranicz
nych gości, jeszcze przez nich niewidzianego Reichsgesundheitsführera doktora
Leonarda Contiego, inni są z ministerstwa spraw zagranicznych i ministerstwa propa
gandy, towarzyszy im ekipa UFA. Filmowcom Universum Film AG z miasteczka fil
mowego Babelsberg pod Poczdamem niedaleko Berlina rozkazał polecieć do Katynia
Goebbels, minister propagandy. UFA w latach wojny przywykła do słuchania rozkazów
i pełną parą pracuje na rzecz nazistowskiej propagandy, filmuje chwalebne niemieckie
zwycięstwa na froncie i przygotowuje inne podobne materiały, które szybko i profesjo
nalnie obrabiane są na stole montażowym, a potem od razu wyświetlane jako kroniki
filmowe w kinach Niemiec i okupowanych państw. Goebbels oczywiście widzi sens
w wykorzystaniu materiałów filmowych z podróży naukowców i z pracy nad mogiłami
do celów propagandowych. Delegację zabierają trzy samoloty – ta sprawa jest ważna
dla nazistowskich Niemiec.
Helge Tramsen też ma aparat fotograficzny. Nie afiszuje się z nim. Ale wydaje się,
że niemieckich gospodarzy interesuje jak najszersze upublicznienie prac komisji,
Tramsen może robić tyle zdjęć, ile tylko chce. Zawsze lubił fotografować, na przykład
rodzinę, jest doświadczonym fotografem, robi slajdy.
Samoloty startują. Gęsty deszcz przestał padać, niebo rozjaśnia się i wkrótce nad
Berlinem, a potem na Frankfurtem nad Odrą, Poznaniem i w drodze do Warszawy wi
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doczność jest tak dobra, że odsłaniają się rozliczne ślady wojny. Tramsen został zapro
szony na propagandową wycieczkę, nie ma co do tego wątpliwości. Ale gdy samolot
zniża się do lądowania w Warszawie, zniszczenia wojenne uwidaczniają się w szczegó
łach. Miasto, nad którym lecą, płonie, to płonąca ruina miasta.
O 12.30 międzylądowanie w Warszawie. Centralna część miasta wyglądała jak płonący stos ruin. W kasynie oficerskim na lotnisku wojskowym podano obiad z winem.

Zakrawa na groteskę to, że w płonącej Warszawie Niemcy przygotowali dla całej
delegacji wystawny obiad podany w mesie oficerskiej na lotnisku. Serwują zupę i mię
so, a na deser lody. Do tego piwo, na koniec cygara.
Na terenie lotniska Tramsen widzi rosyjskich jeńców naprawiających uszkodzenia
zamaskowanych hangarów. Wylądował w sercu piekła, w jakim żyli Polacy, a było to
jeszcze gorsze piekło dla polskich Żydów. On i pozostali członkowie komisji znaleźli
się tam akurat w czasie systematycznej likwidacji getta.
Tydzień wcześniej w warszawskim getcie rozpoczął się protest przeciwko niemiec
kim zbrodniom służącym nadrzędnemu celowi: usunięciu z Europy Żydów. Gdy Him
mler wydaje rozkaz likwidacji getta, Żydzi próbują odpowiedzieć gwałtem na gwałt.
Dziewiętnastego kwietnia 1943 roku, zaledwie dziewięć dni przed lądowaniem komisji
i obiadem podanym przez Niemców w oficerskiej mesie na lotnisku, do getta posłano
duży oddział żołnierzy, który ma jeden cel: zgładzić wszystkich Żydów. Tramsen pisze:
Warszawa płonie. Getto. Nie ma jednak pojęcia, jakie potworności naprawdę dzieją się
tam w chwili, gdy on trąca się szklanką piwa z kolegami po fachu i z gościnnymi go
spodarzami. W tej samej chwili tuż obok niego mordowani są Żydzi.
Gdy pasażerowie zjedli obiad – prawdopodobnie nie zorganizowano im zwiedzania
miasta w rejonie eksterminacji – i gdy zatankowano samoloty, powieziono ich dalej, na
wschód, nad niekończącymi się przestrzeniami spalonych krajobrazów – majątki, wio
ski z pojedynczymi ocalałymi domami, położone na uboczu kryte strzechą zagrody
w żałosnym stanie, ruiny i jeszcze raz ruiny, żadnych ogrodów, kwiatów, choćby śladu
życia w tych szarożółtych wojennych pejzażach, pejzażach ziemi, na której żyły poko
lenia zapobiegliwych, choć ubogich ludzi; teraz ziemia ta z lotu ptaka wygląda jak pu
stynia. W dole pośród cieni chmur pojawia się cień maszyny i wskazuje kierunek lotu:
ku ostatecznemu unicestwieniu ludzkich starań o przeżycie życia w możliwie natural
nym porządku. Droga na wschód to droga ku upadkowi.
To długa podróż. W małym junkersie 88 wydaje się szczególnie długa. Kwietniowa
aura stwarza mnóstwo dziur powietrznych, za oknem na zmianę deszcz i czarne chmu
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ry, przez które od czasu do czasu przenika słońce. A na ziemi wszystko wydaje się co
raz straszniejsze. Gdy przekroczyli granicę Związku Radzieckiego, wyraźnie widać po
zostałości po wspaniałym pochodzie Niemców na wschód, jak notuje w dzienniku
Tramsen, wciąż spalona ziemia, spalone wsie i miasteczka, ale także wiele zepsutych
czołgów, zniszczonych pojazdów wojskowych. I jakby nie mogło być gorzej: Mińsk,
duże miasto, teraz straszne, wypalone, całkowicie zbombardowane. Jeszcze jest w rękach
Niemców, od niemal dwóch lat, miasto, które zamieniło się w twierdzę z kamieni i ka
wałków muru, bez sensu utrzymywaną pozycję obronną. Dalej na wschód, w rozległych
sosnowych i brzozowych lasach od czasu do czasu widać samotne ogniska wysyłające
w szare niebo biały dym, zapewne przypomnienie, że wciąż jeszcze znajdują się tu od
działy partyzantów gotowych walczyć do chwili, gdy Rosję opuści ostatni niemiecki
żołnierz, pisze Tramsen w dzienniku. Stopniowo ziemia staje się coraz bardziej bagni
sta, drzewa stoją w wodzie i wyraźnie widać, w jak żałosnym stanie są drogi i pola;
włóczące się po okolicy konie, ofiary wojny, zapewne nie są w stanie znaleźć wystar
czającej ilości pożywienia.

Haus der Wehrmacht, Smoleńsk
Godz. 17.30. lądowanie na lotnisku w Smoleńsku. Przyjmują nas lekarze wojskowi
i oficerowie wysokich rang. Jedziemy autem przez całkowicie zbombardowane miasto do Haus der Wehrmacht, dawniej hotel Mołokow…
Wieczorem w kasynie oficerskim doskonała kolacja z różnymi gatunkami wina
i francuskim szampanem. Generaloberstabsarzt Holm wygłosił mowę powitalną, na
którą odpowiedział profesor Orsós z Budapesztu, ostry atak na Żydów.

Prawie osiem godzin od startu w Berlinie trzy junkersy wreszcie mogą przygotować
się do lądowania w Smoleńsku. „Wydaje się, jakby to było 12.000 km”, notuje Tram
sen. Z powietrza widać stare miasto nad Dnieprem, który od czasów Wikingów był
sceną wypraw rabunkowych ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Niemcy
okupują Smoleńsk od czerwca 1941 roku – zajmują właściwie żałosne resztki, jakie
zostały z miasta po walkach. Gdy samolot zbliża się do pasa, wyraźnie widać, jak za
maskowane jest lądowisko i stojące na nim messerschmitty; z góry niczego nie dało się
zauważyć, pisze Tramsen. Pas lądowania zbudowany z dużych płyt betonowych to wy
rwa za wyrwą, cała powierzchnia jest popękana, to uszkodzenia spowodowane przez
zimy ostatnich kilku lat, wodę z rozmarzającego śniegu i kilkuletnie susze – a także
przez zrzucane z powietrza bomby.
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Na lotnisku Helge Tramsen i pozostali członkowie komisji zostają przedstawieni le
karzowi wyznaczonemu przez niemieckie władze do kierowania jej pracami w Katyniu,
Niemcowi doktorowi Buhtzowi, który jest profesorem medycyny sądowej i kryminali
styki uniwersytetu w Breslau; tutaj tytułują go Generalarztem i Oberstabsarztem. Jest
w Smoleńsku i pracuje przy grobach w lesie katyńskim już od jakiegoś czasu. Tramsen
notuje, że doktor Buhtz pyta o Knuda Sanda, szefa Instytutu Medycyny Sądowej w Ko
penhadze – jakby nie wiedział, że Dania wysłała innego przedstawiciela do wykonania
tego historycznego zadania.
Delegacja znów się powiększyła, wszyscy lekarze, oficerowie i filmowcy jadą teraz
autobusem przez Smoleńsk, który w pierwszej chwili robi wrażenie obozu jenieckiego.
Helge Tramsen pisze w dzienniku:
Miasto w przerażającym stanie, wszystko w ruinie, stosy roztrzaskanych przedmio
tów, Heldenfriedhöfe, pod czujnym okiem żołnierzy rosyjscy jeńcy wojenni ze służb
uprzątających teren w żałosnych wózkach o pozbawionych opon kołach od motocykli.
Kobiety w chustkach, brudnych walonkach i nędznych łachmanach, dźwigające na ple
cach drewno na opał, mężczyźni w kaftanach z owczych skór wywróconych włosem do
wewnątrz. Miasto bez planu, pompatyczne stiuki, stare jak świat drewniane chaty.
Wszędzie ruiny.
Dawny Hotel Mołokow, który przetrwał inwazję niemieckiej armii niecałe dwa lata
wcześniej, funkcjonuje teraz jako Haus der Wehrmacht i mieści się w nim siedziba nie
mieckiego dowództwa. Tu instaluje się dwunastu członków komisji, po dwóch lub
trzech w pokoju. Doktor Tramsen ma dzielić pokój z Niemcem doktorem Huberem.
Czyżby chodziło o to, by każdy z zagranicznych lekarzy był „kryty” przez niemieckie
go kolegę po fachu, czy to przypadek? Budynek jest podupadły, parkiet w pokojach
wytarty, materace w wielkim miedzianym łóżku bardzo brudne, podobnie jak koce,
które goście dostają do przykrycia, po dwa. W końcu kwietnia wciąż jeszcze jest zimno.
W cieniu tu i ówdzie leżą szare zwały śniegu. W pokoju zapach kurzu, grzyba, rozkładu
– czegoś, co istniało, a teraz zamiera. Na ścianach, paradoksalnie, oprawione w ramy
niemieckie napisy zachęcające mieszkańców do utrzymania czystości i porządku: „Nie
pić wody”, „Pamiętaj – rosyjskim robotnikom nie można ufać”.
Haus der Wehrmacht uosabia resztkę szalonego marzenia o Trzeciej Rzeszy, której
ekspansja ma trwać tak długo, aż każdy metr kwadratowy na Ziemi będzie rządzony
z Berlina, podobnie jak to miasto, w którym ów budynek ma pełnić funkcję społeczne
go centrum, uosabia resztkę historycznego już marzenia o zmianie obrazu tego świata.
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Oba te marzenia zamieniły się w koszmar już teraz, w 1943 roku. W Smoleńsku każdy
Niemiec, który ma choć trochę oleju w głowie, tylko czeka, by móc uciec na zachód
i wrócić do normalnego świata.
Helge Tramsen rozpoznał, oczywiście, nutę fałszu w projekcie, którego trzon ma sta
nowić komisja i którego kulisami jest teraz Smoleńsk. Ale w chwili przyjazdu do tego
miasta jeszcze nie wie, kto stoi za masowymi mordami w Katyniu. Być może myśli, że to
ze strony Niemców wielki propagandowy numer, że to oni dokonali tych mordów i teraz
chcą zrzucić winę na Rosjan – a najlepiej zrobić to, zwołując ekspertów i tak wszystko
organizując, by stanęli po właściwej stronie. Ale jeśli to Rosjanie zamordowali te tysiące
oficerów, to dlaczego dla Niemców jest takie ważne, by prawda wyszła na jaw, skoro i tak
wiadomo, że ostatecznie czeka ich porażka? Czy niemieckie ministerstwo propagandy ma
nadzieję, że jeśli prawda o tym, co naprawdę wydarzyło się w Katyniu, wyjdzie na jaw, to
światowa opinia zmieni stosunek do nazistowskiej polityki? Jedyna możliwa odpowiedź
jest następująca: Hitler i bliski mu krąg ludzi wciąż wierzą w wygraną w wojnie o pano
wanie nad światem. I to mimo że radzieckie oddziały już przeszkodziły ich wojskom
w drodze na wschód, w próbie zdobycia władzy nad całym światem.
Niemiecki minister propagandy Goebbels odnotował w swoim dzienniku odkrycie
grobów w Katyniu i napisał, że znalezisko to będzie można wykorzystać propagandowo
przeciw Związkowi Radzieckiemu. Teraz, w kwietniu 1943 roku, żaden z członków
komisji nie wie, iż taki dziennik istnieje i że zostanie kiedyś wydany. Jedno wszakże
jest pewne: podróż, w którą udało się dwunastu lekarzy, to element starannie przemy
ślanej kampanii propagandowej. Czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę? Jedni tak, inni
nie. Czy wiedzą, że w czasie, gdy lecą do Smoleńska, i potem, gdy mają rozpocząć
sekcje zwłok polskich oficerów w lesie katyńskim, w warszawskim getcie systema
tycznie morduje się Żydów? Niektórzy muszą to wiedzieć, inni nie. W każdym razie
wszyscy jak jeden musieli słyszeć o niemieckich obozach koncentracyjnych.
Teraz są razem. Jedenastu lekarzy z okupowanych przez Niemców lub przyjaznych
im krajów i jeden z neutralnej Szwajcarii. Przywitali ich wysoko postawieni przedsta
wiciele ministra, który ich zaprosił – niemieccy lekarze wojskowi i oficerowie odpo
wiedzialni za ostatnią część ich podróży i mający służyć im pomocą jako gościom; będą
zarazem szczegółowo raportować ministerstwu zdrowia oraz ministrowi propagandy
Goebbelsowi.
Jak wynika z przyciszonych rozmów, jakie prowadzą między sobą członkowie ko
misji, każdy z nich ma własny pogląd na udział w jej pracach. Nikt, naturalnie, nie mó
wi całej prawdy, pilnują się. Ale niektórzy zdradzają powody, dla których się tu
znaleźli. I tak doktor Saxén z Helsinek opowiada Helgemu Tramsenowi o Rosjanach,
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których nienawidzi; Rosjanie rzadko grzebią zmarłych, więc wczesną wiosną na wi
downi wojny zawsze panuje okropny smród. Taką wypowiedź Saxéna referuje
w dzienniku Tramsen. Doktor Arne Saxén z Helsinek wie, o czym mówi, uczestniczył
w wojnie zimowej, pracował w wojennym lazarecie, widział tysiące martwych żołnie
rzy, rosyjskich i fińskich. W czasie wojny zimowej, która wybuchła w 1939 roku mię
dzy Finlandią i jej ogromnym wschodnim sąsiadem, Związkiem Radzieckim, życie
straciło wielu fińskich żołnierzy, ale znacznie więcej rosyjskich. Jeśli w końcu Rosjanie
ich chowali, referuje Tramsen słowa Saxéna, to grzebali ich płytko, a gdy gdzieś ster
czała jakaś noga, odcinali ją z góry.
Arne Saxén w czasie całej podróży ma na sobie fiński mundur. W Helsinkach zo
stała jego szwedzkojęzyczna rodzina, żona i dwóch synów, z których jeden wkrótce bę
dzie, podobnie jak ojciec, lekarzem sądowym. Obaj dorośli już synowie byli na froncie
w 1939 roku, w początkowej fazie wojny zimowej, a potem, w 1942, w wojnie zwanej
kontynuacyjną – konflikt między Finlandią i ZSRR wybuchł ponownie, gdy ZSRR
i Niemcy nie byli już aliantami, po zerwaniu paktu RibbentropMołotow.
Doktor Saxén to mężczyzna w kwiecie wieku, po czterdziestce. On i Helge Tramsen
potrafią się dogadać, jeden mówi fińską odmianą szwedzkiego, a drugi po duńsku, ale
Saxén mówi też doskonale po niemiecku. Kiedy studiował, sporo fachowej literatury
medycznej w Finlandii było w języku niemieckim, w okresie międzywojennym prze
bywał też kilka razy na pobytach studyjnych na niemieckich uniwersytetach, by spoty
kać się z innymi specjalistami. Więzi łączące Finlandię i Niemcy datują się od czasów
pierwszej wojny światowej i generała Mannerheima, który ponownie jest aktywny
w drugiej wojnie, a w 1944 roku zostaje mianowany szóstym fińskim prezydentem.
Rodzina Mannerheima była niemieckoholenderskiego pochodzenia.
Helge Tramsen robi zdjęcia zniszczonego Smoleńska, fotografuje zarówno nowe
domy z betonu, jak i eleganckie stare rosyjskie budynki, ale i z jednych, i z drugich
często zostały tylko fasady; na ulicach miasta toczyły się ciężkie walki.
O godzinie 18 pierwszego dnia gościom podano prawdziwą herbatę przygotowaną
w rosyjskim samowarze. Tramsen zachwyca się tym gorącym napojem.
Wieczorem w kasynie oficerskim doskonała kolacja z różnymi gatunkami wina
i francuskim szampanem... Generaloberstabsarzt Holm wygłosił mowę powitalną,
na którą odpowiedział profesor Orsós z Budapesztu, ostry atak na Żydów.
Odbyłem niezwykle pouczającą rozmowę z niemieckimi lekarzami wojskowymi
o chirurgii wojennej na froncie wschodnim, a zwłaszcza o licznych chorobach epidemicznych.
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Ok. godz. 24 wróciliśmy do Haus der Wehrmacht, gdzie przenocowaliśmy, raz
obudzeni przez alarm powietrzny, zrzucono kilka bomb na teren kolei.

W kasynie oficerskim, gdzie stołuje się komisja, jedzenie jest dobre: ryba z karto
flami, na deser pudding. Zaskakuje też asortyment napojów: białe i czerwone wino, ka
wa i likier. Później podano jeszcze kanapki, a do nich prawdziwy francuski szampan.
Stoły nakryte są obrusami, w wazonikach wiosenne zawilce. Jakie proste piękno, ile
zmysłu estetyki w tym przedsionku piekła.
Wreszcie nadszedł czas, by w trakcie obiadu członkowie komisji dowiedzieli się
konkretnie, na czym polega ich zadanie. Generaloberstabsarzt Holm wita ich w zbom
bardowanym, ale wolnym Smoleńsku, front znajduje się w tym momencie wiele kilo
metrów na wschód, dumna niemiecka armia zbliża się do Moskwy.
Czy to Niemiec doktor Holm ostro atakuje Żydów, czy też doktor Orsós z Węgier,
tego nie da się wyczytać z dziennika Tramsena. Tak czy owak, doktor Holm opowiada
o powodach powołania zacnej komisji. Na tyle obiektywnie, na ile jest to w tej sytuacji
możliwe dla niemieckiego oficera, tłumaczy, że w sprawie katyńskiej chodzi o zbrodnię
radzieckich sił specjalnych dokonaną na tysiącach polskich oficerów po krótkiej wojnie
we wrześniu 1939 roku, gdy wojska niemieckie zajęły Polskę od zachodu, a radzieckie
od wschodu. Polskich oficerów wywieziono do obozów jenieckich w Rosji, niedaleko
na wschód od granicy z Białoruską Republiką Radziecką, ocenia się, że chodzi o pięt
naście tysięcy osób, z których nieco mniej niż połowa była zawodowymi oficerami,
reszta zaś oficerami rezerwy, ale znajdowali się wśród nich także księża i intelektuali
ści. Od wiosny 1940 roku nie było od nich wieści, a Polacy, którzy usiłowali ich szu
kać, nie znaleźli żadnych śladów. Teraz, na początku kwietnia, generał Sikorski, szef
polskiego rządu na uchodźstwie, powiedział premierowi Anglii Churchillowi, że może
udowodnić, iż piętnaście tysięcy Polaków zostało zamordowanych przez specjalne od
działy tajnej policji Stalina, NKWD. Odkąd oficerowie zniknęli, niemiecki rząd w Ber
linie utrzymywał, że masakra jest dziełem radzieckim, a dwa tygodnie temu
oświadczył, że znaleziono masowe groby w Katyniu i z całą pewnością można stwier
dzić, że liczba ciał wynosi co najmniej cztery i pół tysiąca, a prawdopodobnie jest trzy
krotnie wyższa, i że obozy były dowodzone przez NKWD, odpowiedzialne za masowe
mordy.
Uroczysta kolacja już skończona, dochodzi północ.
Powrót do Haus der Wehrmacht i do łóżka, spać. O drugiej rozbrzmiewa alarm.
Mieszkańcy domu przez godzinę siedzą w piwnicy, w czasie gdy miasto oblatują stare
rosyjskie samoloty. Helge Tramsen nie pisze o strachu. Może siedział już kiedyś
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w schronie, na Østerbro? Nie, wątpliwe. Taka jest wojna, myśli trzeźwo. To, czy czło
wiek przeżyje czy nie, nie zależy od tego, kim jest, tylko gdzie się akurat w danej
chwili znajdzie.

Polowanie na czaszkę
Po rozmowie telefonicznej z byłym słuchaczem wykładu Helgego Tramsena, teraz
emerytowanym ordynatorem Arnem Skipperem, zaczęłam sprawdzać, czy Tramsen
rzeczywiście w 1943 roku przywiózł z Katynia do Danii głowę. Wydawało mi się to
bardzo dziwne, ale wspominali o tym również jego siostra i siostrzeniec. Arne Skipper
uważał, że czaszka musi znajdować się w zbiorach Instytutu Medycyny Sądowej
w Kopenhadze. Karen Neiiendam i jej syn Klaus byli nieco zażenowani tą sprawą, jak
gdyby w rodzinie uważano za coś makabrycznego fakt, iż wuj Helge nie zadowolił się
sekcją, tylko od ciała, na którym ją wykonywał, na dodatek odjął głowę. Lecz gdzie
znajdowała się teraz, nie wiedzieli.
Ruszyły detektywistyczne poszukiwania. Zaraz po otrzymaniu od Skippera infor
macji, że w Instytucie Medycyny Sądowej w Kopenhadze być może przechowywana
jest czaszka polskiego żołnierza, zatelefonowałam tam. Telefon odebrała pracownica
informacji, której starałam się przedstawić sprawę tak dokładnie, jak to tylko możli
we, ona jednak nieco się zdziwiła, nigdy nie słyszała, by w Instytucie znajdowała się
czaszka polskiego oficera. Zdawało mi się, że słyszę w jej głosie podejrzenie, iż ją
nabieram. Historia ta była dla niej nazbyt dziwna. Powiedziałam o doktorze Helgem
Tramsenie, niegdyś lekarzu medycyny sądowej, a potem gościnnym wykładowcy
w Instytucie, a także o nieżyjącym lekarzu medycyny sądowej, Gertingu, który być
może później wiedział coś o czaszce, tak uważał Arne Skipper. Nazwisko Tramsen
nic kobiecie w informacji nie mówiło, to drugie oczywiście znała, uważała jednak, że
najlepiej będzie, jeśli zwrócę się w tej sprawie na piśmie.
Nigdy przedtem nie zdarzyło mi się pisać czegoś równie dziwnego jak to zapyta
nie: czy w Instytucie Medycyny Sądowej znajduje się czaszka polskiego oficera,
prawdopodobnie złożona tam w 1943 roku?
W oczekiwaniu na odpowiedź odwiedziłam Arnego Skippera w Odense i poprosi
łam, by pozwolił mi nagrać opowieść o wigilijnym wykładzie w Instytucie Medycyny
Sądowej w 1967 roku, o którym wspomniał w rozmowie telefonicznej, a także
o swojej podróży do Polski w stanie wojennym, gdy się dowiedział o audycji w Radiu
Wolna Europa. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, gdzie mogę znaleźć wywiad z Tram
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senem z 1962 roku, ale oczekiwałam już odpowiedzi na maile wysłane do osób kon
taktowych w różnych archiwach, których adresy udało mi się znaleźć.
Arne Skipper opowiedział o swoim ostatnim spotkaniu z Helgem Tramsenem.
Było to kilka lat po wykładzie w Instytucie Medycyny Sądowej w Kopenhadze, to
znaczy gdzieś na początku lat siedemdziesiątych. Skipper przygotowywał się wów
czas do wyjazdu za granicę do pracy w szpitalu polowym i w związku z tym przy
szedł na spotkanie z dowódcą wojskowym. Gdy znalazł się w jego gabinecie,
spostrzegł siedzącego w kącie, bardzo zmienionego Helgego Tramsena, wydawał mu
się stary i znękany. Gdy dowódca na chwilę opuścił pokój, Arne Skipper zaczął dzię
kować Tramsenowi za wykład o Katyniu, ale ten raptownie mu przerwał: „Ciiii!”.
O Katyniu lepiej nie mówić. Zrobiło to wielkie wrażenie na Skipperze, bo oto miał
przed sobą złamanego człowieka, który bał się mówić. Arne Skipper nigdy nie zapo
mniał jego wykładu i od tamtego czasu bardzo przejmowała go niesprawiedliwość, jaka
jego zdaniem spotkała Tramsena. Oto człowiek, jego kolega po fachu, który pragnął
głosić prawdę, ale poza wąskim kręgiem wojskowych nikt nie chciał słuchać prawdy
o Katyniu.
W 1979 roku, niedługo po spotkaniu Skippera z tym starym, złamanym, jak go opi
suje, człowiekiem, Helge Tramsen umarł. Miał 69 lat.
Widoczny był dla mnie zachwyt mojego rozmówcy, że ktoś wreszcie zajmie się tą
sprawą, że Duńskie Radio w mojej osobie zrobi coś, by sprawa Katynia została szerzej
nagłośniona, tym bardziej że w tym fragmencie historii świata w roli głównego bohate
ra wystąpi Duńczyk. Zdaniem Arnego Skippera, Helge Tramsen w najwyższym stopniu
zasługiwał na dobrą sławę, a nie dano mu się nią cieszyć.
W czasie moich odwiedzin próbował, podobnie jak wcześniej ja, dodzwonić się do
pewnego lekarza sądowego, który mógłby wiedzieć, czy w Instytucie kryją się jakieś
stare czaszki. Poproszono go o ponowny kontakt za jakiś czas, miał zatem więcej
szczęścia niż ja, bo ja w ogóle nie dostałam odpowiedzi na moje pismo. Niedługo po
tem zadowolony i podekscytowany Arne Skipper zatelefonował do mnie z dobrą wia
domością dla nas obojga: zlokalizowano głowę, czyli czaszkę, byliśmy umówieni
w Instytucie Medycyny Sądowej w Kopenhadze. Mieliśmy się spotkać z lekarzem są
dowym i wykładowcą, Peterem Theilade; to on miał klucze do szaf, w których prze
chowywano czaszki i inne przedmioty. Skipper opisał mu, jak czaszka powinna
wyglądać, że ma otwór wlotowy i wylotowy, a Peter Theilade twierdził, że znalazł ją
wraz z różnymi papierami i fiszkami kartoteki.
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Czaszka polskiego oficera odnaleziona pośród innych
starych czaszek w zamkniętej na klucz szafie
W chłodny dzień, jeden z pierwszych dni wiosny 2005 roku, spotykam się z Arnem
Skipperem, by razem z nim udać się na Frederik V’s Vej w kopenhaskiej dzielnicy
Østerbro. Stosunkowo nowy budynek Instytutu Medycyny Sądowej stoi w najbliższym
sąsiedztwie Rigshospitalet21 .
To dziś pozwolono nam obejrzeć czaszkę.
Nim nadszedł ten dzień, rozmawiałam kilka razy z Peterem Theilade przez telefon;
chciałam przyjść z dyktafonem i Theilade musiał się zorientować, czy przełożeni nie
będą mieli nic przeciwko temu, że się z nami spotka, pokaże nam czaszkę i opowie do
dyktafonu, co o niej wie i jakie można wyciągnąć wnioski.
Skipper jest bardzo skupiony i przejęty wizytą, ja również, ale czuję się też nieco
zdumiona i jednocześnie rada, że wszystko, o czym słyszałam, jest prawdą. Miałam
wątpliwości co do niektórych fragmentów tej historii, bo typowo po duńsku uważałam,
że jest trochę zanadto fantastyczna: duński lekarz sądowy gdzieś w centrum działań
wojennych odcina głowę od jakichś zwłok, zabiera ją do domu i od razu zostaje kimś
w rodzaju zakładnika historii świata, co staje się jeszcze wyraźniejsze później, w czasie
zimnej wojny, ponieważ złożył świadectwo na korzyść Niemców, przeciwko komuni
stom, którzy w tej wojnie zwyciężyli. Wszystko jednak okazuje się prawdą. A czaszka
jest jednym z najoczywistszych dowodów.
Peter Theilade wita nas w białym kitlu; właśnie skończył wykład. Zostajemy wpro
wadzeni do pokoju spotkań i Theilade udaje się po czaszkę, która leży w zamkniętej na
klucz szafie razem z innymi czaszkami; dowiadujemy się, że wiele z nich pochodzi
z czasów, gdy w Danii wykonywano egzekucje. Po chwili Theilade wraca z czaszką
i jakimiś papierami. Czaszka stoi teraz na białym laminowanym stole konferencyjnym
ustawiona na niewielkiej podstawce z białego poliestru. Coś przerażającego w kontek
ście typowo duńskiej kultury narad służbowych.
Wrażenie jest ogromne. Czaszki w ogóle robią wrażenie, przypominają o przemija
niu. Ale ta szczególna zmusza do czegoś więcej. Dwa duże otwory, które zniszczyły
strukturę potylicy i kości czołowej, zaświadczają o ludzkim okrucieństwie; robi to
straszne wrażenie.
Theilade częstuje nas kawą i opowiada o rzeczach, które może stwierdzić z punktu
widzenia medycyny sądowej: otwór w potylicy to otwór wlotowy, a ten w czole – wy
lotowy. Osobę tę zastrzelono ośmiomilimetrową kulą. Barwa czaszki jest żółta i przy
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Rigshospitalet (duń.) – szpital kliniczny, największy szpital Danii.
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otworze wylotowym widać jeszcze wyschnięte resztki błon mózgowych, które się przez
niego wydostały razem z kulą. Czaszki w ogóle nie są białe i to jest normalne, a chcie
libyśmy, żeby były białe – tłumaczy Theilade – muszą być białe jak porcelanowe fili
żanki, z których pijemy, dlatego gdy profesjonalnie preparuje się czaszki, dodaje się
trochę wapna lub innego materiału. Ta głowa najwyraźniej była preparowana nieprofe
sjonalnie – być może w domu.
Można też powiedzieć coś o zębach; były leczone, w kilku plombach jest srebro, co
oznacza, że czaszka należała do wykształconego człowieka, którego stać było na to, by
dbać o zęby.
Theilade przyniósł również papiery dotyczące czaszki, choć były przechowywane
osobno, ponieważ na przestrzeni lat przy remontach i porządkach przenoszono archi
walia. Razem z czaszką leżała maszynowa kopia dziennika, który Helge Tramsen pisał
w czasie podróży do Katynia, i kopia oryginalnego raportu z obdukcji sporządzonego
przez niego w lesie katyńskim w maju 1943 roku. Po skreśleniach i poprawkach można
poznać, że to własnoręcznie sporządzona kopia oryginału. Theilade nie znalazł daty
dostarczenia przez Tramsena czaszki i papierów do Instytutu, ale udało mu się zebrać to
wszystko razem. Nie wie też, czy Tramsen oddał czaszkę i papiery zaraz po powrocie
do Danii, czy też wygotował ją w domu i przekazał wraz z dokumentacją jakiś czas
później – może dopiero po wojnie?
W raporcie z obdukcji po raz pierwszy widzę nazwisko: Ludwik Szymański. Tak
nazywał się mężczyzna, którego sekcję wykonał Tramsen. Peter Theilade, Arne Skipper
i ja nie mamy wątpliwości, że tak nazywał się człowiek, którego czaszka właśnie leży
przed nami.
Razem z papierami jest też fiszka z kartoteki, bez podpisu i bez daty. Napisano na
niej:
Czaszka polskiego oficera
28.04 – 5.05.1943 r. asystent I.M.S. Helge Tramsen przebywał w Katyniu koło Smoleńska na Białorusi, by jako członek komisji lekarzy sądowych z okupowanych przez
nazistów państw poczynić obserwacje zwłok ok. 10.000 zamordowanych polskich
oficerów, które w marcu 1943 r. znaleźli niemieccy żołnierze.
Wszystkie ciała miały związane z tyłu ręce, we wszystkich przypadkach jako
przyczynę śmierci można było stwierdzić postrzał w tył głowy w kierunku skroni. Po
porażce Niemiec rzecz została zbadana ponownie i obecnie uważa się, że Polaków
zastrzelili Niemcy.
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Ta mała fiszka zawiera tekst, który sygnalizuje katastrofę – i być może jest rozwią
zaniem zagadki, dlaczego po wojnie Tramsen nie wrócił do Instytutu Medycyny Sądo
wej. Pomniejszy błąd, że Katyń leży na Białorusi, zamiast w Rosji, to bagatela, ale
czymś innym, o ogromnym znaczeniu, jest fakt, że owa fiszka z archiwum Instytutu
Medycyny Sądowej w Kopenhadze całkowicie kontestuje to, co lekarze z międzynaro
dowej komisji stwierdzili w Katyniu w 1943 roku. Czarno na białym napisano na niej,
że to Niemcy zabili Polaków.
Dramatycznie błędna informacja, wielkie nieporozumienie, z którym Tramsen bę
dzie walczył przez resztę życia. Najpierw robi to otwarcie – potem, w czasie zimnej
wojny, poczucie zagrożenia ze strony komunistów zmusza go do milczenia o tym, co on
i pozostali członkowie komisji stwierdzili w lesie katyńskim w 1943 roku.

To przerażające miejsce zbrodni
Wielki masowy grób nr 1 w kształcie litery L, 28x16x8, głęboki na 4 metry, 2.500
ciał, 10 warstw. Jeden głęboki grób, nr 4, około 20 warstw, 3.000 ciał. W szerokim
grobie nr 3 zanurzonych w wodzie gruntowej ok. 2.500 ciał, razem ok. 10-12.000
ludzi, upchani jak sardynki, w pięknie ułożonych warstwach, z głowami w tym samym kierunku, wszyscy ułożeni na brzuchu, ze związanymi z tyłu rękami, zabici jednym do czterech strzałów w potylicę, różnymi pociskami po kaliber 8 mm.

Czwartek 29 kwietnia 1943 roku. Helge Tramsen budzi się przykryty brudnymi ko
cami w wielkim mosiężnym łóżku obok doktora Hubera. Mimo nocnego alarmu po
wietrznego spał. Myśli teraz o swojej angielskiej żonie, Sylvii, która została
w mieszkaniu na Østerbro, i o córeczkach, Margrethe i Elizabeth. Czy dziewczynki tę
sknią za nim? A Sylvia? Czy zastanawia się, jak on tu śpi, czy jest w stanie sobie wy
obrazić, jakie ma nędzne legowisko w tym pokoju, który dzieli z niemieckim lekarzem
w Haus der Wehrmacht w Smoleńsku?
Ale nie umarł. Żyje, rano wstaje, bo czekają go obowiązki, ma coś do zrobienia.
Helge Tramsen wstaje wcześnie tego czwartkowego ranka pod koniec kwietnia. Wziął
na siebie to zadanie pod silną presją, ale dobrowolnie. Teraz dotarł do celu – to punkt
kulminacyjny tej dziwnej podróży. Lecz co go czeka, całkiem konkretnie, trudno mu so
bie wyobrazić. Bo ani on ani pozostali lekarze, z którymi go tu przywieziono, nie mieli
żadnych doświadczeń pozwalających im się domyślić, z czym będą musieli się wkrótce
zmierzyć. Wszyscy mają kwalifikacje. Ale o konsekwencjach tej sprawy, o politycznych
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następstwach, których oczekują Niemcy, lekarze nie mogą mieć żadnego pojęcia – być
może niektórzy tak, ale nie ci pochodzący z krajów, gdzie obiektywizm oznacza niewy
powiadanie swoich poglądów na głos.
Tego ranka, 29 kwietnia 1943 roku, doktor Tramsen z Kopenhagi i doktor Huber
z Bonn chodzą po zrujnowanym mieście. Tramsen notuje, że poszli razem na spacer, ale
nie pisze, o czym rozmawiali. Może niemieckim gospodarzom zależy na tym, by lekarze
z innych krajów nie poruszali się na własną rękę, i każdemu przez cały czas towarzyszy
niemiecki kolega po fachu, który zaraportuje, jeśli gość okaże zbytnią ciekawość, albo
będzie się mieszał do spraw, do jakich mieszać się nie powinien?
Idąc, Tramsen fotografuje: zbombardowany budynek, zepsuty radziecki czołg w cen
trum miasta przed rozdzielnią żywności, gdzie mieszkańcy stoją w kolejce po zaopatrze
nie, które ma im wystarczyć na przeżycie tego jednego dnia.
Przed wyjazdem do miejsca będącego celem ich podróży członkowie komisji jedzą
śniadanie: jest kiełbasa, ser, kawa. Dla nich jedzenia jest w bród. Im niczego ma nie
brakować.
Gdy dochodzi 8.30, ruszają auta mające zawieźć ich do Katynia. Ze Smoleńska wy
jeżdżają dobrą asfaltową drogą, po obu stronach głębokie, wyschłe rowy. Jadą przez
rzadki sosnowy las i leżące odłogiem pola, mijają smutne, szare, kryte strzechami drew
niane chaty, typowo rosyjskie, gdzieniegdzie pojawia się stara, okazała willa, również
zbudowana z drewna.
Wszędzie ślady wojny. Zrujnowane stacje kolejowe, tysiące i jeszcze raz tysiące
bezużytecznych wraków aut rozmaitych marek z różnych krajów. Wiele z nich sprawia
wrażenie sprawnych, działających, pochodzą z okupowanych państw, a powód, dla
którego się tu znalazły, nie jest dla Tramsena jasny. Wydaje się, jakby cała europejska
logistyka, jeśli chodzi o infrastrukturę, zupełnie przestała działać. Trwa wojna i ktoś
musiał mieć powód, by transportować wszystkie te auta na wschód, do Smoleńska.
Tramsen zauważa, że chyba nie ma aut z Danii – ale są belgijskie, holenderskie, fran
cuskie, włoskie, itd. Przywozi się tu ogromne masy towarów, w kierunku frontu nie
ustannie przemieszcza się kawalkada ciężarówek.
Jechali około dwudziestu kilometrów na zachód. Tu znajduje się las katyński.
Wszystkie drogi dostępu są pilnie strzeżone, wszędzie widać tablice, na których domi
nuje napisane wielkimi literami słowo VERBOTEN22.
Zaraz po dotarciu do „tego przerażającego miejsca zbrodni”, jak pisze w dzienniku
Tramsen, głos zabiera profesor Buhtz; to lekarz sądowy z Breslau, który nadzoruje roz
kopywanie mogił przez żołnierzy armii niemieckiej i jest w Katyniu już od jakiegoś
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Verboten (niem.) – zabronione
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czasu. Dokładnie wyjaśnia, jak znaleziono masowe groby: dwóch polskich jeńców wo
jennych pracujących na tyłach niemieckiego frontu rozmawiało z mieszkańcami Katy
nia, którzy powiedzieli im, że w lesie pochowanych jest wielu polskich oficerów. Jeńcy
zaczęli więc kopać tam, gdzie im wskazano, i natychmiast natknęli się na but. Aby za
znaczyć miejsce, postawili dwa krzyże. Za sprawą tego makabrycznego znaleziska ka
zano niemieckim żołnierzom rozkopywać teren lasu katyńskiego na znacznie większą
skalę – i odkryto masowe groby. Następnie Reichsgesundheitsführer doktor Conti
otrzymał z głównej kwatery Hitlera zadanie poddania całej sprawy fachowej między
narodowej ocenie. To dlatego do Katynia zaproszono dwunastu lekarzy sądowych.
Pierwszego dnia pokazano im siedem zbiorowych grobów. Jeden z nich ma kształt
litery L o najdłuższym boku długości dwudziestu ośmiu metrów i około czterech me
trów głębokości. Leży w nim w dziesięciu warstwach około dwóch i pół tysiąca ciał.
Inny jest tak głęboki, że zabici ułożeni są w dwudziestu warstwach, razem około trzech
tysięcy ciał. W szerokiej mogile przesiąkniętej wodami gruntowymi znaleziono około
dwóch i pół tysiąca ciał. Razem dziesięć do dwunastu tysięcy ludzi. Jak zanotował
w dzienniku Tramsen, leżą „upchani jak sardynki, w pięknie ułożonych warstwach,
z głowami w tym samym kierunku, wszyscy w pozycji na brzuchu, ze związanymi
z tyłu rękami, zabici jednym do czterech strzałów w potylicę, pociskami o różnym ka
librze, aż po 8 mm”. Większość zwłok znajdujących się na krańcach mogił to suche
szkielety, ale w środku gęstej masy ciała są jeszcze wilgotne i bardzo dobrze zachowa
ne. Odkrywane, okropnie cuchną. Teraz, pierwszego dnia, gdy lekarze stoją nad groba
mi, ekshumacje trwają bez przerwy.
Profesor Buhtz opowiada międzynarodowej komisji, że szczegółowe oględziny wy
kazały, iż wszyscy oficerowie, których dotąd wydobyto z grobów, zostali zamordowani
strzałami w potylicę, od jednego do czterech, większość kulami kalibru 8 milimetrów.
Mundury zaświadczają, że to polscy oficerowie wszystkich stopni, od porucznika do
generała. Większość w zimowych ubraniach, takich jak podbite futrem kurtki i grube
peleryny, wielu ma przymocowane do butów dodatkowe drewniane podeszwy. Tysiące
fotografii, rozkazów mobilizacji, książeczek wojskowych, listów, dzienników i gazet
dokumentują, kogo i kiedy rozstrzelano. Profesor Buhtz poinformował też, że wybrano
już dwa ciała do dokładniejszej identyfikacji i sekcji; jedno to ciało kapitana rezerwy
artylerii, drugie majora wojsk inżynieryjnych. Obu zabito strzałami w potylicę, jednego
dwoma; w otworze kości czołowej wciąż jeszcze tkwi kula.
Zidentyfikowano dwóch generałów, Smorawińskiego z Lublina i Bohaterewicza
z Warszawy. Generałowie ci zostaną później oficjalnie pochowani, będzie temu towa
rzyszyć msza koncelebrowana przez katolickiego księdza. Ekipa filmowa UFA uwiecz
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nia wszystko, by później wykorzystać materiał w celach propagandowych. Filmują już
teraz, pierwszego dnia, gdy lekarze oglądają miejsce masakry.
Buhtz opowiada dalej, że oficerowie prawdopodobnie zostali wzięci do niewoli
w czasie radzieckiej napaści na Polskę w 1939 roku, a potem przewiezieni do obozu je
nieckiego w Kozielsku w Rosji, na wschód od Smoleńska. W ciągu lutego, marca
i kwietnia 1940 roku więźniów ponownie przewieziono na zachód od Smoleńska – do
Gniezdowa. W znalezionych dziennikach są zapiski z okresu od 14 do 20 kwietnia 1940
roku, z których przebija wielki niepokój piszących, spowodowany brutalnością ra
dzieckich strażników, i strach przed tym, co ich czeka. Ostatnia data, jaką znaleziono
w dziennikach oficerów, to 22 kwietnia 1940 roku. Komisja dowiaduje się, że więźniów
przewożono tu, na to stare rosyjskie miejsce straceń, w zakratowanych wagonach, po
sześćdziesięciu.
Profesor Orsós, Węgier, zna rosyjski, dlatego Niemcy przedstawili mu kilku ubo
gich, nędznie wyglądających miejscowych chłopów – pisze Tramsen – by ich przesłu
chał w sprawie wydarzeń, które miały tu miejsce. Chłopi ci należą do grupy
odkomenderowanych do odkopywania mogił. Odór jest tak wielki, że zakryli sobie nos
i usta zawiązanymi wokół głowy szmatami. Niemieccy wojskowi z Heeresgruppen,
wszędzie tu obecni, by tworzyć dobre warunki dla całego tego dziwnego przedsięwzię
cia, rozdają im papierosy, i chłopi opowiadają Orsósowi, który następnie tłumaczy ich
relację pozostałym członkom komisji: miejscowi widzieli, jak wprowadzano polskich
oficerów do lasu, ale nie widzieli, żeby stamtąd wyszli. Dzień za dniem słychać było
częste strzały z pistoletów, chłopi jednak nie widzieli, kto strzelał i do kogo, bo ten ob
szar w lesie jest terenem zamkniętym dla cywilów; był używany jako miejsce straceń
długo przed tym, zanim zamordowano tu polskich oficerów. Jest to znane tutejszej lud
ności, osławione radzieckie miejsce straceń, do którego nikt nie miał dostępu.
Nad zakolem Dniepru, który płynie przez las katyński wezbranymi wiosną wodami,
stoi stara drewniana willa, dom wczasowy NKWD. Jak w wielu innych miejscach na
froncie wschodnim, niemiecki sztab ulokowano w dawnych budynkach radzieckiej ad
ministracji. To tu lekarze mają chwilę oddechu od makabrycznej scenerii – Niemcy
serwują im kanapki, herbatę i koniak. Ale trwa to krótko i wnet znów zostają zawiezieni
do mogił, gdzie ma nastąpić identyfikacja rozmaitych dokumentów i rzeczy osobistych
polskich oficerów. Chodzi o materiały znalezione w kieszeniach ubrań już wykopanych
ciał. Fotografie, listy, dzienniki i inne rzeczy leżą wyłożone na stole w małym drewnia
nym domku. Niemcy zorganizowali wszystko z tradycyjną niemiecką starannością; na
ile to tylko będzie możliwe, ciała wszystkich oficerów mają jedno po drugim być iden
tyfikowane, rejestruje się każdą rzecz, którą przy sobie mieli. Z niemieckiego punktu
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widzenia najważniejszą sprawą tej misji jest bowiem udokumentowanie, że masowe
stracenia są dziełem Stalina i NKWD. To jest powodem całej tej grzeczności, gościn
ności, poprawności, uprzejmości wobec dwunastu specjalistów, których zebrano
i przywieziono tu, daleko na wschód, w ramach przedsięwzięcia zorganizowanego
w wielkim stylu w samym centrum działań wojennych.

Dîner macabre23
Po naukowej dyskusji, której celem było sprecyzowanie zebranych obserwacji i zaplanowanie jutrzejszej pracy, dzień zakończył bardzo wystawny obiad podany w kasynie oficerskim wojennego lazaretu, zabawiali nas wiodący artyści z Niemiec.

Po południu 29 kwietnia, po spędzeniu połowy dnia w piekle, lekarze zostali od
wiezieni z powrotem do Smoleńska zamieszkałego przez niemieckich żołnierzy, jeńców
wojennych i miejscowe kobiety, które bez końca – zdawało się – usiłują oczyszczać
miasto z gruzów pozostałych po licznych bombardowaniach. Po kolejnym poczęstunku,
posiłku składającym się z zupy z makaronem, gulaszu i czerwonego wina – tym razem
w Haus der Wehrmacht, budynku niemieckiej komendantury i miejscu zakwaterowania
komisji – lekarzom wolno pójść na spacer na własną rękę. Rzekomo na własną rękę, bo
Helge Tramsen i tym razem spaceruje z Huberem, ordynatorem z Bonn. Znów ma
okazję do robienia zdjęć smutnych ruin tego niegdyś tak dumnego miasta, leżące
go nad Dnieprem od czasów Wikingów – nad Dnieprem, który spokojnie i maje
statycznie płynie na południe, do Morza Czarnego.
Późnym popołudniem obowiązkowy objazd autem po mieście. Większość do
mów leży w gruzach, ale stoi stara katedra, w zasadzie nieuszkodzona. Pokazuje
ją europejskim gościom Hauptmann Lohse. Od 25 lat, od rewolucji bolszewickiej,
cerkiew stoi pusta; przez dziury w dachu nawiało do środka śniegu, wciąż jeszcze
jego zwały leżą na posadzce. Ale bolszewicy celowo nie zniszczyli budowli,
uznali, że będzie kiedyś służyła jako muzeum. Dlatego zebrali w niej sporo sta
rych pięknych ikon, barokowe wyposażenie, złote korony popów, ornaty i inne
przedmioty kultu. W niedawną Wielkanoc Niemcy zorganizowali tu mszę, w któ
rej wzięło udział pięć tysięcy Rosjan, opowiada Lohse. Nie mówi tego wprost, ale
jest jasne, że to dla Niemców swego rodzaju tryumf: Związek Radziecki jest
ideologicznie znacznie słabszy, niż wskazują na to pozory. Zwyczajny Rosjanin to
wciąż człowiek wierzący.
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Dîner macabre (fr.) – makabryczna kolacja.
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