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Aby dostać pożyczkę, nie trzeba żadnych ambicji. Aby dostać pożyczkę, musisz przez 

dziesięć lat pozostać zręcznym i pracowitym monterem w Scania-Vabis w Södertälje 
 

Vibergen to oferta fabryki ciężarówek. Pracownikom, którzy chcą sobie zbudować własny dom 

w Vibergen, oferuje się wszechstronną pomoc. Oferuje się im także bezprocentową, bezzwrotną 

pożyczkę w wysokości trzech tysięcy koron. Na pierwsze spotkanie informacyjne o Vibergen 

przychodzi około stu osób i trzydzieści sześć z nich decyduje się przyjąć ofertę. 

Jedną z tych osób jesteś ty.  

Fakt, że ty jesteś jedną z nich, budzi pewne zainteresowanie. W zakładowej gazecie „Kilometr” 

twoje zdjęcie. Stoisz przy stole warsztatowym i wyginasz rury. „David Rosenberg jest zręcznym i 

pracowitym monterem – głosi podpis pod zdjęciem. – Jego spokojne spojrzenie, gdy pochyla się 

nad robotą, z pewnością wywarłoby wrażenie na tych, którzy widzieli go kilka lat temu, gdy 

okropności wojny jeszcze były dla niego żywe, a wszystkie sny były koszmarami. Dziś ma się 

dobrze”.  

Tak, na tym zdjęciu wyglądasz bardzo spokojnie, z dłońmi trzymającymi pewnym chwytem rurę, 

która ma być wygięta, i wzrokiem skierowanym na ściskające ją imadło.  

Jeszcze jedno zdjęcie: rodzina Rosenbergów przy okrągłym stoliku w pokoju. Na stoliku biała 

koronkowa serweta i prospekt o Vibergen. Prawą ręką podtrzymujesz prospekt, a lewą położyłeś 

na moim ramieniu. Mam na sobie koszulę w kratę i skórzane szelki i zaglądam do prospektu. 

Lilian ma osiem miesięcy i siedzi mamie na kolanach, i patrzy prosto w obiektyw. „W ciągu roku 

rodzina Rosenbergów ma nadzieję zamieszkać pod własnym dachem”, głosi podpis. 

„NARESZCIE W DOMU”, brzmi tytuł reportażu, który stanowi całość ze zdjęciami i opowiada 

„historię Polaka Davida Rosenberga (…), uchodźcy jak miliony innych w ogarniętej wojenną 

pożogą i powojennej Europie, historię, która zaczyna się w pewne październikowe popołudnie 

1939 w polskim mieście Lodz i przez głód, represje, cierpienia, powszechną nędzę i terror 

prowadzi do wiosny 1955, kiedy to kończy się w Scanii-Vabis w Södertälje”.  

Cóż, tak to może bezsprzecznie wyglądać: jakby Södertälje było ostatnim przystankiem na twojej 

drodze, a przyszłość leżała wytyczona pod dachem subwencjonowanym przez fabrykę 

ciężarówek. Wszak pożyczka oferowana przez fabrykę ciężarówek jest niezwykle korzystna, 

praktycznie to podarunek, ponieważ jest nie tylko nieoprocentowana, ale ma też być umarzana o 

jedną dziesiątą rocznie, co oznacza, że po dziesięciu latach pozbędziesz się długu, nie musząc 

nigdy go spłacać. Oczywiście jedynie pod warunkiem, że dalej będziesz pracować w fabryce, 

przez całe dziesięć lat. Gdybyś chciał wcześniej zmienić pracę, musiałbyś spłacić pozostałą część 

kredytu. Chcesz skończyć po pięciu latach, musisz spłacić połowę. W reportażu nic nie 

wspominasz o swoich ambicjach zostania kimś innym niż monter rur. Aby dostać pożyczkę, nie 

trzeba żadnych ambicji. Aby dostać pożyczkę, musisz przez dziesięć lat pozostać zręcznym i 

pracowitym monterem w Scania-Vabis w Södertälje. Dom w Vibergen jest, krótko mówiąc, 

szczęśliwym zakończeniem historii o Polaku Davidzie Rosenbergu i jego rodzinie. Nareszcie w 

domu. 

 
Nasz dawny dom już nie istnieje, nie mamy żadnych krewnych. Tak naprawdę tośmy już raz umarli, tylko że dane 

nam było urodzić się ponownie. I tutaj, w Szwecji, spróbowaliśmy zacząć od początku. Udało nam się całkiem 



nieźle, minęły przecież lata i już po nocach nie śnią nam się koszmary, mówi David Rosenberg. Mam pracę, która mi 

odpowiada, i mam dobrych kolegów. A teraz spróbuję zbudować sobie własny dom. 

 

Wydaje mi się, że autor reportażu w „Kilometrze” robi, co może, aby przezwyciężyć to 

babilońskie, ciężkie pomieszanie języków. Pisze o „kominach fabryk śmierci”, o braciach i 

siostrach, i ojcach, i matkach, którzy w Auschwitz na waszych oczach idą z dymem do nieba, o 

zamarzniętych sztywnych trupach w otwartych wagonach towarowych na torze do Ravensbrück, 

o dziewiętnastoletnim amerykańskim żołnierzu, który w Wöbbelin na twój i Natka widok 

„wybucha płaczem, szlocha jak dziecko”.  

Nigdzie się jednak nie wspomina, że jesteście Żydami. Słowo „Żydzi” w tekście nie pada, 

podobnie jak słowo „getto”. Czy dlatego, że go nie wymieniacie? Czy dlatego, że dziennikarz nie 

chce komplikować tej historii?   

Kilka tygodni później dostajecie list od dziennikarza: 

 
Sz. P. Rosenberg!  

Nie wiem, czy czytują Państwo „Dagens Nyheter”, gazetę, w której normalnie pracuję, ale na wypadek gdyby nie, 

chcę Pana poinformować, że „Dagens Nyheter” od przyszłego czwartku zaczyna drukować serię artykułów, w 

których rekapitulujemy to, co się zdarzyło i co zostało ujawnione dokładnie dziesięć lat temu. 

Proszę tylko nie sądzić, że w ten sposób próbuję zwerbować nowego prenumeratora. Zdaje mi się jednak, że te 

artykuły przeczyta Pan z dużą ciekawością. Poza tym zapewne ucieszy Pana, że DN podziela w tej kwestii Pańskie 

stanowisko – że o obozach koncentracyjnych absolutnie nie wolno zapomnieć. 

Proszę pozdrowić ode mnie Pańską  przemiłą żonę i Pańskie urocze dzieciaki!  
 

Odczytuję ten list jako oznakę, że po dziesięciu latach sprawiacie wrażenie, jakbyście byli u 

siebie. A w każdym razie sprawiacie wrażenie potencjalnych  prenumeratorów „Dagens 

Nyheter”. Bo przecież o prenumeracie „Dagens Nyheter” nawet by się nie wspomniało komuś, 

kto sprawia wrażenie, jakby się gdzieś wybierał. 

 

ze szwedzkiego przełożył Mariusz Kalinowski 

 

(fragment książki „Krótki przystanek w drodze z Auschwitz” Görana Rosenberga, wyd. Czarne) 

 

 


