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Zapisałam swoje pytania, ułożyłam listę domysłów, które potrzebują potwierdzenia. Czy 
Josef Ullmann był ofiarą projektu „Nisko” Adolfa Eichmanna? 

Puls Wiednia jest słaby jak puls steranego serca. Dom przy Löwengasse 49 stoi jak dawniej, 
za bramą wejściową widać tę samą klatkę schodową, na której niegdyś rozbrzmiewały głosy 
Ottona, Pepiego, Elise i innych. Kwiaty na marmurowej posadzce tworzą ten sam wzór, a na 
podwórzu rośnie ten sam kasztanowiec, wysoki na cztery piętra.
Szyny tramwajowe, tabliczki z nazwami ulic, pomniki – większość się zachowała. Podobnie 
pisuary, woń ścieków i szczególne wiedeńskie zasępienie, siedemdziesiąt lat później. Można 
spacerować po ulicach, ale z ich asfaltowej powierzchni nie da się wyczytać, co się tam 
rozgrywało. Widać starych ludzi, wiadomo, że pamiętają tamte czasy. Ale ich twarze nie 
zdradzają, co robili, czego doświadczyli i czyje podzielali poglądy.
Tuż obok chluby Wiednia, katedry św. Stefana i zegara na Hoher Markt leży Judenplatz. 
Ukryta za fasadami domów stoi synagoga, obok niej wejście do biura gminy żydowskiej, 
strzeżone przez strażników, metalowe ramy okienne i skaner do kontroli bagażu.
Tam nie wchodzę.
Obok, za rogiem, jest nierzucające się w oczy, prawie niewidoczne wejście, które prowadzi 
przez kuchnię restauracji.
W całym domu rozchodzi się zapach starego tłuszczu. Plamy z brudu i osadów na ścianie i 
podłodze. To tu? Prosta tabliczka
ze strzałką wskazuje drogę na piętro. Jestem.
Drzwi otwiera historyk, pracownik archiwum gminy żydowskiej. Skrzynia na skrzyni, karton 
na kartonie, ustawione piętrowo w mieszkaniu przerobionym na biuro. Tyle dokumentów. 
Tylu ludzi. Tylu zmarłych.
W cieple grzejącego projektora rozpoczynamy poszukiwanie Josefa Ullmanna. Tego, co robił 
podczas wojny. Josefa, który starał się codziennie pisać do swojego syna. Jakie słowa 
opuszczał? Czego w listach nie napisał?

Dzień wcześniej w archiwum austriackiego ruchu oporu pani historyk, wysłuchawszy mojej 
opowieści o listach od Pepiego i Lisl, o tym, że tyle tam piszą o pogodzie i zdrowiu, zamiast o 
tym, co działo się naprawdę, rzuciła mi współczujące spojrzenie i powiedziała: „Należy 
czytać między wierszami”.
Dlatego przyszłam tutaj, do archiwum gminy żydowskiej, przyczajonego za drzwiami 
mieszkania bez tabliczki, za zasłoną z oparów wiedeńskiego sznycla, gdzie wchodzi się klatką 
schodową przypominającą śmietnisko. Tu, na pierwszym piętrze, w pomieszczeniu równie 
nieautentycznym i sfatygowanym jak ludzka pamięć, leży jedynie częściowo rozpakowana 
przeszłość – magazyn treści między wierszami.

Zapisałam swoje pytania, ułożyłam listę domysłów, które potrzebują potwierdzenia. Czy 
Josef Ullmann był ofiarą projektu „Nisko” Adolfa Eichmanna? Czy został deportowany 26 
października 1939 roku?
Zgadza się, na liście widnieje jego nazwisko. Oryginalne dokumenty. Josef Ullmann wraz z 
656 innymi mężczyznami został przewieziony transportem nr 2 na polską ziemię niczyją w 
pobliżu granicy sowieckiej, aby zbudować podwaliny żydowskiego państwa. W czterdziestu 
stopniach poniżej zera. Tam radzili sobie, jak mogli, aż w kwietniu, kiedy gubernator Frank 
poskarżył się, że w jego protektoracie jest zbyt dużo Żydów. Wtedy projekt przerwano tak 



samo szybko, jak rozpoczęto. Mężczyźni zostali odesłani tam, skąd przyjechali. Część z nich. 
Ci, którzy przeżyli. Pepi miał szczęście.
Później, pod koniec 1940 roku skierowano go do innej przymusowej pracy, ale Lisl nigdy nie 
napisała, czym się zajmuje. Czy Otto wiedział coś więcej oprócz lapidarnej wzmianki: taty 
nie ma, ale wraca do domu na niedziele. Ta zagadka nadal pozostaje nierozwiązana.
Ale co dalej?
Pepi i Elise mieszkali w Wiedniu jeszcze w 1942 roku. Już dawno musieli się rozstać z 
maszyną do pisania. Listy do Szwecji są krótsze, mniej urozmaicone i najczęściej pisane ręką 
Elise. Pepi, jeżeli pisał, to tylko zdania w rodzaju: „Drogi chłopcze, mam nadzieję, że za kilka 
dni będę mógł napisać więcej”.
Albo: „Drogi chłopcze! Mam wolną chwilę. Ostatnio nie mogłem pisać i musiałem się zdać 
na pośrednictwo Mutti. Dziś też
mam tylko króciutką przerwę i chciałem wiedzieć, jak się czujesz”.
I jeszcze: „Niestety moja obecna praca nie pozwala mi na tak obszerną odpowiedź, na jaką 
zasługuje Twoja droga kartka.
Jestem zajęty w dzień i w nocy i piszę do Ciebie podczas krótkich przerw”.
Lisl pisała to samo: „Ponieważ tata ma teraz bardzo dużo pracy, piszę do Ciebie kartkę, żeby 
nie przerywać naszej korespondencji”.
List za listem i miesiąc za miesiącem – Pepi jest tak zajęty, że nie ma czasu napisać do 
swojego jedynego dziecka. Czym? Czy w tamtych czasach Żyd mógł zamiatać ulice, 
sprzątać? Jakie prace mogli wykonywać Żydzi?

Przychodząc do archiwum przy Judenplatz, liczyłam, że tylko zadam pytania, nie 
spodziewałam się odpowiedzi. Nagle jednak w dokumencie dotyczącym zupełnie innej 
sprawy pojawił się pierwszy ślad.
Żeby dowiedzieć się, gdzie Pepi i Lisl mieszkali w czasie wojny, potrzebowałam pomocy 
historyka. W Wiedniu nie było wydzielonego getta, Żydzi musieli się przeprowadzać do 
różnych części miasta. W listach powraca jeden adres, Robertgasse, i archiwista odnajduje 
spis lokatorów. Tam, zapisane czytelnym pismem, figurują ich imiona: Josef, Elise i 
Margarethe.
I jeszcze coś. Przy nazwisku Josefa Ullmanna w rubryce pracodawca zapisano 
Kultusgemeinde. Gmina żydowska.
Ucieszyła nas ta informacja i wcale nie zaskoczyła. Pepi pracował zatem w gminie. To 
brzmiało logicznie, kto inny zatrudniłby Żyda, gdy trwała wojna i nazistowskie rządy? Ale 
jakie zajęcie wymagało od niego pracy w dzień i nocy?
Historyk wyjaśnia, że istniały dwie możliwości: albo Pepi pracował w specjalnym żydowskim 
szpitalu jako salowy, albo został wolontariuszem. Potem odszukuje mikrofilmy i przeglądamy 
je, każde z nas po jednym. Na pierwszym są nazwiska personelu szpitala, na drugim tych, 
którzy zgłosili się jako wolontariusze.
Fiszkę Josefa Ullmanna odnajdujemy wśród wolontariuszy – pracował w zespole 
prowadzącym rozpoznania.
Rozpoznanie. To też brzmi logicznie. Był przecież dziennikarzem. Ale jakiego rodzaju 
rozpoznaniem zajmowała się gmina żydowska w Wiedniu w 1942 roku?

Ze szwedzkiego przełożyła Irena Kowadło-Przedmojska
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