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Zbrodnia i ofiara

[piątek, 21 listopada 1913]

Doktor Sigmund Jeremias wyszedł z domu.
Wyszedł z domu…
Banalność tej konstatacji paradoksalnie pobudziła jego wyob-

raźnię:
Gdyby ktoś obserwował mnie z ukrycia, mógłby stwierdzić, że oto 

jakiś człowiek wyszedł z kamienicy na rogu Rynku Jeżyckiego i Gros-
seBerlinerstrasse, a następnie niespiesznym krokiem ruszył w stronę 
centrum miasta… Lecz któż i po cóż miałby interesować się tak po-
spolitymi czynnościami? I po jaką cholerę kazałem mu pozostawać 
w ukryciu? Uśmiechnął się do siebie. Fantazjując, sprzeciwiam się 
trywialności własnej sytuacji. Przynajmniej w wyobraźni mogę ro-
zerwać ten zapętlony w czasie i przestrzeni węzeł, tę wiecznie od-
twarzającą się sekwencję, w której po wyjściu musi nastąpić pój-
ście, z konieczności poprzedzające dojście, które, kłamiąc własnej 
nazwie, ponownie skazuje na wyjście, a potem znów trzeba pójść, 
żeby dojść do następnego wyjścia… Spojrzał na zegarek. A zatem 
sytuacja, w jakiej znajduję się właśnie teraz, czyli kwadrans po siód-
mej rano,  właśnie tu, na GrosseBerlinerstrasse, na wysokości ulicy 
Wysokiej, czyli Hochstrasse…
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Rozbawiony tą przypadkową zbieżnością słów, nie zdołał po-
wstrzymać głośnego parsknięcia, którego przypadkowym świad-
kiem został idący z naprzeciwka jegomość w wełnianym płaszczu. 
Znieruchomiała w dostojnej nieobecności twarz mężczyzny natych-
miast wykrzywiła się w grymasie zdziwienia. Jeremias kątem oka 
uchwycił reakcję przechodnia: jego twarz zmieniła się w ułamku 
sekundy po bodźcu wyzwalającym; w sposób bezwiedny, lecz za-
razem adekwatny do sytuacji.

Automatyczna, ludzka reakcja.
Po raz kolejny tego ranka uśmiechnął się do siebie.
Dochodząc do wylotu GrosseBerlinerstrasse, powrócił myślami 

na klatkę schodową kamienicy. Oczyma postronnego obserwatora 
spoglądał na własne poczynania sprzed kilkunastu minut, zarazem 
relacjonując je w pamięci:

Wyszedł z domu, zatrzaskując ciężkie drzwi, a następnie, trzyma-
jąc prawą rękę na zdobionej poręczy z ciemnego orzecha, zszedł po 
drewnianych schodach.

Frapowała go mechaniczna powtarzalność codziennych czyn-
ności. Ich logika i celowy przebieg są wprawdzie żywym świadec-
twem złożoności ustroju nerwowego człowieka, lecz jednocześnie 
zwieńczenie tego ustroju — ludzki rozum — zdaje się w nich nie 
uczestniczyć. Precyzja, z jaką ciało wykonuje sekwencje skompli-
kowanych czynności, których umysł nie musi bezpośrednio kon-
trolować. Istnienie podobnych zjawisk napawało doktora zdu-
mieniem już od czasów dzieciństwa. Czy ciało jest autonomiczne 
wobec umysłu? A jeśli tak, to gdzie znajduje się granica tej autono-
mii? Czy umysł mógłby zyskać autonomię wobec ciała?

Jeśli tylko pogoda na to pozwalała, poruszał się po mieście 
piechotą. Zwykle szedł mostem Teatralnym, a potem, przez Pau-
likirchestrasse, w stronę placu Wilhelma, gdzie w jednej z repre-
zentacyjnych kamienic mieścił się jego gabinet. Tego ranka wy-
brał jednak inny wariant trasy: z GrosseBerlinerstrasse skręcił 
w prawo, w Buddestrasse, równoległą do głębokiej niecki, w któ-
rej biegła trasa kolei. Dochodząc do dawnej Bramy Berlińskiej, 
przypomniał sobie pewną dyskusję, w której uczestniczył przed 
kilku laty. Jego rozmówcą był wówczas pewien młody medyk na-
zwiskiem Leitgeber. Korzystając z ciepłego wieczoru, przysiedli 
na ławce, przodem do budynku niedawno otwartego Teatru Miej-
skiego.
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— Niech pan sobie wyobrazi, Leitgeber, że rozważany przez 
nas problem ma postać zawieszonego w przestrzeni sześcianu. Kie-
rując ku niemu re	lektor emitujący światło rozumu, eksperymentu 
i praw nauki, zdołamy ujrzeć w pełnym blasku zaledwie jedną spo-
śród ścian. Rzucane przez nas światło dociera wprawdzie do dwóch 
innych ścian, lecz już nie w sposób bezpośredni. Widzimy je w cie-
niu, a zatem mniej dokładnie. Za pomocą re	lektora ogarniamy więc 
zaledwie połowę ścian. Zakres oglądu można oczywiście posze-
rzyć, na przykład dzięki wykorzystaniu systemu zwierciadeł. Nie-
stety, pośrednictwo kolejnych narzędzi sprawia, że zamiast orygi-
nalnego obrazu otrzymujemy jego reprodukcję. Pozostałych trzech 
ścian naszej bryły nie ujrzymy więc wprost, lecz jedynie w postaci 
lustrzanych odbić. A cóż dopiero, gdybyśmy chcieli zajrzeć do wnę-
trza sześcianu? To niemożliwe, bo światło odbija się tylko od ścian 
zewnętrznych.

Skręcając w Am Berliner Tor, znalazł się w obrębie dzielnicy 
Cesarskiej, wzniesionego od podstaw nowego centrum Poznania. 
Ta część miasta stanowiła najważniejszy element przebudowy ur-
banistycznej zapoczątkowanej na przełomie stuleci, po rozebraniu 
starego pierścienia forty	ikacji. Jeremias minął Bank Spółdzielczy, 
potem szedł wzdłuż południowej ściany Akademii Królewskiej. Po 
chwili znalazł się na obszernym placu, z trzech stron obudowanym 
reprezentacyjnymi gmachami. Tuż za monumentem Bismarcka za-
czynał się parkowy fragment placu.

Młody medyk docenił obrazowość przedstawionego mu porów-
nania, zakwestionował jednak jego statyczność. Argumentował, że 
przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by badacz dysponujący re	lek-
torem obszedł bryłę dookoła.

— W wypadku sześcianów o sporych rozmiarach — postulo-
wał Leitgeber — można by dodatkowo użyć odpowiednio długiej 
drabiny. Przeniknięcie do środka w istocie wydaje się nieco trud-
niejsze. Ale i to zadanie — przekonywał — nie jest bynajmniej nie-
możliwe. Trzeba tylko rozłożyć tę kostkę na poszczególne ściany, 
a następnie każdą z nich po prostu odwrócić. Dzięki takiej operacji 
można dokładnie przyjrzeć się powierzchniom wewnętrznym.

Jeremias przystanął na chwilę, aby dokładnie, zdanie po zdaniu, 
odtworzyć w pamięci odpowiedź, jakiej wówczas udzielił.

— Proszę pamiętać, że obiektem re	leksji jest cały sześcian. 
Figura składająca się z sześciu ścian, lecz w swej istocie będąca 
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czymś więcej niż tylko sumą powierzchni pozostających wobec sie-
bie w określonym porządku geometrycznym. Proponowane przez 
pana sumowanie ścian zewnętrznych jest zatem niewystarczające. 
Natomiast metoda badania wnętrza przez rozbicie na poszczególne 
ściany jest — nie chciałbym pana urazić — nieco perwersyjna. 
Rozbijając przestrzenną integralność sześcianu, niszczy pan jego 
geometryczną, trójwymiarową istotę. A to oznacza unicestwienie 
przedmiotu badań. Poza tym proszę nie zapominać, że ów przykła-
dowy sześcian jest niczym innym, jak tylko uproszczonym mode-
lem. Wszakże w rzeczywistej przestrzeni dominują kształty niere-
gularne. Jak sobie z nimi poradzimy, jeśli dla zrozumienia zwykłego 
sześcianu musimy rozkładać go na czynniki pierwsze? Proszę mnie 
jednak źle nie zrozumieć, bo nie mam wcale zamiaru negować uży-
teczności metody analitycznej. Chcę tylko powiedzieć, że złożoność 
świata można pojąć tylko na drodze syntezy. Nadmiar fragmenta-
rycznych analiz jest bowiem prostą drogą do chaosu. Dlatego uwa-
żam, że ten tylko zasługuje na miano uczonego, kto ma zdolność uj-
mowania rzeczy w sposób integralny. A zatem, nasz sześcian musi 
być badany jako całość. Opis poszczególnych jego ścian zostawmy 
bardziej pospolitym umysłowościom…

Jeremias wciąż stał w parku przed Teatrem Miejskim, niemalże 
w tym samym miejscu, w którym przed trzema laty rozmawiał 
z Leitgeberem. Z uwagą rozglądał się dookoła, jak gdyby nigdy 
wcześniej tutaj nie spacerował. Po zachodniej stronie placu wzno-
siła się Akademia Królewska. Teatr Miejski zajmował część pół-
nocną. Wschodnia była zdominowana przez potężną bryłę Zamku 
Cesarskiego. W architekturze tych gmachów, jak i w całej koncep-
cji urbanistycznej, było coś dziwacznego lub wręcz fałszywego, co 
Sigmund dla własnych potrzeb określał mianem starych szat ce-
sarza. Chodziło o specy	iczny rodzaj stwarzania pozoru: mimo iż 
wszystkie te budowle wzniesiono przed zaledwie kilku laty, każda 
z nich udawała, że istnieje w tym miejscu od stuleci. Ów archai-
zujący pozór wydawał się czymś więcej niż tylko skutkiem przy-
jętego przez architektów stylu — był planowym założeniem ma-
jącym potwierdzać odwieczną przynależność miasta Posen do 
Rzeszy Niemieckiej.

Sigmund spojrzał w kierunku Teatru Miejskiego. Nawiązująca 
do klasycystycznych wzorców fasada, z sześciokolumnowym por-
tykiem i frontonem zwieńczonym rzeźbą Pegaza, mimo wszystko 
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nie najgorzej wpisywała się w przestrzeń tej części miasta. Aura 
pozoru silniej zaciążyła na Akademii Królewskiej. Nie dość że 
ogólna koncepcja tego budynku jawnie naśladowała wzorce nie-
mieckiego renesansu, to w dodatku liczne szczegóły architekto-
niczne sprawiały wrażenie żywcem przeniesionych z wiekowych 
budowli reprezentacyjnych kilku północnoniemieckich miast. 
Mimo wszystko jednak całość mogła uchodzić za nie najgorszą re-
alizację, czego z pewnością nie można było powiedzieć o Zamku 
Cesarskim.

Twórcy tej rezydencji wyszli z założenia — tłumaczył sobie Jere-
mias — że dla uczczenia majestatu władcy Niemiec nie wystarczy ani 
klasycystyczna prostota, ani nawet renesansowa elegancja. Siedziba 
cesarza jest bowiem nie tylko domem, lecz również — a może przede 
wszystkim — symbolem całego państwa, jego wielkości, aspiracji 
i historii. I dlatego w 1910 roku w centrum Poznania pobudowano 
romańskie zamczysko — tyleż monumentalne, co ponure, a przede 
wszystkim groteskowe w swej anachronicznej formie. Objął wzro-
kiem niezgrabną bryłę zamku i pomyślał: Oto trzyletni dzieciak, co 
udaje starca w wieku matuzalemowym.

Spojrzał na zegarek, który wskazywał trzy kwadranse na ósmą. 
Ponieważ do placu Wilhelma był jeszcze spory kawałek, szybkim 
krokiem ruszył w dalszą drogę.

Zaczynała się trzecia dekada listopada, jeden z najbardziej po-
nurych okresów w kalendarzu. Słońce było jeszcze dość nisko, w do-
datku zasłonięte wartstwą gęstych burych chmur. Ci, co znali się 
na pogodzie, mogli mieć pewność, że ten dzień będzie podobny do 
wczorajszego — ciemny, bez szans na jakiekolwiek przejaśnienia. 
Wiał słaby, zachodni wiatr, temperatura nie przekraczała czterech 
stopni.

Nie jest znowu aż tak źle, rok temu listopad kończył się porywi-
stym wiatrem i uporczywym deszczem.

W winorośli oplatającej frontową ścianę budynku Komisji Ko-
lonizacyjnej wciąż jeszcze można było dostrzec barwne plamki. 
Prawie nikt już tego jednak nie zauważał, wszakże jesienni prze-
chodnie patrzą raczej pod nogi i rzadko podnoszą wzrok, jak gdyby 
zakładali, że powyżej granicy wyznaczanej przez głowy innych 
ludzi i tak nie warto niczego szukać. Przechodząc obok kościoła 
św. Pawła, zdał sobie sprawę, że nie czytał jeszcze dzisiejszej prasy. 
Jakby na życzenie w oddali wyrósł chłopak z naręczem gazet. Po 
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chwili Jeremias miał już swoją. Rzucił okiem na pierwszą stronę, 
by przekonać się, że poprzedniego dnia nie wydarzyło się nic istot-
nego, wyjąwszy może przeziębienie cesarza Wilhelma zmagającego 
się z gorączką i katarem.

Poczekajmy na popołudniówki.

[sobota, 22 listopada 1913]

Długim, źle oświetlonym korytarzem szło czterech ludzi. Ko-
lumnę otwierał wysoki, trzydziestokilkuletni mężczyzna w bia-
łym, szpitalnym fartuchu. Za nim, dźwigając drewniane nosze, po-
stępowali dwaj pielęgniarze. Na końcu wlókł się średniego wzrostu 
czterdziestolatek trzymający pod prawą pachą niewielką skórzaną 
teczkę. Jego szczupłą sylwetkę opinał nieco znoszony, ciemnobrą-
zowy surdut.

Gdy przy końcu korytarza jeden z sanitariuszy potknął się 
o próg, ładunek spoczywający na noszach niebezpiecznie się za-
chwiał. Mężczyzna idący przodem odwrócił się gwałtownie, rzu-
cając niezdarnemu chłopakowi gniewne spojrzenie. Na szczęście, 
dzięki szybkiej reakcji drugiego sanitariusza, udało się uniknąć ka-
tastrofy. Anzelm Schoen, bo tak nazywał się mężczyzna w białym 
fartuchu, był lekarzem sądowym w poznańskim szpitalu miejskim. 
Na zakrytych prześcieradłem noszach leżała jego pacjentka. Nie-
stety, w żaden sposób nie można już było jej pomóc. Była martwa, 
podobnie jak wszyscy inni pacjenci doktora Schoena.

Jeremias miał rację. Jest coś niepokojącego w społeczeństwie, 
w którym lekarze muszą doglądać chorych nawet po ich śmierci.

Osobliwy kondukt dotarł wreszcie do miejsca przeznaczenia. 
Schoen otworzył odrapane drzwi opatrzone mosiężną tabliczką 
z numerem dwieście dwadzieścia jeden. Po chwili wszyscy zna-
leźli się wewnątrz. Pokój mieścił się w starej części szpitala, pier-
wotnie wchodzącej w skład zabudowań klasztornych, na drugim 
piętrze, na końcu korytarza. Anzelm często sobie wyobrażał, że 
obecne prosektorium znajduje się w byłej celi mnicha. Na samym 
środku izby tkwiła kamienna bryła w kształcie równoległoboku, 
pokryta gładką, połyskującą blachą. Trochę jak katafalk, trochę jak 
ołtarz, a trochę jak zwykły stół. Na całej długości ściany znajdu-
jącej się naprzeciwko drzwi wejściowych ciągnęły się drewniane 
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szafy, lewą zabudowano przeszklonymi gablotami, a prawa była 
goła, nie licząc osadzonego w niej okna wychodzącego na niewielki 
wewnętrzny dziedziniec. Wyposażenia izby dopełniał drewniany 
stolik oraz proste krzesło — sprzęty te stały pod ścianą oddziela-
jącą pomieszczenie od korytarza.

— Nie zdejmować ciała z noszy, nie odkrywać — komendero-
wał Schoen. — Połóżcie to na stole i wracajcie do swoich zajęć.

Gdy pielęgniarze zniknęli za drzwiami, mężczyzna w znoszo-
nym surducie wyjął z teczki jakieś papiery. Nie zajrzał do nich jed-
nak, lecz odłożył na stół. Tymczasem Schoen wprawnym ruchem 
odsłonił ciało.

— Sam pan widzi, doktorze, jakie dziecko nam zaszlachtowali 
— powiedział komisarz Heinrich Windelband. — Nie miała chyba 
więcej niż czternaście lat.

Przez dłuższą chwilę Schoen przyglądał się w milczeniu zmasa-
krowanym zwłokom, wreszcie na powrót przykrył je prześcierad-
łem. Spojrzał na Windelbanda i ruchem ręki wskazał mu krzesło.

— Nie będzie łatwo, prawda? — zapytał Schoen. — Napije się 
pan wódki?

Nie czekając na odpowiedź gościa, sięgnął do jednej z szafek 
i wyjął z niej opróżnioną do połowy butelkę. Napełnił dwie szkla-
neczki. Wypili, każdy jednym haustem.

Anzelm nie musiał pytać, gdzie i kiedy znaleziono zwłoki. Bestial-
ski mord, ujawniony w piątkowy poranek 21 listopada 1913 roku, 
zdążył już wstrząsnąć całym miastem. Nie wiedzieć czemu, dzien-
nikarze pojawili się na miejscu zbrodni przed przybyciem policji. 
Z braku bliższych informacji: tożsamości, narodowości i wieku 
o	iary oraz okoliczności morderstwa prasa skoncentrowała się na 
szczegółowym opisie obrażeń. Zresztą, określenie „obrażenia” było 
w tym wypadku wyjątkowo nieadekwatne. Czaszkę dziewczyny 
rozłupano ciężkim i tępym narzędziem, którego liczne uderzenia 
nie oszczędziły również twarzy. Oczy, nos i usta tonęły w krwawej 
miazdze. Ciało było nagie. Prasa natychmiast ogłosiła mordercę „po-
two rem z Wasserstrasse”, jako że ciało o	iary znaleziono na klatce 
schodowej kamienicy znajdującej się przy tej właśnie ulicy. Efek-
towny przydomek musiał wystarczyć za całą resztę, bo nic innego 
na temat sprawcy tej okrutnej zbrodni powiedzieć się nie dało. Jak 
zwykle bywa w podobnych wypadkach, żaden z mieszkańców ka-
mienicy niczego nie widział ani nie słyszał.
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