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Zahvalnost
sleduje pre svega Kubi Bježinjskom, koji mi je u
ključnom trenutku stvorio uslove da napišem ovu
knjigu.
Da nije Junone Lamha-Grinberg, Justine Dombrovske,
Pavela Lozinjskog, Pavela Malka, Marćina Grinberga,
Karine Sokolovske, Patricije Dolovi, Basje Engelking i
Pavela Žaka, ne bih znao da ono što imam da ispričam
zanima ikoga osim mene samog. Dali ste mi dovoljno
energije da rizikujem sučeljavanje sa čitaocima.
Hvala svima koji su, nakon što su pročitali moju knjigu
Optužujem Aušvic. Porodične priče, stupili sa mnom u
kontakt i poklonili mi svoje priče. Ove knjige ne bi bilo
da nije bilo naših razgovora.
Hvala mojoj deci, Aleksu i Tosji, što su pročitali deo
ovih priča i dozvolili mi da zavirim u njihove oči odmah
nakon čitanja.
Kristini Bratkovskoj zahvaljujem što mi je omogućila
da se nađem među autorima izdavačke kuće Niša.

Bespotrebni problemi

Stvarno sam se plašio da se sretnem s vama u mom
gradu. Ko mi garantuje da vas niko ne bi prepoznao?
Bolje je biti oprezan: ne bi valjalo da nas tamo vide
zajedno. Možda je neko pročitao neku od onih vaših
jevrejskih knjiga? Šta će mi takvi problemi? Pomislio
sam, sešću lepo u voz, tamo sam za nekoliko sati, a i
vama je sigurno lakše ovde nego da se vozite satima.
Dobro je da ste pristali; plašio sam se da ćete insistirati
da dođete da vidite neke dokumente ili slike. Onda
bismo stvarno morali da se krijemo. Baš kao oni ljudi iz
vaših knjiga. Bilo bi me sramota, jer na šta bi to ličilo –
zovem Jevrejina da se krije.
Ako hoćete da mi postavljate pitanja, samo
izvolite, ali moram reći da sam o svemu već razmislio.
Dobro, možda ne baš o svemu, ali o većini stvari. Prvo
i prvo, kako ćete izvesti to da niko ne sazna da sam to
ja? Radije bih da nekako zaobiđemo grad, ime, godište,
zanimanje i, naravno, izgled. Po tome je ipak najlakše
prepoznati čoveka. To je valjda dovoljno, zar ne? Ja
mislim da je dovoljno, i morate da mi se zakunete da
ćete tako postupiti. Izvinjavam se što ja odmah ovako
oštro, ali razumete i sami. Meni ti problemi o kojima
pišete u svojim knjigama zaista nisu potrebni.
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Uzgred, normalan čovek ne može to ni da shvati.
Poneku priču ste izmislili, zar ne? Sigurno ste bar
polovinu izmislili, što znači da su one ostale tačne, jelda?
Dobro, šta me pa briga, uostalom, već imam dovoljno
svojih problema i bez vas.
Recite mi šta to vi Jevreji imate u sebi da se o vama
sve može reći, ali ne i da je to neutralna tema? Govorim
mnogo, jer imam šta da kažem, ali nekako mi se ne dâ
da počnem. Činilo mi se da sam u vozu sve lepo poslagao
u glavi, ali ovako uživo je sasvim drugačije. Šta je to s
vama da sve živo komplikujete? Kod mene je situacija
čista: radim tamo gde sam vam rekao da radim, imam
toliko godina koliko sam rekao da imam, porodicu sam
već opisao, cap-cap i sve je jasno! A kod vas – ne. Vi
prvo sve žive obmanete, pa naplašite, na kraju šokirate,
a onda na samom kraju umrete i ostavite za sobom
karambol. Razumete o čemu govorim? Možda ja to
malo zbrkano – da ne kažem: čifutski – objašnjavam, ali
trudim se koliko mogu.
Na svu sreću, kupio sam povratnu kartu da ne bih
proveo s vama previše vremena. Zato neprestano gledam
na sat, a ne zato što sam nekulturan. Da li još neko hoće
da vam ispriča neku priču ili sam ja jedini? Uostalom,
šta me pa briga. Da vam kažem, sad ili nikad! Ja imam
mnogo pitanja, mnogo zamerki, a vi ste tu ponajmanje
krivi. Niste vi krivi ni što mi je sestra pokazala vaše
knjige. Ali i pre toga se već dobrano zakuvalo! S tim što
ni za to niste vi krivi.
Recite mi, da li je kod vas kao u onim vicevima
o Jevrejima, ono kad Jevrejin na samrti doziva celu
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porodicu, i svi se poređaju oko njega, a on onda sipa
mudrosti i svakom ponaosob kaže nešto važno? Jer, ako
jeste, onda ne razumem zašto od toga pravite viceve!
Vama je smrt smešna? Mene smrt ne zabavlja, dragi
gospodine, a svakako ne kad mi umire neko blizak.
Osoba koju znaš otkako postojiš i o kojoj znaš sve, jer je
svakom od nas prepričala svoj život sto puta. A onda se
ispostavlja da ponešto znaš, a većinu ne znaš.
Naša baka je umrla, znate, ima tome skoro godinu
dana. Ali pre nego što je umrla, stigla je da nam kaže
ono što vi već sigurno naslućujete. Stojimo tako pored
njenog kreveta svi, cela porodica. Roditelji, ja, sestra
i naša deca, a ova iznebuha, ni pet ni šest, kaže da je
Jevrejka i da ne može da napusti ovaj svet a da nam
to ne saopšti. Mi se zgledamo i ne verujemo rođenim
ušima, jer, pravo da vam kažem, ne mirišemo bogzna
kako Jevreje.
Sestra me povuče u stranu, kaže: baba se pogubila,
pa priča gluposti. Ali baka ne odustaje. Počinje da
prepričava čitavu porodičnu istoriju. O tim vašim
getima, logorima, aušvicima, sestrama, braći, gasu i
svemu ostalom. Šta normalan čovek može da razume
od svega toga? I da vam kažem – uopšte nije bilo kao u
jevrejskom vicu.
Narednog dana je umrla naša baka, ceo život
nejevrejka. A ko je ostao? Njena ćerka Jevrejka i njeni
unuci Jevreji, zar ne? Jer tako to kad vas ide, jelda? I šta
smo mi krivi? Čak i ne znamo da li iko osim nas, i vas,
uopšte zna za to. Ona nam nije ostavila poruku, nego
strah. Došao sam ovamo da vam u ime cele porodice
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zahvalim za taj strah. Nego kod koga je trebalo da odem,
kod popa? To su vaše priče, sami vidite šta ćete s njima.
Odoh, pobeći će mi voz.
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Arkadija

Znaš kakve su ovde jeseni. Padala kiša ili ne,
svakako moram da izvedem psa u šetnju. Srećem razne
nesrećnike iz celog sveta kako se vrzmaju po mom kraju.
Znak raspoznavanja: u jednoj ruci nose mapu Varšave, u
drugoj mapu geta koju su odštampali sa interneta. Ima ih
preko cele godine, ali u jesen mi ih je najviše žao. Gledaju
unezvereno oko sebe, izdaleka se vidi da su bespomoćni
kao deca. A ja stojim sa psom i razmišljam: da li da im
priteknem u pomoć ili ne? Ponekad priđem, iako je moj
engleski vrlo loš, jedva da mogu išta da sročim. Samo se
ljubazno osmehujem i „ken aj help ju?”. Uglavnom traže
„bunker Mila” i „Rapaport”, a odnedavno i „Mjuzium”.
Muzej razumem, „bunker” sam isto brzo skužio, ali za
„Rapaport” mi je bilo potrebno neko vreme.
Uglavnom su vrlo nepoverljivi. Razumem zašto,
ali teško je pomoći nekom ko je toliko naplašen.
„Bunker Mila”, nema problema – idemo. Stanujem blizu
Bulevara Jana Pavla, tako da do Mile imam nekih šeststo
metara. Razgovor otpada jer, iako sam odrastao, nisam
progovorio. Trudim se, smeškam se... Malo koračam sa
strane, malo ispred njih, da bi se osećali sigurno. I pitam
se šta li su im roditelji ili babe i dede napričali o nama
Poljacima. Između sebe govore na raznim jezicima,
najčešće na hebrejskom ili engleskom.
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Obično ih vodim do bunkera jednim putem, ali
ako vidim da ima nekih rupa, odmah menjam trasu,
idem okolo, jer se bojim da nešto ne ugledaju. To sam
naučio u društvu mladih ljudi, čini mi se iz Izraela.
Hodamo, ljubazno se smeškamo, lepo vreme, leto – kad
oni odjednom zastanu i gledaju u neku rupu. Iako stojim
podalje, ne moram ni da priđem da bih znao šta su u njoj
ugledali. Okreću se ka meni i pitaju: „Hjuman bons?”
I šta sam mogao da im odgovorim? Samo sam tužno
klimnuo glavom. Stoje tako u paru, suze im kaplju iz
očiju, a ja ne znam šta ću sa sobom. Kad bih znao jezik,
usudio bih se da im kažem da i sam oplakujem te kosti.
Zagrlio bih ih, a možda bih se i sâm privio uz njih.
Više volim starije turiste, simpatičniji su,
otvoreniji, s njima više razgovaram tih nekoliko stotina
metara. Mladi me obično tretiraju kao nekog ko hoće da
im uzme pare. Gutam te neizrečene uvrede. Znam da će
na uglu Mile i Diboa poželeti da me se otarase, a neki
pokušaju da mi plate. S tim izlazim na kraj. Najgore je
kad uz zahvaljivanje padne: „Ju ar e gud Pol”. Ne mogu
ni da im opišem koliko me povređuju. Kad bi znali da
već deset godina skupljam kosti koje štrče iz zemlje i
tražim za njih dostojno mesto, možda bi rekli da sam
„wery gud Pol”.
Ranije sam obaveštavao gradske službe, molio ih
da se pozabave zakopavanjem tih kostiju. Pa sam zvao
raznorazne jevrejske organizacije. Tražio sam kontakt s
Jevrejskom opštinom. Ali shvatio sam da će rabini, iz
verskih razloga, zahtevati prekid radova i uplašio sam
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se reakcije stanovništva. Tako da više nikog ne zovem.
Dođem noću i skupljam kosti u plastične kese. Isprva
sam ih nosio na jevrejsko groblje i krišom zakopavao
pored samog zida. Neko bi mogao da pomisli da
otkopavam, a ne da zakopavam. Nedavno sam pronašao
za njih idealno mesto. Nadam se da će te duše napokon
počivati u miru.
Zakopavam ih noću na nasipu kod tržnog centra
„Arkadija”. Vraćam se kući sa psom, uveren da sam
ispravno postupio.
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