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Tobias Roth, Dookoła 

Tłumaczyła z niemieckiego Ewa Maria Slaska (komentarze w tekście w kolorze szarym są jej 
autorstwa, podobnie jak pomysł wstawienia ilustracji i ich dobór) 
 

  FILSER. Teraz będę ale zły. Co jest grane? To w końcu mój kumpel i jak 
sobie gadamy, to nikomu nic do tego. (...) A ministrów i tak mam w du... żym poważaniu.

   Ludwig Thoma, Erster Klasse (Pierwsza klasa), koniec sceny piątej 
 

Nie ma mowy, żeby to za jednym zamachem opisać, 

jednym głosem, jednym ruchem ręki. To zresztą 

niebezpieczne, liczyć na opowiadanie, bo często chodzi 

tylko o gadaninę. Czas to nie zwierzę takie jak inne. Nic 

nie musi być ani wielkie ani ważne. Gabinet luster 

przeszłości się rozrasta, a Amaltea, nimfa z rogiem 

obfitości w garści, ma przybytek tam daleko, za 

drzewami. No dobrze, rzućmy okiem w stronę miasta. 

Widoki pojawiają się jeden obok drugiego i łączą ze sobą 

dopiero w oku, a i to nader powoli. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym słyszałem, ale tak to 

widzę. Czas pokrywa wszystko oleistą warstwą. Zaczniemy zatem od 

 

Anagnorisis et peripeteia (anagnoryzm i perypetia / rozpoznanie i punkt zwrotny) 

 

„Panie radco ministerialny, to jest właśnie pan poseł Filser“ mówi motorniczy na początku 

sceny szóstej w jednoaktówce Ludwiga Thomy Pierwsza klasa. I w tym momencie świat się 

wali, jego centrum jest ten drewniany przedział pierwszej klasy, ale jest on też i światem 

całym. Panowie nuworysze z Północy rozpoznają w tym momencie w bawarskim chłopku-

roztropku, który ich, najpierw sam, a potem z kolegą, dręczył niewybrednymi a głośnymi 

dowcipami, rozpoznają w nim zatem pana posła, i to akurat tego, co ich wszystkich może 

wyróżnić, ale i, jak to poseł, posłać do diabła może. Hierarchia przychodzi z zewnątrz. Za 

jednym zamachem, w ostatniej scenie owej sztuczki, wszystkim osobom dramatu zostaje 

przydane należne im miejsce i przypisany doń habitus. Dokona się zarazem znacząca zmiana 

miejsca. Jednoaktówka zaczyna się bowiem na jakiejś utopijnej stacyjce bez nazwy, a po 

sześciu scenach pociąg kończy bieg na dworcu głównym w Monachium. Pruska grupa 

podróżnych żartowała dotychczas wielokrotnie z faktu, że pociąg, pospieszny w końcu, 

zatrzymuje się za często i w dziwacznych miejscach, jak Unterdingharting, Mitterdingharting, 

Oberdingharting i wreszcie Hinterdingharting, co po polsku wykładałoby się jako Pipidówka 
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Dolna, Pipidówka Miasto, Pipidówka Górna i wreszcie Pipidówka Przystanek; autor naigrywa 

się tu z rzeczywistych miast, które zaiste położone są niedaleko Monachium, a zwą się 

Großdingharting i Kleindingharting (a zatem Pipidówka Wielka i Mała).  

    
A tu jeszcze kościół w Großdingharting zbudowany został przez samego Jörga von Halspach, 

renesansowego architekta z Bawarii, który zaprojektował monachijską Frauenkirche czyli 

kościół Najświętszej Marii Panny.  

 
Z ciągu Pipidówek wyróżnia się stacja kolejowa za Hinterdingharting (Pipidówka Przystanek) 

a przed Ostbahnhof (Dworzec Wschodni). Tu jednoaktówka Thomy wkracza na teren 

faktycznej geografii, tu okazuje się też, kim naprawdę jest wiejski burak z przedziału 

pierwszej klasy. Na początku sceny szóstej motorniczy wykrzykuje nazwę dworca, rekruci za 

kulisami odśpiewują odnośną pieśń: Trudering. 

To na pewno jak dotąd największy występ Trudering w literaturze, miejsce anagnoryczne, w 

którym zdarza się rozpoznanie doprawdy na wielką skalę. W Trudering okazuje się, że chłopy 

to pany - objawia się pomyłka i załamuje akcja. Autentyczny punkt geograficzny 

umieszczony zostaje w szarej strefie, gdzie na moment wszystko się miesza, a to pomieszanie 

zostaje też wyartykułowane. Pomieszały się bowiem przestrzennie miasto i wioska, to, co na 

górze z tym, co na dole, czas zaprzeszły z teraźniejszym. Z dobrodziejstwem inwentarza.  

Jednoaktówka została wystawiona po raz pierwszy w roku 1910 w Egern am Tegernsee, a to 

niedaleko od Pipidówki. Autor nie mógł zatem wiedzieć, jakie prawdy odsłonił był samym 

tylko wyborem nazw miejsca. W filmie Kurta Wilhelma z roku 1973 za oknami pociągu 

przesuwa się filmowy krajobraz. Między Trudering a Dworcem Wschodnim jest to 

niezabudowana, zielona równina, poprzecinana lasami. I to jest to. 



 3 

Wychylamy się przez okno i widzimy w 

Trudering, dziś, ponad sto lat po premierze 

owej sztuczki, trzech młodych ludzi 

przechadzających się bez celu, chodzą 

właściwie w kółko. Wydaje się jakby było 

przedpołudnie, ale za zygzakowatą linią 

drzew i dachów powoli zachodzi słońce. 

Jeden ze spacerowiczów przysłuchuje się, nic 

jednak nie mówi. Dwaj pozostali gadają jak najęci. Wszyscy trzej poruszają się w przestrzeni 

z poczuciem zrozumiałej samej przez się oczywistości, co uświadamia nam, że musieli się 

urodzić gdzieś w tych uliczkach. Już gdy wychodzą przez drzwi, a te znajdują się na samej 

granicy naszego pola widzenia, zaczynają gadać, a ja słyszę, co mówią dopiero przy jakimś 

zdaniu pobocznym. Dlatego nie dostali twarzy w Dniu Stworzenia, a posadowieni zostali w 

samym środku świata, aby tam byli bez ustanku, nawet gdy się rozejrzą, zawsze są tam, 

zawsze w środku, bo środek jest wszystkim, nie tylko geograficznie, są rzeźbiarzami i 

wynalazcami siebie samych, postawieni wobec możliwości wyboru, mogą spaść lub wznieść 

się i jest to najwyższa rozrzutność Stwórcy (najwyższą rozrzutnością Stwórcy może być tylko 

jego błąd, bo Dzieło Stworzenia było już wszak ukończone, gdy Człowiek, który nic nie 

posiadał, wszedł i powiedział: donnez-moi une place), na szczęście zresztą; ale nawet nie 

zważając na to – to przecież również synowie Zeusa, co zostało zapisane na złotej tablicy. 

Dlatego też wydaje się właściwe, nie przyznawanie im żadnych imion, lecz tylko miejsc na 

liście, na pewno by się z tym zgodzili. W każdym razie okolica, gdzie spacerują, została w 

kwietniu 1917 roku z inicjatywy Matthiasa Grundlera i Spółki Terenowej Monachium 

Wschód przekwalifikowana z pastwiska dla owiec na teren pod zabudową – tyle informacji 

powinno wystarczyć. Na tym gruncie wznosi się tu kilka wilgotnych murów, które dobijają 

już setki. Gdyby więc przyjrzeć się flankom (czy jak to się kiedyś ładnie mówiło w 

odniesieniu do ludzi: boczkom) jednego z tych domów wyglądających na swój wiek, jak ten, 

z którego wyszła nasza trójka, gdyby je więc okopać, to niemiecki majster budowlany 

orzekłby z pewnością, że taki niechlujny kamieniołom zamiast fundamentów to on wprawdzie 

widywał już w życiu, ale w Niemczech to co najwyżej w domach z XVIII wieku, tym 

niemniej pochwaliłby tę pracę, bo pochodzi z Bałkanów i taki rodzaj budowania jest mu 

stamtąd dobrze znany. Nasza trójka dochodzi tymczasem do skrzyżowania Ulicy Ingeborgi z 

Ulicą Spertental, a ich rozmowa zmieniła się już w bulgoczący wrzątek liczb. W momencie, 

gdy byłem myślami z Matthiasem Grundlerem, rozmawiali o... 
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C: W mieście chodzi się zawsze po grobach, tu akurat po dołach 

zalewanych wapnem. Nic nie widać, ale są tu przecież linie 

chwastów, które rosną wzdłuż jakiejś miedzy, ale też wzdłuż 

całkiem nowych planów zabudowy i rozporządzeń geodezyjnych. Z 

każdej przerwy między domami wyrastają, coraz szybciej i ciaśniej, 

nowe domy. "Przecież człek nie powinien bytować ot na kształt 

grzyba, co to z ziemi wyrasta...", to Goethe, sielanka „Herman i 

Dorota“, co wzorem była dla „Pana Tadeusza“, przetłumaczona 

przez Romana Kołonieckiego. Tak oto Goethe po raz kolejny 

jedną trafną metaforą zapisał naszą hańbę na wieki. 

B: Nie wstyd ci? Naprawdę myślisz, że świat miałby być sielanką? Nawet wtedy, jeśli, jak u 

Goethego, zamieszkują go uciekinierzy i biedne chłopstwo? 

C: Nie, nie wstydzę się mej dumnej wiary, żyliśmy przecież latami w prawdziwej sielance, 

nie tylko jako dzieci. Tu, na tych ulicach. Za domem moich rodziców leżał wielki ogród, w 

którym przez cały rok kwitły jabłonie i magnolie. Sielanka, słońce dawnymi dźwięczy tony 

(Goethe, znowu Goethe, Faust, Prolog w niebie, tłumaczył Józef Paszkowski) jak dziecko, 

które ze śmiechu dostało czkawki. To nie tylko, że był to czas dobry, dawny i że minął, ta 

radość zimowych poranków i letnich nocy wciąż jeszcze rozbrzmiewa we mnie, jest bardziej 

prawdziwą teraźniejszością niż numery seryjne, przesuwające się po fabrycznej taśmie. 

Teraźniejszość to nie to, że akurat stoimy tu na ulicy i czekamy, aż będziemy mogli przejść na 

drugą stronę. Teraźniejszość i Przeszłość to nie godziny na zegarku. Zapach kawy, słodkawy 

aromat dymu tytoniowego są też częścią mnie, a nie zapominajmy też o nawarstwieniach i 

zapadlinach duszy. Gdybym pominął ów drobiazg (a wygnałoby mnie to z Raju), stanąłbym 

na progu dawnych dobrych czasów i oskarżył Teraźniejszość o to, że jest godziną na zegarze, 

ale skoro tak, to dlaczego nie tą, która miała trwać, nie tą kartą z kalendarza, kiedy przypadek 

sypnął we mnie najwyższym szczęściem. Ale to oskarżenie byłoby niesprawiedliwe, bo żąda 

wyłączności, każda skarga to wołanie o szczęście, co minęło, a którego sami jesteśmy 

relikwią – tak się nam w każdym razie zdaje. Ale fundamenty nadziei, ba, oczekiwania, że 

minione szczęście powróci, na lotnych piaskach pobudowane. Najpowszechniejsza to głupota 

wierzyć, że Przeszłość minęła, a Minione przeszło. Jedyne remedium - zapomnienie. 

Jednakże zapominanie to jak skóra, jak rodzaj apretury pokrywającej wszystko, gesty i słowa, 

które nas otaczają. Ale czy ludzie chcą zapomnieć, czy nie mogą inaczej, bez znaczenia, bo ja 

za Blochem dodam, że wierzę w równoległość nierównoległości. O mnie mi chodzi, o mnie 

jako dziecko i o mnie dziś. Widzę nas obu, wciąż jeszcze spacerujemy, jak siedzimy w 
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gałęziach kwitnącego drzewa, czytamy Goethego i rozmawiamy o kobietach, i palimy trawę, i 

w upalne letnie dni obrzucamy się śnieżkami, nieważne który miałby to być rok, i w jakim 

mieście byśmy nie mieszkali. Dawno, dawno, musi być jeszcze dawniej. 

B: Przesadzasz z tą sielanką. Czy sąsiedzi choć raz odstąpili od zamiaru poskarżenia się, gdy 

byliśmy zbyt głośni? Czy nie plotkowali o naszych rodzicach, a i o nas też, tak, że jawiliśmy 

się w końcu niczym wcielenie zła i rozpusty? Czy w ogóle znajdziesz w Monachium jakąś 

dzielnicę, w której byłoby więcej drobnomieszczuchów, tchórzofretek i zawistników jak 

wagnerowski Beckmesser? A oni wszyscy powtórzą za tobą to samo, wczoraj było lepiej. 

C: Ależ odwołujesz się pan do jakiejś legendy – to puste słowa. Prawicowy polityk, który w 

namiocie piwnym na łące wznosi kufel na cześć wartości i dawnego porządku, też dysponuje 

jakimś strzępkiem fantazji, którą sprzedaje jako przeszłość i siłę przyzwyczajenia. Te tak 

zwane tradycje są od początku do końca domowej roboty, od początku do końca za młode, od 

początku do końca posklejane. Tak jakby po czasie chciały sobie uwić gniazdko z czasu.  

Tradycja, też coś! Ludowy strój z Trudering na przykład, toż mój wujaszek go osobiście 

wymyślił, jakoś tak między wojną a olimpiadą. Albo herb - trzy błękitne lemiesze na 

srebrnym polu - nigdy nie było; był tylko projekt z roku 1938, ale nie został oficjalnie uznany. 

Cóż to więc miałyby być tradycje z Trudering albo historia tej mieściny? 

B: Dostatek i spokój, spójrz na tę ulicę: auta, same wielkie i nowe, fasady, same kanciaste i 

czyściutkie, domy jednorodzinne, bliźniaki, rzadziej jakieś szeregowce, wielkie ogrody. I nic 

poza tym. Dzieci z prawego łoża, urzędnicy na kierowniczych stanowiskach, fotki z urlopu i 

wysokie, równo przycięte żywopłoty. 

C: Ach dajże im spokój.  

B: No jest tak, jak mówisz. Konserwatyzm i to raczej niestrawny, odwołujący się do sielanki 

dawnych czasów, której nigdy nie było. 

C: Dawne dobre czasy. Popatrz tylko na ich żylaki, a zrobi ci się przykro. 

B: Akurat ty powinieneś mi to mówić! 

 

Tak sobie mniej więcej gadali, stojąc na skrzyżowaniu, zastanawiając się, dokąd właściwie 

chcą pójść na spacer. Wyprzedzili nas w międzyczasie, idą po Spertentalstraße w kierunku 

Feldbergstraße, tam zatem, gdzie jeszcze niedawno znajdowały się łąki majowe. Łąk na górze 

już nie ma, zarosły domami, podobnie jak pola za nimi, choć aż do przełomu tysiącleci były 

tutaj jeszcze tereny uprawne. Od ostatniego spisu powszechnego w roku 1987 liczba 

mieszkańców podwoiła się, z trzydziestu pięciu tysięcy skoczyła do siedemdziesięciu. 
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Wróćmy jednak do naszych spacerowiczów, którzy właśnie zniknęli za następnym rogiem, 

szybko, ale ulice nie są tu zbyt długie. 

 

C: Złości ich, że zabudowuje się łąki i pola, ale nie przyjdzie im do głowy, że zanik stanu 

chłopskiego to termin z innej epoki. Złoszczą ich cudzoziemcy, ogłaszają nawet referendum, 

w którym większość opowie się przeciwko budowie schroniska dla azylantów, ale nie 

pomyślą, ilu z nich wywodzi się z rodzin uciekinierów. Woleliby chyba umrzeć z głodu niż 

dać się wcielić. 

B: Na przykład. 

C: Rok 1765, wydaje się, że wszystko jest w porządku, a w Riem na przeciwko, gdzie teraz 

jest lotnisko, prosperuje szesnaście gospodarstw wiejskich; ostatnie zlikwidowano w roku 

1986, choć właściwie już w roku 1937 oddano wielkie połacie łąk pod budowę pasów 

startowych, pokrywając je martwą skórą betonu. Reszta jest statystyką. Ludność w roku 1939: 

9.830, w roku 1946: 14.042, podczas gdy samo Monachium przez wojnę skurczyło się o jedną 

trzecią, jarzysz? No i ten upór? W latach 20 gmina Trudering była jeszcze odrębną jednostką 

administracyjną, ale za to zbankrutowaną. Władze gminy, a konkretnie pan Keller, 

przekonały Radę Miasta Monachium, żeby się ulitowała nad biednym chłopstwem – znacznie 

trudniej było przekonać Radę Gminy, żeby się pozwolili wcielić.  

„Raczej śmierć niż hańba“ nazwał Dali swą 

martwą naturę. Ale żołądek rozmiękczy 

każdy zakuty łeb; tu akurat udało mu się to 1 

kwietnia 1932 roku. Jedna pieczątka i z 

wioski masz wielkomiejską dzielnicę. 

B: Ale czegóż to oni 

tak bronili, po cóż im 

były te pańskie gesty?  

I to nie tylko tu, w 

Trudering, co ta za duma rozpędzona w amoku? Im mniejsza ta rodowa 

skiba, tym większa jej waga w sercach. Zapytaj jakiego 

florentyńczyka, kim był Guido Cavalcanti, a zobaczysz, że nic go to 

nie obchodzi... 

C: No przecież nie trzeba od razu kultury z najwyższej półki. Zresztą, o 

czym by to miałoby świadczyć? 
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B: Wysoka, niska, tak czy owak wioszczyna dopiero w roku 1871 doczekała się połączenia 

kolejowego. 

C: No ale leżała na Drodze Solnej. Chociaż z drugiej strony – za półtorej godziny dojdziesz 

na piechotę do Marienplatz (plac Mariacki, centralny plac Monachium).  

 
Sam plac fotografują już od roku 1839, ale z próżnego i Salomon nie naleje. Umówmy się, do 

roku 1900 nic tu nie było, od pierwszej wzmianki w dokumentach z roku 772 do narodzin 

mojego pradziadka nic tylko cisza i spokój. Do dziś nie ma tu ani z przodu muzeum, ani z tyłu 

liceum, ani teatru. W Waldtrudering stoi parę najdroższych willi w całym mieście, ale do roku 

1960 nie było tu nawet asfaltowych nawierzchni. A co dopiero, gdy cofnąć się w czasie. 

Chłopstwo z Trudering było najbiedniejsze w całej Bawarii Elektorskiej. Powiedz to tym 

właścicielom domków jednorodzinnych, które się tu szeregują w górę i w bok. Ziemia wręcz 

słynna z tego, że zła. Wszystko złe. Grad z nieba, a od spodu podmakający strumień, który 

przesącza się przez pola: powódź, która przychodzi z ziemi, nocą, cicho, a bardziej przebiegła 

niż Odyseusz, by zniszczyć wszystek plon. Tego nie odwróci żadna modlitwa. Otworzysz 

starą kronikę, a tam samo zniszczenie, jedna katastrofa po drugiej. Zanotowałem sobie – 

szkody gradowe, oberwanie chmury, mróz i powódź – zacznijmy gdziekolwiek: 1734, 1735, 

1736, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1747, 1749, 1750, 1752, 1758 i dalej, dalej, wszystko 

utraty plonów na wielką skalę. Plagi myszy, zniszczenie przez żerujące zwierzęta, pomór 

bydła. W roku 1648 wioska na dodatek zostanie splądrowana przez własne oddziały 

wojskowe. A jeszcze szlachta naokoło, po księcia, księdza i księcia biskupa, czyha na daniny. 
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Pany świeckie i kościelne troszczą się o chłopstwo, doprawdy, zawsze. Do roku 1848 zresztą 

- pańszczyźniane.  

Tymczasem już najstarsze bawarskie prawodawstwo, kodeks 

Ruprechta von Freising z roku 1328, zakłada, że „Pan może zbić 

parobka bez kary nijakiej, gdy ten na dzień następny jeszcze 

żyje.” Elektorski prawnik nadworny, niejaki Wiguläus Xaverius 

Aloysius Kreittmayr napisał w roku 1753: 

    
„pańszczyźniany i chłop wolny są sobie podobni jak dwie krople wody, nie ma więc powodu, 

żeby traktować jednego lepiej niż drugiego”. Tak twierdził człowiek, którego popiersie 

znajduje się w Hali Sławy czyli słynnej Ruhmeshalle na łąkach Teresy (Theresienwiese) i 

jego to czujne oko przygląda się, jak miliony od stu lat upijają się tu piwskiem podczas 

Oktoberfest czyli Święta październikowego czyli dożynek chmielowych.  

Czy warto dodawać, że Bawaria do dziś czci królewskiego zbrodniarza-architekta, króla 

Ludwika, ale historia to nie opowiastka o królach z bajki, tylko zasady prawne. Christian 

Jank, który zaprojektował dla króla zamek z bajki w Neuschwanstein, w gruncie rzeczy był 

facetem, który malował kulisy do sztuk teatralnych. 
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B: Cieszmy się, że to nie jemu lecz Leonowi von Klenze król powierzył sprawy architektury 

w Monachium.  

  
C: Spróbuj sobie wyobrazić tych ludzi, którzy mieszkali w tych szeregach gładko 

boniowanych kamienic (o ich budowniczych dawno już zapomniano). Co oni mogli wiedzieć 

o tej nędzy tutejszej? Pyskujemy na mieszkańców Trudering, że są tradycjonalistami i 

wybierają czarniej niż czarno. Sami tak chcą, jak wszyscy starcy. Tyle żółci, tylko po to, by 

przygnieść Teraźniejszość górą niezadowolenia. A poza tym? Ubezpieczyliśmy się przeciw 

nieprzewidywalności nieprzewidywalnych zdarzeń, wystarczy, że poruszymy gwiazdką tego 

mercedesa, a już zaraz włączy się alarm.  

B: Pokaż jeszcze jakiś przykład z twojego notatnika, ukazujący te dawne dobre czasy. 

C: 20.6.1783 roku myśliwy Josef Uttinger zastrzelił kłusownika Franza Rotta w pobliskim 

lesie – strzelał z ukrycia, z bliska, prosto w twarz. Proszę zresztą, mam tu całą listę takich 

scen, można by je było w dawnych dobrych czasach wymalować pędzelkiem na glinianym 

kuflu do piwa. Te osoby zostały zamordowane, a ich ciała odnaleziono - 4.4.1847 Alois 

Schmidt, 55 lat, 8.7.1869 Michael Engelmann, 38 lat, 6.11.1870 Peter Amrain, 40 lat. Tego 

ostatniego zastrzelono, co już było postępem. Co jest? 

B: Bo ty wcale nie masz żadnych notatek w tym notatniku. 
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C: Mam za to pamięć urzędową. Nie chciałem cię przerazić. Chodzi o to, żeby niczego nie 

wymyślać, wtedy można opowiadać, co się chce. Popatrz na tę knajpę na przeciwko, to istna 

komórka rozrodcza dla królowej mrówek. Gdybyś spróbował przeniknąć wzrokiem ściany 

domów i zajrzał w przepastne wątpia miasta pod ulicami, w rozwalone usypiska gruzu, to co 

było na początku? Na początku była knajpa przy szlaku handlowym, którym transportowano 

produkty pozyskane we wnętrznościach gór. Kurz osadzał się na grubość palca na liściach 

szczawiu, rosnącego na skraju drogi, od kiedy maszerowały tędy Legiony Rzymskie, a od 

kiedy postawiono tu zajazd umożliwiający postoje, wciąż ktoś tu stoi zamiast iść, a pijacy 

nawet pokładają się jeden na drugim. 

 
Nasi rozmówcy przeszli właśnie kawałek ulicą Wasserburger Landstrasse, skręcili w 

Rothuberweg i doszli do Truderinger Straße, a tędy do Gasthof Obermaier. To samo serce 

starej wioski. Zajazd stał tu już na pewno w XII wieku, ale jedyna tablica pamiątkowa, jaką tu 

umieszczono dotyczy pewnego kufla piwa, jaki wypił tu pisarz Wilhelm Busch podczas 

odpustu w roku 1859, na cztery lata przedtem, zanim rodzina Obermaier przejęła gospodę i 

sklep rzeźnicki. Pierwszym karczmarzem, o jakim mówią dokumenty, był Balthasar Hagn, 

który w roku 1612 ręką własną wzniósł tu gospodę, zniszczoną zresztą już w roku 1632 

podczas Wojny Trzydziestoletniej. Kartofle znane były wtedy tylko jako roślina ozdobna w 

ogrodach książęcych. W brzuchu Truderinger Straße wciąż jeszcze drzemią tamte kamienie. 

W gospodzie przez stulecia odbywały się chrzciny, stypy i wesela, i w ogóle wszystkie 

imprezy z tańcami. Właściciele się zmieniali, posiadłość się rozrastała, w roku 1847 liczono 

ją na 295 dniówek, co wedle bawarskiej miary oznaczało dobry kilometr kwadratowy.  
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Na początku Wielkiej Wojny, gdy trzeba było 

oddawać konie na potrzeby wojska, Max 

Obermaier, patriota zagorzały, przekazał armii 

dwa swe najlepsze konie jabłkowite. Był jednak 

nie tylko patriotą, ale kochał zwierzęta i przez 

cały czas  sprawdzał, jak się konikom powodzi.  

A koniki walczyły przez cztery lata we Francji i 

przeżyły. Zostały odesłane do Monachium i tu się 

już po wojnie zapodziały, bo żołnierz, który ich 

pilnował i miał je odprowadzić, upił się gdzieś w okolicy Dworca Wschodniego. Podobno 

samodzielnie wróciły do Trudering, ale wolę tę historyjkę w jej smętnej wersji - podobno 

potopiły się w nurtach Izary.  

 

Nasi spacerowicze rozglądają się wokoło. Co za pomieszanie stylów! Chłopskie chałupy, 

mieszczańskie kamienice i warsztaty stoją obok siebie bez ładu i składu, a im nowszy jest 

dom, tym ostrzejsze ma kanty. Malowane szyldy obok neonowych reklam, kiedyś był tu plac, 

nieuchronnie jednak musiał się coraz bardziej otulać w poły własnej kapoty, aż zawęził się do 

rozmiarów ulicy przelotowej. Pusto, dopiero koło mostu, gdzie tory wiodą na cmentarz i targi, 

widać samochody. Tak się zdaje. Mimo iż toczy się tu ożywione życie komunikacyjne, 

zawodowe, prywatne, miejskie, zieje pustką. Wystawy sklepowe przykładnie z duchem czasu 

udekorowane, a koło Gasthaus Obermaier w kubłach ze sztucznego żeliwa stoją sztuczne 

słoneczniki na sprzedaż po fałszywych cenach, w tym miejscu, gdzie kiedyś naprawdę 

wykrwawił się na śmierć kłusownik Franz Rott, co zanotował w księgach kościelnych ksiądz 

Anton Ostermayr. 

 

C: To co widzimy, to cichy dostatek. Radca 

generalny krajowy Joseph von Hazzi zapisał w 

sprawozdaniu z roku 1803, trzy lata po bitwie pod 

Hohenlinden (co było zwycięstwem Napoleona, a 

obraz namalował w 35 lat później urodzony w 

roku bitwy malarz francuski Henri-Frédéric 

Schopin) kiedy to wojska przeciągnęły przez 

Trudering.  
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Ciekawe, że  francuska armia rewolucyjna, która 3 grudnia 1800 roku pobiła wojska 

austriackie i bawarskie pod Hohenlinden, była trzy razy większa niż miasto Monachium, 

które w roku bitwy liczyło 40.000 mieszkańców. 

Joseph von Hazzi, prawnik i urzędnik, zapisał w 

sprawozdaniu dla sądu w bawarskim Wolfratshausen: 

„Zdumiewająco to paskudny widok te jałowe ugory 

wokół Monachium, w Trudering czy na gościńcu 

Wasserburg. Drewniane brudne chaty nadają całości 

pozorów dziczy. Ludzie tu mali, pokurczeni pracą nad 

siły od dzieciństwa, nigdzie odwagi, sama tępota i 

idioctwo. Dobroduszni są i wszystko zrobią, co się im 

każe, i tym sobie na nasze współczucie zasłużyli. Próbują 

zabyć swej nędzy poprzez ożenek, co ich częstokroć 

jeszcze bardziej pogłębia.“ 

B: Nie chciałbym mieć twojej pamięci. A co mnie w tym wszystkim zwłaszcza przygnębia, to 

myśl o tym, że kamienieją tu nie tylko głowy, ale i łąki pod nowymi domami. Nie ma już 

przejścia z kamiennego miasta przez łąkę i pole do lasu. 

C: Bezczelność w miejsce tępoty? 

B: Bezmyślność zamiast posłuszeństwa. Wszystko diablo grzeczniutkie. Jeśli w ogóle 

chciałbym przechować pamięć i jakieś tradycje, to pamięć o Richardzie Neumayerze. Był, co 

tu dużo gadać, właściwie wariatem, dziki, nieokiełznany, niezdolny, by zapoczątkować 

jakąkolwiek układną tradycję. I nigdy nie oglądał się na jakichś urzędasów, nawet jeśli by 

byli radcami ministerialnymi.  

 

Powolutku promenują sobie nasi spacerowicze ulicą Maxa Rothschilda, aż ta dojdzie znowu 

do Wasserburger Landstraße. 

 

B: Niektóre słynne wybryki Neumayera znam tylko z opowieści, niektóre jednak sam jeszcze 

przeżyłem. To takie historyjki, o których się myśli, że słyszało się je już setki razy, ale tak 

naprawdę nigdy się ich nie słyszało. Właściwie, jakby tak pomyśleć, to straszliwe były to 

pomysły, jakieś karykatury działania. Był już stary, jak obciął sobie kciuk przecinakiem 

hydraulicznym, miał ponad sześćdziesiątkę, gdy spadł z połowy wysokości słupa majowego i 

rozharatał sobie wargę o piłę łańcuchową, którą właśnie odciął połowę owego słupa. Dzikus. 

Miał chyba pięćdziesiątkę, gdy dostał zawału i sam się zawiózł autem do szpitala. W Dniu 
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Ojca (w dzień Wniebowstąpienia) wjechał białym BMW cabrio na drzewo, a przed policją 

skutecznie odegrał upośledzenie umysłowe, po to by móc zaparkować na łąkach Teresy. To 

była wycieczka rodzinna, a wzięli w niej udział również moi dziadkowie. Kiedyś zabrał całą 

moją rodzinę na kolację do Hotelu Bauer w Feldkirchen. Wszyscy właśnie zamówili, gdy 

Richard przeprosił na chwilę i poszedł do toalety, po czym zniknął. Goście zjedli, jedzenie 

Richarda ostygło na sopel, gdy ten wreszcie wrócił. Z mokrymi włosami i z mokrą szmatą w 

ręku. W drodze do toalety odkrył bowiem w podziemiu basen hotelowy, przepłynął sobie na 

golasa kilka rundek, a potem wytarł się własnymi gatkami. Rozwalał płoty, żeby móc jeździć 

ciężarówką po łąkach wokół Trudering. Gdy ktoś mu zwrócił uwagę, że tak przecież nie 

wolno, odpowiedział, że jemu, owszem, wolno. Na przyjęciach urodzinowych grał na 

akordeonie, na którym w ogóle nie umiał grać – wbudował w instrument magnetofon 

kasetowy, czego przecież nikt nie potrafiłby wymyślić. Jest tych historii multum, a i tak nie 

da się w ogóle opisać jego charakteru. Odziedziczył po rodzicach handel materiałami 

budowlanymi, prowadził go z rozmachem, bez łaski, a sprytnie. Pieniądze mu łatwo 

przychodziły, różnymi drogami, zawsze miał przy sobie garści banknotów, trzymał je w 

kieszeni obszarpanych spodni roboczych. Wszyscy wiedzieli, że to dziwak, ale wszyscy go 

lubili. Do każdego zajrzał, każdego pozdrowił, w każdym ferajnie się udzielał, w każdej 

sprawie miał coś do powiedzenia. Cała wioska patrzyła, co robi, jego dziwactwo wiązało ich 

ze sobą, a on sam był tym jedynym, który wciąż sprzeciwiał się wcieleniu Trudering do 

Monachium. Jak o jedenastej w nocy ktoś pojawił się na progu twego domu, to na pewno był 

to Richard, który postanowił obdarować cię, czy ja wiem, torbą chleba. Można się dać wybrać 

na burmistrza, ale można nim po prostu być.  

Każdy płot w Trudering wspiera się o betonowe słupki Firmy Neumayer. Latami oglądałem, 

jak suszą się na ogromnym zagraconym podwórzu. Był tam dom, też po rodzicach, stał w 

samym środku tego chaosu, pokaźny, ale mocno podupadły, otoczony labiryntem 

przybudówek, szopek, magazynów i garaży. W domu była tylko kuchnia, biuro, skład 

narzędzi, reszta nie nadawała się do użytku, udzielała jednak schronienia różnym nielegalnym 

robotnikom, którzy jednakowoż wszyscy należeli do rodziny. Jako chłopak często z różnych 

powodów zachodziłem do wujka do biura. Wszędzie piętrzyły się sterty nie otwartych listów i 

papierzysk, od ścian odwijały się ze starości fotografie, ukazujące wujka z jakimiś muzykami, 

wszędzie pełno narzędzi, pył cementowy i trociny. Wujek Richard był pierwszym 

człowiekiem, który mnie poczęstował kieliszkiem wódki, miałem wtedy może osiem lat. Ale 

czemuż miałoby go obchodzić, ile mam lat. My zaś wciąż byliśmy w wieku, że bawiło nas 

wspinanie się wieczorami na płot, a stamtąd na dach ogromnej szopy, co umożliwiało niczym 
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nie zakłócone buszowanie w ostępach wielkiej wytwórni wszelakich materiałów 

budowlanych. To był busz, dżungla, zatopione miasta, przygoda. Koryta płynnego i 

stwardniałego betonu, zbocza sągów drewna, wielkie, wzbudzające postrach maszyny. 

Ogromna masa rzeczy, zgromadzonych bezładnie, bez sensu i hierarchii. Ale były też miejsca 

nagłej interwencji porządku. Zakradał się człowiek chyłkiem, a tu nagle podwórze zalewały 

potoki światła. Dostałeś się człowieku w taki świetlny potop, a mogło się zdarzyć, że w kilka 

dni później zdrowo oberwałeś, nie wiedząc za co i dlaczego. Parę lat później już wiedziałeś, 

dlaczego - tu i tam mieszkały babska paskudne, a plotkarskie. 

 

Cała trójka stoi już od jakiegoś czasu na rogu Solalindenstraße i Emmastraße. Jeszcze do 

niedawna ograniczały one z dwóch stron firmę Neumayer. Do lat 50 nie były to zresztą ulice, 

tylko wydeptane ścieżki, którymi chodziło się po podwórzu, między górami żwiru, piasku, 

węgla. Dziś już teren dawno nie należy do rodziny, wzniesiono tu nowe osiedle, na którym 

każdy metr kwadratowy został po kilkakroć sprzedany, jeśli policzyć, że każdy zbudowany tu 

dom ma trzy piętra. Koło zamyka się z wolna, spoin można ręką dotknąć. Asfalt jest tu 

jeszcze lekko zapadnięty, ale bitumen już gładki i bez rys, tak będzie. 

 

B: Jak szybko minęło. Myślałby kto, że tak mówią starzy ludzie, ale nie, to ja to mówię. Jak 

szybko minęło. Jakbym wiedział, że zostaniemy rozpłatani, jakbym wiedział, ile lejów 

bombowych z ostatniej wojny,  w całym Trudering było ich 800, znajdowało się na terenie 

firmy Neumayer. Szybko minęło. Ledwie Richard zestarzał się tak, że już nie dał rady 

pracować, sprzedał wszystko i w tydzień potem umarł. Ledwo uprzątnięto teren i wykopano 

pierwsze rowy pod fundamenty, a już pojawiło się osiedle. Domy stoją jak trzy kostki lodu 

pośród nocy. Wszędzie prostopadłe kąty i te domy tak przeraźliwie podobne do tablic, które 

je przedtem zapowiadały. Szybki wzrost, budynki są identyczne jak pieczarki z nieszczęsnych 

plantacji bez światła. Trzy kostki lodu, zawsze kiedy koło nich przechodzę, mam wrażenie, że 

w ogóle się nie poruszam. Kilka tuzinów nowych mieszkańców na ulicy, której długość nie 

przekracza kilku tuzinów metrów, mili ludzie, zapewne, zapewne, mają dużo drogich aut i 

dzieci z prawego łoża, wszystko takie powtarzalne. Nieważne, czy powoli narastają zaspy 

śniegu czy pieni się pachnący bez, czy stare drzewa uginają się pod ciężarem owocu, który 

pada niedaleko od jabłoni. 

C: Przykleiłeś się do tej sielanki jak rzep. To tu. Monachium oddalone jest o 13 minut i 42 

sekundy od czasu środkowoeuropejskiego, Trudering leży znacznie znacznie dalej. 



 15 

B: To sprawy, których nie ma w podręcznikach. Jak opada śnieg 

lekkimi welonami, jak pachnie świeżo porąbane drewno, jak 

dźwięczą uderzając o siebie srebrne guziki, tak zwane floreny, na 

swetrach starszych panów. Jak to jest możliwe, że ktoś tak jak ty 

twierdzi, że jabłonie i magnolie kwitły przez okrągły rok? 

 

Z tyłu za nimi niespodziewanie zatrzasnęły się drzwi. Pomiędzy półprzejrzystymi zasłonami 

obojętnych drzew i skośnymi dachami domów powoli zachodzi słońce. Bezludne ulice 

nazywają się jak kobiety i pełne są nieruchomych aut, oświetlonych migotliwym 

niebieskawym światłem z okien. Wraz ze zmierzchem zapalają się latarnie. Cisza, tylko ptaki 

szeleszczą w koronach drzew. Trudering zapada w sen nocy letniej i noc świętojańską, jak w 

postmodernistyczny cytat literacki.  

Furtka się otwiera, wychodzą przez nią trzej młodzi ludzie, tacy, którzy nie 

potrzebują ani twarzy, ani imion, idą na spacer, mają głowy jak pajacyki 

pociągane za sznurek, potakują w dobrej pamięci narratora, który pod 

płaszczykiem spokoju skrywa nerwowość, a jeden z tej trójki będzie przez 

cały spacer milczał, bo tylko tak uzyskamy dialog, tak więc musi być. Ulice 

są puste, jeśli jednak zdarzy im się spotkać kogoś, będą sobie zadawać 

bezradne pytanie, czy to wiejski chłopek roztropek, czy sam pan poseł. Zamyślą się, a oczy 

będą się im niespokojnie poruszać, przesuwając się po tej wciąż jeszcze niezabudowanej, 

zielonej równinie, poprzecinanej lasami pomiędzy Trudering a Dworcem Wschodnim. Co 

wystaje z tej monotonii, przebija krajobraz. 


