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Rozdział czwarty

Luwr był miejscem, w którym o utraconych dziełach sztuki przy-
pominały jedynie prostokąty niewyblakłej farby tam, gdzie kiedyś 
wisiały obrazy. W mieszkaniu Éliane znajdowały się podobnie 
przejmujące pamiątki: zaplątane w grzebień blond włosy Yolande, 
stojące na oknie skrzynki z kwiatami Angelique, więdnącymi mimo 
tego, że Éliane obficie je podlewała, perfumy od Xaviera. Każdego 
wieczoru próbowała powstrzymać się przed odkorkowaniem bute-
leczki i powąchaniem zapachu, próbowała zamknąć serce na słowa 
Xaviera: „Zawsze będę mógł cię znaleźć. Niezależnie od tego, co 
się wydarzy”.

Nie chciała jednak zostać znaleziona przez kogoś, od kogo dzie-
lił ją nie tylko kanał La Manche, ale i tchórzostwo.

Aby uciec od wspomnień, każdego dnia bardzo wcześnie rano 
chodziła do Luwru i zostawała tam do późnego wieczora, zajęta 
rozmowami telefonicznymi i papierkową robotą związaną z mu-
zealnymi zbiorami sztuki, które obecnie znajdowały się w różnych 
miejscach. Nie uśmiechała się do nikogo poza monsieur Jaujardem, 
a z Niemcami na ulicach rozmawiała tylko wtedy, gdy było to ko-
nieczne, i to zawsze po francusku, chociaż znała niemiecki – języ-
ki i sztuka szły ręka w rękę. Uczyła się włoskiego i niemieckiego 
w École, poza tym babka Xaviera była Niemką, więc w czasie drôle 
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de guerre udzielał swej ukochanej lekcji, mówiąc, że znajomość nie-
mieckiego może okazać się przydatna.

I tak życie toczyło się dalej, Éliane obserwowała sytuację i cze-
kała na jakieś powstanie Francuzów, które pozwoliłoby pozbyć się 
nazistów i odesłać ich z powrotem do Niemiec. Chciała spełnić 
swoją obietnicę, że też będzie walczyć.

Ale do niczego takiego nie doszło. Rezygnacja tkwiła wszędzie 
i we wszystkich, tak jakby paryżanie pogodzili się z faktem, że od 
tej pory właśnie tak będzie wyglądać ich życie. To było prawie naj-
gorsze ze wszystkiego.

Pod koniec października, gdy siedziała przy biurku w Luwrze, 
na marmurowej posadzce rozległ się szybki stukot butów. Nagle 
stanął przed nią Niemiec z karabinem, inni uzbrojeni mężczyźni 
zaczęli krzyczeć na nią i na monsieur Jaujarda.

Poderwała się z krzesła i zaczęła się cofać w stronę szafek z do-
kumentami. 

– Czego chcecie? – zapytała drżącym głosem, wpatrując się 
w broń.

Nie otrzymała żadnej odpowiedzi; po prostu odsuwali ją z drogi, 
otwierali teczki, wyciągali papiery, a wreszcie – co uświadomiła so-
bie z przerażeniem – zaczęli przeglądać wszystkie znalezione doku-
menty dotyczące spisu dzieł sztuki ukrytych na terenie całej Francji, 
którego przygotowanie zlecił monsieur Jaujard – prosił ją, by pra-
cowała nad nim tak wolno, jak tylko mogła. Przynajmniej – pomy-
ślała, próbując znaleźć jakieś pocieszenie – ani ona, ani Jaujard nie 
zapisali kodu na skrzyni Mony Lisy. W każdym razie nie było żadne-
go kompletnego zapisu, który można by wykraść, by ustalić miejsca 
przechowywania obrazów. Pełne informacje miał w głowie tylko jej 
szef – Niemcy otrzymali jedynie przypadkowe elementy układanki.

Na szczęście po niecałych dziesięciu minutach wszystko się 
skończyło. Kroki się oddaliły. Opadła na krzesło i zamknęła oczy, 
zastanawiając się, czy kiedykolwiek przyzwyczai się do okropnej 
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bliskości tylu karabinów. Jakim cudem sztuka mogła wywoływać 
takie najścia z bronią w ręku? Czy naziści wrócą, gdy zorientują się, 
jak wielu informacji im brakuje?

Monsieur Jaujard kazał jej iść do domu, ale powrót do pustego 
mieszkania byłby gorszy niż pozostanie w muzeum. Zaparzył jej 
więc kawę i zaczęli rozmawiać o sztuce.

Następnego dnia Luwr odwiedził przedstawiciel Sztabu Opera-
cyjnego Rosenberga: Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, w skrócie 
ERR – jednostki, której zadaniem, jak mówił przerażony monsieur 
Jaujard, była ochrona dzieł sztuki na podbitych przez Niemców te-
rytoriach. Zastanawiał się, czy naziści mogą definiować zabezpie-
czenie zabytków w sposób inny niż on. Éliane nie przejmowała się 
tym; dzieła sztuki w Luwrze były już bezpieczne i nie wymagały 
ochrony ze strony nazistów. Ale nalot sprawił, że zaczęła się zasta-
nawiać, czy nie była naiwna, żywiąc nadzieję, że Niemcy pozosta-
wią w spokoju skarby Luwru.

Pracownik ERR wszedł do biura monsieur Jaujarda i trzasnął 
za sobą drzwiami. Éliane pochyliła głowę, by przeczytać najnow-
szy komunikat jednego z wielu niemieckich urzędów, wciąż jednak 
zerkała na zamknięte drzwi, za którymi siedział nazista mający za 
zadanie konfiskatę dzieł sztuki.

Wreszcie drzwi się otworzyły. Monsieur Jaujard wskazał Éliane. 
– Mademoiselle Dufort z chęcią pomoże. – Następnie zwrócił 

się do Éliane: – Niektóre dzieła sztuki zostaną zabrane do Musée 
Jeu de Paume. Otrzymaliśmy pozwolenie na przeprowadzenie in-
wentaryzacji. Pomoże pani w tym zadaniu opiekunce galerii, ma-
dame Valland. 

Z chęcią? Z pewnością wcale nie pragnęła pomagać Niemcom 
w sporządzaniu kolejnego katalogu dzieł sztuki. Ale poprzez swoją 
obojętną minę monsieur próbował jej coś powiedzieć.

Po chwili rzekł do przedstawiciela ERR: 
– Mademoiselle Dufort nie mówi po niemiecku.
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Éliane wsunęła pod stertę papierów sporządzone po niemiecku 
pismo, które właśnie czytała.

Wyszła za nazistą na zewnątrz, przeszli obok Łuku Triumfalne-
go na placu Karuzeli, wciąż majestatycznego, mimo że w tej wojnie 
nie było triumfu. Potem do Jardins des Tuileries, obok Diany Łow-
czyni, stojącej w gotowości, z ręką wyciągniętą do tyłu, by sięgnąć 
po strzałę. Gdyby tylko Diana nie była zamrożona w kamieniu. 
Éliane niemal poczuła, jak jej usta wykrzywiają się w uśmiechu na 
myśl o niedorzeczności szukania pomocy u posągu. Uśmiech nie 
pojawił się na jej twarzy, lecz gdzieś głęboko w środku. Zachowała 
dla siebie tę rzadką radosną chwilę w świecie, który skradł już całe 
światło.

W końcu przemaszerowali wzdłuż Grande Allée, gdzie nagie 
gałęzie wiązów tworzyły na tle nieba poplątany ornament. Zatrzy-
mali się przy Jeu de Paume, gdzie mieściło się Musée des écoles 
étrangères contemporaines. Na zewnątrz muzeum stał szpaler żoł-
nierzy z karabinami na ramionach, żądających, by towarzyszący jej 
mężczyzna pokazał swoje dokumenty i wyjaśnił, kim jest Éliane.

Nagle nie miała już ochoty się uśmiechać. Dlaczego muzeum 
było strzeżone przez uzbrojonych ludzi?

Na widok tego, co działo się w środku, otworzyła szeroko usta. 
Od czasu wkroczenia Niemców do Paryża muzeum Jeu de Paume 
było zamknięte, teraz jednak panował tu większy tłok niż w Les 
Halles w dzień targowy. Pudła, skrzynie i kartony z dziełami sztuki 
leżały w ogromnych i chwiejnych stosach. Wokół kręcili się ludzie, 
przyglądali się obrazom, krzyczeli. W muzeum, które kiedyś było 
poświęcone sztuce współczesnej i zagranicznej, stała para krzy-
wych, rokokowych rzeźb z osiemnastego wieku. Wyglądały roz-
paczliwie i zupełnie nie na miejscu.

Gdy Éliane odwróciła się, by objąć to wszystko wzrokiem, wpa-
dła na wysokiego mężczyznę w najdziwniejszym mundurze, jaki 
kiedykolwiek widziała: na kurtce obok emblematów Czerwonego 
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Krzyża widniała swastyka. Mężczyzna zesztywniał, jego twarz była 
do połowy ukryta pod czapką. Trudno było odczytać znaczenie jego 
miny, ponieważ jego szklane oko patrzyło na nią beznamiętnie. 

– Mademoiselle! – ryknął.
– Pułkowniku von Behr. – Żołnierz, który przyprowadził Élia-

ne, zasalutował i zaczął mówić po niemiecku. Wyjaśnił, że pan 
Jaujard przysłał Éliane do pomocy przy inwentaryzacji francuskich 
dzieł sztuki.

Éliane wiedziała, że pułkownik von Behr był szefem ERR. Na 
słowo „inwentaryzacja” oderwał wzrok od Éliane i spojrzał na ko-
bietę w okularach w ciemnej oprawie. Dyskretnie przeglądała ona 
skrzynię z dziełami sztuki i pisała coś w notatniku.

Von Behr podszedł do niej i gwałtownym gestem zatrzasnął notes. 
– Żadnego spisu. Désolé – powiedział z całkowicie pozbawionym 

skruchy wyrazem twarzy. – Odeślij ją – dodał po chwili do mężczy-
zny, który przyszedł tu z Éliane. – Tylko madame Valland może zo-
stać. – Gestem wskazał na kobietę o szczupłej twarzy, którą Éliane 
znała z pracy w Luwrze. Przed okupacją była ona szanowaną kustosz-
ką Jeu de Paume. – Opiekunem tego budynku może być tylko ktoś, 
kto go zna!

Oczy Éliane błądziły po sali. Tyle tu obrazów. Skąd one się tutaj 
wzięły? Nie chodzi o magazyny Luwru w Chambord, Loc-Dieu czy 
Valençay; żadne z tych dzieł nie należało do Luwru.

I wtedy to zobaczyła. Obraz olejny przedstawiający mężczyznę 
z globusem astronomicznym i twarzą rozświetloną zarówno wpa-
dającymi przez okno promieniami słońca, jak i pięknem jego wła-
snych myśli. Był to Astronom Vermeera. Éliane wiedziała, że kupił 
go Édouard de Rothschild. Ale przecież obraz stał tutaj, oparty 
o ścianę. Jakiś niemiecki but przeszedł tuż obok i go kopnął, tak że 
dzieło sztuki się przekrzywiło.

– O nie – powiedziała, zapominając o strachu przed tyloma 
nazistami zgromadzonymi w jednym pomieszczeniu. Wyciągnęła 
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rękę, by uratować dzieło, zanim ktoś je zniszczy. – On nie może 
stać na podłodze.

– Nie może? – spytał chłodno von Behr.
Młodszy mężczyzna w ciemnej nazistowskiej marynarce i spod- 

niach, z krawatem zasłaniającym porządnie wypolerowane guziki, 
z włosami, których kolor tylko udawał promienie słońca, i oczami 
w nieokreślonym odcieniu między niebieskim a zielonym, podniósł 
wzrok znad papieru i pióra. Zapytał nieśmiało po francusku: 

– Mademoiselle, zna się pani na obrazach?
Kiwnęła głową.
Blondyn powiedział coś niepewnie do von Behra, a z każdym 

zdaniem rumieniec na jego policzkach stawał się coraz wyraźniejszy. 
– Nie dysponujemy biblioteką, dzięki której moglibyśmy zwe-

ryfikować dzieła sztuki. Jest ich bardzo dużo do skatalogowania. 
To zajmie zbyt wiele czasu – a on przyjdzie już niedługo. Każdy, 
kto zna się na malarstwie, będzie dla nas ogromną pomocą. – Pod 
koniec swego przemówienia młody człowiek miał już jaskrawoczer-
wone policzki i wpatrywał się w podłogę.

Pułkownik von Behr złapał Éliane pod brodę i uniósł ją do góry. 
– Znasz niemiecki? – spytał po niemiecku.
Patrzyła na niego tępo.
– Skoro mój siostrzeniec cię chce, to możesz zostać – kontynu-

ował po francusku. – Możesz pomóc madame Valland. Powiedziała 
mi, że nie da rady poprowadzić tak dużego muzeum bez pomocy. 
Poza tym przydasz się mojemu siostrzeńcowi. – Ostatnie zdanie 
wypowiedział z uśmiechem. I bezczelnością.

Éliane starała się nie drżeć, bo wiedziała, że on to wyczuje. Nie 
udało jej się to.

W jednej chwili oko von Behra nie patrzyło na nią już ze znu-
dzonym rozbawieniem, lecz z chłodem. 

– Jak już mówiłem madame Valland, nie wolno ci nigdy mó-
wić o swojej pracy. Nikt z Luwru nie ma tu wstępu. Nikt, kto nie 
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posiada ausweisu, nie ma tu wstępu. Widziałaś strażników na ze-
wnątrz.

Cofnął dłoń, a Éliane posłusznie opuściła brodę. Po drodze 
spojrzała na madame Valland. Dostrzegła w jej oczach jedynie 
pustkę.

– Dziękuję za asystentkę – rzekła kobieta do von Behra i się 
uśmiechnęła. – Jest pan bardzo miły.

Éliane patrzyła na nią ze zdumieniem: przecież ona była Fran-
cuzką i nigdy nie powinna uśmiechać się do Niemca!

Von Behr odszedł, a madame Valland zaczęła rozmawiać z czło-
wiekiem, którego dowódca nazwał swoim siostrzeńcem. 

– Monsieur König, widzę, że jest nowa dostawa. Może…
König jej przerwał, nie tak niegrzecznie jak jego wuj, ale sta-

nowczo. 
– Proszę o pani notes. Słyszała pani mojego wuja. Nie będzie 

żadnej inwentaryzacji.
Madame Valland podała mu zeszyt.
– Proszę załatwić ausweis dla mademoiselle… – Spojrzał pyta-

jąco na Éliane.
– Éliane Dufort.
– Dla mademoiselle Dufort. Zapoznać ją z muzeum. To wszystko.
Po jego odejściu uśmiech zniknął z twarzy madame Valland, 

a Éliane skorzystała z okazji, by zapytać: 
– Po co mi ausweis do galerii sztuki?
– Zezwolenie należy okazywać strażnikom przy wejściu i wyj-

ściu każdego dnia. Teraz jednak pytania są bardzo niebezpieczne. 
Jeśli nie chce pani mieć kłopotów, proszę nie pytać o nic więcej. –  
Madame Valland kiwnęła głową na Éliane, by poszła za nią. Spra-
wiała wrażenie myszy, stworzenia małego, nieważnego i łatwego do 
przeoczenia – mimo że była wyższa od Éliane i o jakieś dwadzie-
ścia lat od niej starsza – w swojej nijakiej czarnej spódnicy, okrą-
głych okularach i koku upiętym z brązowych włosów. – Musisz 
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tylko wiedzieć, że Niemcy nie mogą opróżniać własnych koszy na 
śmieci. Ani wymienić żarówki. Robimy to za nich. Na razie możesz 
sprzątać galerie na parterze. Usuń wszystkie opakowania. König 
i inni jemu podobni zrobią resztę.

Resztę czego?
Éliane nie zadała tego pytania na głos. Zamiast tego wypełniła for-

mularz do swojego ausweisu i wzięła się do sprzątania. W pięciu ma-
łych galeriach na tyłach muzeum nie było ludzi, więc zaczęła od nich.

Robiła niewielkie kółka, podziwiając otaczające ją dzieła sztu-
ki. Przypomniała sobie rozmowę, którą odbyła poprzedniego dnia 
z monsieur Jaujardem. Wyglądał tak poważnie i smutno, że Éliane 
zapytała go, co się stało, a on odparł: 

– Wydano nowe zarządzenie nakazujące zabezpieczenie dzieł 
sztuki należących do Żydów, które zostały uznane za dobra bez 
właścicieli. W rozkazie stwierdzono, że Żydzi są hors de tous droits. 
Że są… – Zniżył głos i zaczął mówić tak cicho, że aby go usłyszeć, 
Éliane musiała podejść bliżej. Wreszcie wypchnął z ust te straszne 
słowa: – Jak bydło. Są wyjęci spod prawa, w ich przypadku Kon-
wencja Haska nie obowiązuje. Dzięki temu ich własność staje się ni-
czyja. A to oznacza, że może zostać skonfiskowana przez Niemców.

Jak bydło.
Wyjęci spod prawa.
Hors de tous droits. Bez praw.
Éliane zastanawiała się, jakie to uczucie, gdy mówi się o tobie 

takie rzeczy tylko dlatego, że wyznajesz inną religię?
Teraz serce łomotało jej w piersi, gdy nieśmiało wyciągała rękę 

w stronę Astronoma. Édouard de Rothschild był Żydem. Ale prze-
cież nikt nie odebrałby mu obrazów, prawda? Był człowiekiem za-
możnym i ważnym, posiadał niezrównaną kolekcję dzieł sztuki.

Może ten obraz to fałszywka.
Éliane przykucnęła, by przyjrzeć się dziełu sztuki, które dobrze 

znała ze studiów. Nigdy jednak nie miała okazji, by znaleźć się 
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tak blisko niego. Od razu zauważyła, jak umiejętnie użyto brązów 
i czerni, aby przywołać mistycyzm poszukiwacza wiedzy znajdują-
cego się w centrum obrazu: człowieka, który mógłby przypadkowo 
zobaczyć zbyt wiele w swoim niebiańskim globie i przez to skazać 
się na śmierć.

Czyżby ona teraz też widziała zbyt wiele? W oddali rozległy się 
kroki. Serce Éliane zabiło jeszcze szybciej.

Odwróciła obraz. Na jego tyle widniała swastyka, która zasłoni-
ła herb rodziny Rothschildów.

* * *

Pojawiły się kolejne buty, wiele butów. Ostrożnie umieściła Astro-
noma w skrzyni obok kilkunastu innych dzieł światowej sławy. 
Okazało się, że cała kolekcja sztuki Édouarda de Rothschilda 
została przeniesiona do Jeu de Paume, galerii prowadzonej teraz 
przez uzbrojonych nazistów. Nie przypuszczała, że kiedy monsieur  
Jaujard opowiadał jej o zabezpieczeniu żydowskich dóbr, miał na 
myśli takie obrazy jak te. Czy to dlatego kazał sporządzić inwen-
tarz? Żeby ludzie dowiedzieli się, jakie inne rodzaje przemocy były 
stosowane podczas tej nowej nocy kryształowej?

Éliane szybko chwyciła naręcze papieru, gdy tylko do jej uszu 
doszedł gwar głosów mówiących po niemiecku. „Znasz niemiec-
ki?”, zapytał ją von Behr. Jej milczenie sugerowało, że nie. A mon-
sieur Jaujard powiedział im, że nie zna, choć doskonale wiedział, że 
to nieprawda. Miej uszy i oczy otwarte, powiedziała do siebie.

– Fräulein. Proszę to wziąć – powiedział do niej po francusku 
mężczyzna o nazwisku König, przerywając w ten sposób jej roz-
myślania. Włożył jej w ramiona przykryty prześcieradłem obraz. –  
Powinien znajdować się w sali na górze, na samym końcu.

Weszła więc na górę, do ostatniej galerii. Postawiła obraz obok 
płótna Salvadora Dalí, po czym zdjęła prześcieradło i zobaczyła, 
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że właśnie niosła dzieło Picassa: nagą kobietę na plaży, namalowa-
ną w stylu klasycyzującym, z twarzą radosną i skąpaną w słońcu. 
Omiotła wzrokiem całe pomieszczenie i dostrzegła więcej moder-
nistycznych obrazów: Matisse’a, Van Gogha, Braque’a.

Za nią ponownie rozległy się kroki. Na zewnątrz zamarła, ale 
wszystko w jej wnętrzu poruszało się dwa razy szybciej: serce, krew, 
oddech.

Na szczęście była to madame Valland. 
– Ta sala jest przeznaczona na sztukę, którą nazywają „zdegene-

rowaną” – rzekła ponuro. – Führer nie lubi niczego, co jest moder-
nistyczne albo nie spełnia kilkunastu innych kryteriów niemających 
nic wspólnego ze sztuką, a wszystko z wynaturzonymi uprzedze-
niami jednego człowieka. Nazwałam to miejsce Salle des Martyrs.

Sala Męczenników.
Madame Valland wyszła, a Éliane miała wrażenie, że ściany ga-

lerii przemówiły – albo były to kobiety na obrazach, albo kryjący 
się za nimi artyści – i powiedziały jej, iż nic nie jest takie, jak się 
wydaje, a w sytuacji, gdy żadne pytania nie są dozwolone, będzie 
musiała sama znaleźć odpowiedzi. Przypomniała sobie swoją przy-
sięgę – brûle en enfer – chciała, aby naziści smażyli się w piekle za to, 
co zrobili jej rodzinie. Być może tutaj, w tym dziwnym muzeum, 
znajdzie sposób na osiągnięcie swego celu.

* * *

Gdy następnego dnia szła do pracy, mijała rzędy żołnierzy w nazi-
stowskich mundurach, stojących na baczność przed Hôtel de Cril-
lon i Hôtel de la Marine. Obelisk z Luksoru na środku Place de 
la Concorde wbijał się w niebo, jakby próbował przebić się przez 
ołowiane chmury i odnaleźć obietnicę błękitu – tę, której szukała 
również Éliane. Jednak z nieba padał tylko deszcz ze śniegiem, nie-
przyjemny i uciążliwy, który zamienił ścieżki w Tuileries w błoto 
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i sprawił, że przemiękły jej skórzane buty. Wysokie czarne buty 
strażników Luftwaffe na tle Jeu de Paume przypominały smołę ka-
piącą na obraz Moneta.

Éliane starała się nie patrzeć ani na nich, ani na muzeum. Spu-
ściła głowę i przypomniała sobie trzy rzeczy: nie zna niemieckiego; 
jest tu dla swoich sióstr; musi wszystko widzieć i nic nie mówić, 
a przy okazji dowiedzieć się, dlaczego naziści zabrali do Jeu de Pau-
me tak wiele niezwykle cennych dzieł sztuki. Nie wiedziała jesz-
cze, co zrobi z tą wiedzą, gdy już ją posiądzie, ponieważ jednak 
realizacja tego planu była szalenie trudna, postanowiła na razie nie 
zaprzątać sobie głowy resztą.

Strażnicy bardzo długo oglądali jej ausweis, dziś jednak nie zde-
nerwowało jej to tak, jak wczoraj; traktowała swoją determinację 
jak tarczę. König przybył tuż po Éliane i grzecznie powiedział do 
strażnika: 

– Ona może wejść. Mamy dużo pracy.
Weszła więc za nim do muzeum.
– Dobrze pani spała, mademoiselle? – spytał.
Kiwnęła głową, po czym zauważyła nieznaczny rumieniec na 

jego policzkach. To przez to, że z nią rozmawiał. Przełknęła nie-
smak, który nagle poczuła w ustach.

Choć miała zamiar nie dać się zaskoczyć i zachować zewnętrzny 
spokój, trudno było nie zdziwić się zawartością murów muzeum. 
Na podłogach leżały wspaniałe dywany – własność jednego z Ro-
thschildów; masywne, tapicerowane krzesła w stylu Ludwika XV 
stały parami naprzeciwko zestawów eleganckich krzeseł w stylu 
dyrektoriatu – znowu od Rothschildów. Wazony z Sèvres, porcela-
nowe figurki z Miśni i Drezna, orientalne słoje z seladonu, lśniące, 
wypolerowane srebra i cierpliwie tykające złocone zegary stały na 
osiemnastowiecznych szyfonierach. Na ścianach wisiały gobeliny 
z Aubusson przedstawiające sceny wiejskie wśród bujnej zieleni, 
a o filary – niczym pijane – opierały się witraże.
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W każdej galerii, przez którą przechodziła, widziała to samo: 
dzieł sztuki było tyle, że ściany stały się niewidoczne. Wyglądało to 
tak, jakby teraz znajdowała się tu cała zawartość galerii Seligmanna, 
Wildensteina i Bernheima-Jeune’a – miejsc sąsiadujących z galerią 
ojca Xaviera. Zgromadzono tak wiele arcydzieł, że trudno byłoby 
je odpowiednio rozmieścić nawet w muzeum o ugruntowanej po-
zycji. Jednak Éliane nie poczuła dreszczyku ekscytacji wywołanego 
faktem, że może sięgnąć i dotknąć któregoś z nich. Czuła tylko ten 
sam słonawy strach w żołądku, słyszała to samo powracające pyta-
nie, które kołatało się w jej głowie: dlaczego te obrazy tu są?

Ktoś stanął obok niej.
– Incroyable – mruknęła madame Valland, ale w jej głosie wcale 

nie pobrzmiewał zachwyt. Éliane usłyszała raczej nutę rozpaczy, 
ledwie skrywaną, jak umieszczone w martwych naturach holender-
skich malarzy czaszki – memento mori – ostrzeżenie pośród maje-
statu. Wtedy też dostrzegła na jej twarzy coś innego niż potulność 
i posłuszeństwo: za okularami czaiła się nieustępliwość.

W tym samym momencie do sali wszedł von Behr i Éliane zro-
zumiała, że nie może dopuścić, by zobaczył, w jakim stanie jest 
madame Valland. Odwróciła się więc i udała, że potyka się o nogę 
stołu. Rozległ się głośny brzęk szkła, gdy zadrżały kryształowe wa-
zony. Madame Valland oderwała wzrok od Rembrandta.

– Głupia! – Dłoń von Behra wymierzająca Éliane policzek była 
tak podobna do dłoni ojca. Młoda kobieta nawet się nie wzdrygnęła.

– Znajdź kogoś mniej niezdarnego – warknął do madame.
– Ach, ale wtedy straciłabym czas na szkolenie kolejnej osoby – 

odparła madame Valland i obdarzyła von Behra służalczym uśmie-
chem. – Zamiast tego nauczę ją patrzeć pod nogi.

Von Behr przyjrzał się twarzy Éliane, a potem jej ciału. 
– Przypuszczam, że nie uda się znaleźć kogoś równie młodego 

i atrakcyjnego. – Wyszedł z sali, a Éliane zrozumiała, że póki co 
jest uratowana. I że uśmiech madame Valland jej pomógł.
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– Merci – wyszeptała.
– Ja również dziękuję – odpowiedziała cicho madame Valland. 

Następnie głośniej dodała: – Mademoiselle Dufort, proszę ustawić 
prosto wazony.

Von Behr wrócił z grupą mężczyzn w białych fartuchach, którzy 
zdumieni zgromadzonymi dziełami sztuki zaczęli szeptać do siebie 
po niemiecku.

– Chcę, żeby wszystko było skatalogowane i uporządkowa-
ne – krzyknął von Behr. – I to szybko! Wkrótce przyjeżdżają do 
nas ważni goście, którzy pragną zobaczyć wystawę, a nie bałagan. 
König! – warknął, a młodszy mężczyzna wystąpił do przodu. – Ty 
przejmujesz dowodzenie. Ilse!

Teraz wystąpiła blondwłosa Niemka o kokieteryjnym uśmiechu. 
Miała przy sobie notes. 

– Do mojego gabinetu – powiedział do niej von Behr, który te-
raz z wdziękiem wygładzał samogłoski. – Mamy dużo pracy.

– Ale wuju… – König wyciągnął rękę, by powstrzymać go przed 
odejściem. – Potrzebujemy źródeł i katalogów. Jest tu wiele francu-
skich dzieł, a nikt z nas nie jest ekspertem w tej dziedzinie.

– Nie ma katalogów – warknął von Behr. – Użyjcie mózgów. 
Myślałem, że wszyscy jesteście historykami sztuki.

Po słowach wuja König oblał się rumieńcem i czym prędzej 
wrócił na swoje miejsce. Potem spojrzał na Éliane i na szczęście 
nie zwrócił uwagi na jej zaciekawienie, lecz zarumienił się jeszcze 
bardziej, schylił głowę i utkwił wzrok w podłodze.

Gdy tylko von Behr i jego sekretarka opuścili pokój, Éliane, wciąż 
ustawiająca wazony, zaczęła uważnie przysłuchiwać się licznym teraz 
skargom. Von Behr wiedział o sztuce tyle, co chłop. Jedyną pracą, 
jaką wykonywał w swoim biurze z sekretarką, była „praca fizyczna”. 
Było tu zbyt dużo dzieł sztuki, by właściwie je skatalogować. Czy von 
Behr chciał powiedzieć marszałkowi Rzeszy, że dany obraz jest autor-
stwa Bouchera, podczas gdy w rzeczywistości jest to obraz Courbeta?
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Tylko głupiec pomyliłby Bouchera z Courbetem, pomyślała 
Éliane. Courbet z równym prawdopodobieństwem namalowałby 
przeciągającą się, nagą Kallisto chwilę przed spotkaniem z Zeusem, 
jak i robotnika sprzątającego muzeum. Czy była jedyną osobą na tej 
sali, która miała jakiekolwiek pojęcie o sztuce francuskiej? To mógł 
być jej atut podczas poszukiwania odpowiedzi.

Ale do tysięcy pytań, które już miała, należało dodać kolejne. 
Mężczyźni wspomnieli o marszałku Rzeszy. Był tylko jeden: Her-
mann Göring, zastępca Hitlera. Po co tak ważny nazista miałby 
odwiedzać to stosunkowo niewielkie muzeum, skoro z pewnością 
miał do załatwienia mnóstwo ważniejszych spraw?

Tego dnia i przez całą zimę, gdy codziennie przyjeżdżały kolejne 
ciężarówki z dziełami sztuki, nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na to 
pytanie. Dzieła Moneta, Sisleya, Degasa, Fragonarda, Velásqueza, 
Tycjana, Rubensa, Bouchera, van Gogha, Renoira, Gaugina. Poja-
wiło się tyle dzieł, że stało się to niemal wulgarne – tak jakby sama 
Atena, bogini sztuki, buszowała po galeriach, oddając się estetycznej 
orgii. Ubrani na biało historycy sztuki, niczym chirurdzy oceniający 
kończyny, zajmowali się tą poczekalnią zagubionych dusz, próbując –  
często bez sukcesu – skatalogować je pod kątem szkół, lat lub połą-
czyć w jakiekolwiek inne kategorie, aby zdecydować, które obrazy 
są amoralne i w związku z tym muszą trafić do Sali Męczenników. 
Éliane przechowywała wszystkie te informacje w swoim umyśle, nie 
mając pojęcia, do czego mogą jej się przydać, ale przecież nie mogła 
nie robić nic.

Jednak brutalna zima szybko ograniczyła jej ambicje – teraz li-
czyło się tylko to, by przetrwać. Wprowadzono racjonowanie żyw-
ności, ale aby otrzymać kartki na racje żywnościowe, trzeba było 
ustawić się w kolejce w Mairie. Za pierwszym razem Éliane czekała 
pięć godzin, udało jej się przejść tylko niewielki odcinek i w koń-
cu się poddała. Od tej pory płaciła jednemu z dzieci sąsiadów, aby 
ustawiło się zamiast niej w kolejce, jak to czyniło wiele paryżanek.
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W kolejkach trzeba było stać nie tylko po kartki, lecz także po 
samo jedzenie. Gdy zapłaciła temu samemu dziecku, żeby ustawiło 
się w kolejce i kupiło dla niej żywność, nie miała już prawie żadnych 
oszczędności, a do tego gwałtownie wzrosły ceny wszystkiego, nawet 
chleba.

Przez całą jesień było tyle brzoskwiń i winogron, że nie mogła 
już na nie patrzeć. Zimą jednak odmierzała czas do chwili, w której 
dziecko sąsiadów wróci z zakupów. Chłopiec zawsze przynosił pięt-
kę chleba i trochę café nationale – mieszanki zmielonej ciecierzycy 
i żołędzi, która służyła za kawę.

Czasami udało się dostać ziemniaki. Nauczyła się już, że ziem-
niaki, chleb i kawa są wystarczająco sycące.

Ale następnego dnia była tylko brukiew i Éliane z trudem po-
wstrzymała się przed marudzeniem.

Tego wieczoru podczas gotowania swej zdobyczy intensywnie się 
w nią wpatrywała, pragnąc, by brukiew zamieniła się w jajko. Nie wi-
działa jajka od prawie dwóch tygodni, a na samą myśl o omlecie ślina 
napływała jej do ust. Jednakże brukiew pozostała brukwią, a jej wod-
nisty, mdły smak sprawił, że młoda kobieta wcześnie położyła się do 
łóżka; doświadczenie nauczyło ją, że sen może czasem stłumić głód.

Co najwyżej raz w tygodniu chłopiec pojawiał się z kawałkiem 
mięsa tak małym, że mieścił się w jej dłoni; były to najlepsze dni 
ze wszystkich. W te wieczory kolacja trwała prawie godzinę. Éliane 
odkrawała kawałek po kawałku, pozwalała, by mięso leżało przez 
chwilę na jej języku, a potem powoli je przeżuwała. Posiłek jednak 
kończył się zawsze zbyt szybko, a ona znowu siedziała sama w swoim 
mieszkaniu. Jedzenie rozpraszało jej uwagę, a gdy się kończyło, znów 
zaczynała czuć, jak zima jeszcze mocniej wciska się przez zamknięte 
okiennice, i trzęsła się z chłodu. Nigdzie nie można było dostać węgla.

Wyciągnęła jedną ze starych książek o sztuce, którą ukryła 
przed ojcem we wnęce za lustrem w swoim pokoju, i przepraszają-
cym gestem przejechała dłonią po okładce. Nie otworzyła książki 
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i nie zajrzała do środka, tylko rozerwała ją na pół, włożyła do pieca 
i podpaliła. Potem szybko się wykąpała i przygotowała do snu. Za-
nim weszła pod kołdry, ubrana w płaszcz, szalik, rękawiczki i zro-
bioną na drutach kominiarkę, ogień już wygasł.

Miała bardzo czerwone, pulsujące od odmrożeń dłonie. Jej żołą-
dek ryczał w proteście. Deszcz uderzał w szybę. Na ulicy przed bu-
dynkiem jakiś nazista krzyknął „Achtung!”. Éliane zamknęła oczy 
i spróbowała myśleć o czymś miłym, ale jej się to nie udało.

Następnego ranka zwlekła się z łóżka, zadygotała z zimna, a jej 
dłonie wyglądały jeszcze gorzej niż poprzedniego dnia. Był teraz 
nadmiar cytryn, pokroiła więc jedną na ósemki jak pomarańczę, 
zdjęła skórkę, zamknęła oczy i wepchnęła ją sobie do ust, zmuszając 
się do przeżucia i połknięcia. Wypiła łyk wody, potem zjadła kolej-
ny kawałek cytryny, a potem następny, aż skończyła.

Przed wyjściem do pracy podlała rzepę, marchew i ziemniaki, 
które uprawiała w skrzynkach przy oknie. Nie miała wystarczają-
co miejsca, żeby wyhodować ich tyle, ile chciała, ale pomyślała, że 
już za kilka dni będą gotowe do zbiorów i wtedy może doda do 
swojej codziennej diety pół marchewki. Albo nawet użyje po jed-
nym z każdego rodzaju warzyw do zrobienia bulionu; z pewnością 
musiałby on wystarczyć na cały tydzień, ale wyobraziła sobie ciepłą 
zupę przed daniem głównym składającym się z ziemniaków i chleba.

Zdała sobie sprawę, że zamknęła oczy, jakby marzyła o naj-
wspanialszych przyjemnościach. Jej śmiech dziwnie rozbrzmiał 
w pustym mieszkaniu. Po chwili wyszła na korytarz, bo nie mogła 
już znieść tej ciszy. Na klatce schodowej unosił się smród od króli-
ków, które jej sąsiedzi hodowali na mięso.

W tym momencie dzieła sztuki praktycznie jej nie interesowały. 
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