Kadry zaglady

Hans wyraznie zastrzegl, ze nie zyczy sobie, abym kiedykolwiek wymienil jego nazwisko.
Jest dealerem starych zdjec i pocztówek w Monachium: kupuje, sprzedaje i nie pyta, kto je
wykonal. Te akurat kupil na flomarku w Hanowerze od starszej pani. Cale pudlo. Nie, nie
pamieta, jak ta pani wygladala – ucial nieco poirytowany moje sledztwo.
Tylko raz natrafilem na kompletny fotoalbum niemiecki, w którym znajdowalo sie kilka
zdjec „polnische Juden in eine kleine polnische Stadt”, jednak nazwisko bylo zamazane. Po
uregulowaniu naleznosci i sympatycznej – pelnej kurtuazji – korespondencji napisalem do
Dietera R., który sprzedal album: Skad go masz? Juz nigdy nie odpisal.
Nie da sie ustalic, kto zrobil te zdjecia. Na przeszkodzie stoi zgroza i hanba. Nikt sie nie
przyzna. Ani autor – jezeli zyje, ani jego syn, czy tez wnuk. Te zdjecia obrazuja dzien
przed zaglada. Posrednio wskazuja morderców.
Niemiecki zolnierz, który we wrzesniu 1939 r. ruszal na wojne z Polska prócz ekwipunku
zolnierskiego, zabieral ze soba obowiazkowo zdjecie ukochanej i aparat fotograficzny. A
wojna miala byc krótka i latwa. Swoje bohaterstwo nalezalo udokumentowac.
Zdjecia nie pokazuja jednak horroru tamtego czasu, sygnalizuja tylko majaca wkrótce
nadejsc zaglade. Strzelanie do Zydów jak do kaczek bylo na porzadku dziennym. Tego
jednak juz nikt nie fotografowal. Niemieckie prawo zabranialo rejestracji zbrodni.
Zachowalo sie wiele dokumentów w tej sprawie, jak chocby formularz zobowiazania o
zakazie fotografowania Akcji Reinhard podpisywany przez esesmanów bioracych udzial w
likwidacji ludnosci zydowskiej w Lublinie z 18 lipca 1942 r.
Slynna wystawa Wehrmachtsausstellung 1941-1945 (Wojna Eksterminacyjna. Zbrodnie
Wehrmachtu 1941-1945) potwierdza, ze nie tylko specjalne komanda, tzw. Einsatzgruppen
mordowaly Zydów, ale zajmowali sie tym równiez zolnierze „rycerskiego” Wehrmachtu.
Ta wystawa z 1995 r. zorganizowana przez Instytut Badan Spolecznych w Hamburgu
(prywatna instytucja zalozona przez Jana Philippa Reemtsma, profesora literatury
niemieckiej z Hamburga) dokonala przewartosciowania oceny zbrodni niemieckich
podczas II wojny swiatowej. Winny byl nie tylko system, nazistowska ideologia, ale
odpowiedzialnosc ponosil równiez czlowiek, zwykly, czesto bezimienny. Wczesniej
wszystko szlo na konto przedstawicieli elit politycznych. Wystarczylo potepic nazistowskie
instytucje, skazac niektóre osoby, oskarzyc nazistowskie wladze, aby - jak pisal Zdzislaw
Krasnodebski - nie zastanawiac sie glebiej nad niemiecka tozsamoscia ani nad
odpowiedzialnoscia spoleczenstwa zwyklych ludzi.
Na stronie internetowej Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie jest wys tawa zdjec z
warszawskiego getta opatrzona komentarzem: ”Po zamknieciu getta w listopadzie 1940 r.
jego teren stal sie antropologiczna atrakcja dla wielu zolnierzy...”. Tu sie zagladalo, aby
zrobic ”fajne albo smieszne zdjecie”. Czy ma znaczenie, ze wykonywal je 22- letni Feliks,
czy Klaus? Zagadka czlowieczenstwa. W jakiej pulapce musial sie znalezc, aby jako
pamiatke z kampanii wojennej przywiezc ukochanej takie zdjecia? Po co je robil? W imie
jakich idealów?
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