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to najpiękniejszy most na świecie. Niemcy go wysadzili w powietrze (…)” 
brzmią jak mroczne akordy, lecz nie zakłócają melodii tematu. Wpro-
wadzają cień niepokoju w  pełne słońca wątki opowieści matematyka, 
zatrzymując słuchacza jak frazy wiolonczel w  Tańcu Anitry Edwarda 
Griega. 

Mimowolność tych zapisów jest zapowiedzią kolejnej warstwy narra-
cyjnej, ukrytej skrzętnie między płachtami listów do rodziny i  zaszyfro-
wanej w  sielankowych fotografiach. Zdania, które wybrzmiewają między 
teraźniejszością a przeszłością, prowadzą w zupełnie innym kierunku. Za-
praszają do deszyfrażu, odczytania kontekstu wspomnień w nowy sposób, 
nie – wprost, ale poprzez filtr własnej, subiektywnej wrażliwości. Można 
podjąć ten trop i  wyruszyć na poszukiwanie człowieka, bliskiego i  sub-
telnego. Ścieżka tych poszukiwań biegnie inaczej niż trakt rozważań hi-
storycznych, analizy faktograficznej czy kronikarskiej skrupulatności. Jest 
ciągłą wątpliwością i  pytaniem, aktualizowanym w  miarę poznawania 
kolejnych szczegółów, czytania zapisanych myśli i  fotograficznych obra-
zów. Mgliste powietrze, krystalizujące się w niedopowiedzeniach, staje się 
niewiadomą w  równaniu, elementem szyfrogramu, otwartą przestrzenią 
negocjacji prawdy. 

Kontrapunkt I
Wspominam sobie swoje życie (…)2

Większą część archiwum Henryka Zygalskiego stanowią fotografie i listy 
powojenne. Trudno w nich odnaleźć wspomnienia związane z Enigmą czy 
europejskim exodusem Biura Szyfrów; miejsce tych refleksji zajmują opi-
sy podróży, komentarze dotyczące życia w  Liss i  dialog prowadzony na 
odległość z rodziną w Poznaniu. 

Uważna lektura zdań pisanych lekko, z  poczuciem humoru pozwa-
la wyraźniej dostrzec kontury zdarzeń ukrywane przez autora w  zaka-
markach pamięci. Z  zabawnych określeń wynurzają się konteksty sil-
nie związane z  traumą wojennych przeżyć. Ich szczegóły zacierają się 
z  biegiem lat (powojenna część archiwum obejmuje okres od 1947 do 
1977 roku), ale nie można oprzeć się wrażeniu, że Zygalski cały czas we-
wnętrznie przeżywa niedopowiedziane rozdziały enigmowej historii. 
Zdania: „Mam przed sobą wspomnienia wojenne (…)”3, „twierdzę, że jest 

2  List do rodziny (Liss, 1.11.1975). Archiwum M. i G. Bryschaków.
3  List do rodziny (Liss, 1.11.1975). Archiwum M. i G. Bryschaków. 

Notatka na fotografii (H. Zygalski, Trebeurden, 1955)Zygalski z Bertą na plaży, 1951 r.
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jest tak silne, że zabiera mnie tam – ilekroć patrzę na ten obraz lub go sobie 
przypominam, staję na balkonie we francuskim hotelu obok nich – Henryka 
i Berthy. Trzymają w rękach szklanki z winem, widzę ich sylwetki z profi-
lu, jakby stworzone do tego spojrzenia, którym nawzajem się obdarzają. Jest 
w nim obietnica, której nie chcę słyszeć, ale ją wyczuwam, zapowiedź przy-
rzeczenia i oddania. Przez moment podążam za linią ich wzroku. Lekko prze-
chylona głowa opartej na balustradzie Berthy (będzie dla mnie zawsze Dziew-
czyną z Perłą, ale o tym opowiem później) i to czułe spojrzenie, które określa 
jasność całego obrazu. Sub Rosa, tajemnica, która ma się dopiero wydarzyć, 
każe mi przenieść wzrok przed siebie, na uliczkę jakby wyjętą wprost z planu 
filmowego. W oddali słyszę śpiew fal i wyczuwam kojącą miękkość piasku.

„Ostatni dzień nad morzem. Wszystko, co dobre, kończy się szybko. 
Gdyby nie mgliste powietrze, można by widzieć morze przy końcu ulicy. 
Szklanka wina jeszcze nikomu nie zaszkodziła (…)”6.

Scherzo
(w cieniu, niewidoczny…)7

I
Wszystko zaczęło się pewnego upalnego dnia w Poznaniu. Ulica Matejki 
oddychała z trudem, toczyła walkę ze skwarem: drzewa, domy, chodniki 
topniały w słońcu, a ludzie przemieszczali się jak zjawy, co chwilę znikając 
w cieniu jak postać z kadru fotograficznego Daguerre’a. W taką pogodę 
wyobraźnia pracuje na zwolnionych obrotach, a krwiobieg myśli gęstnieje 
i domaga się chłodnego wytchnienia. 

Najpierw zobaczyłem kwiaty pod ścianą kamienicy. Różano-biały ko-
lor odcinał się wyraźnie od szarości muru, na którym przymocowana była 
tablica pamiątkowa: „W tym domu mieszkał wybitny polski matematyk…”. 
Poczułem, że dzieje się coś dziwnego. Że znalazłem się w  tym miejscu 
nieprzypadkowo, tu, przed domem człowieka, o którym często myślałem, 
właściwie był obecny w mojej wyobraźni od czasów szkoły podstawowej, 
kiedy oglądałem z Tatą serial o Enigmie. Obok była uchylona furtka, która 
prowadziła do ogrodu. Na wewnętrznych drzwiach kamienicy zobaczy-
łem domofon, odczytałem nazwisko. Bryschak. Maria i Gerhard. Rodzina. 
Chwila wahania wybrzmiała szybciej niż zakończenie Scherza z VII Symfo-
nii Beethovena. Jeśli nie teraz, to nigdy. Nacisnąłem guzik. 

6  Notatka na fotografii (H. Zygalski, Quiberon, 1947). Archiwum M. i G. Bryschaków. 
7  List do rodziny (niedatowany). Archiwum M. i G. Bryschaków.

„Bo dla umarłych nie mam żadnego uczucia. Jestem w tych sprawach 
dość cyniczny (…)”4. Jak spojrzeć w przeszłość, znaczoną utratą, ucieczką, 
zmaganiem z koszmarem? Jak oswoić wspomnienia, kiedy proces wspomi-
nania budzi echa zdarzeń, których chciałoby się nie pamiętać?

„Bardzo przygnębiające. Więc – więc – więc… za chwilę idziemy dalej (…)”5.
Stopniowe zacieranie się obrazu przeszłości stanowi kontrapunkt zupeł-

nie innej melodii. Jej zarys pojawił się na jednej z wczesnych fotografii i stał 
się kluczowym tematem opowieści. Obecna w niej tajemnica ma inny cha-
rakter niż enigmowy algorytm: ukryta w sekretnym niedopowiedzeniu pach-
nie aromatem ogrodu różanego, zmierzchami i świtami odwiedzanych razem 
miejsc, smakuje jak wino z winnicy na południu Włoch. Trwała na tyle długo, 
by zastąpić pełne niepokoju, arytmiczne sygnały, które dobiegały z mroków 
wojennej przeszłości Henryka, i wpuścić w jego życie promień światła. 

To światło obecne jest w  spojrzeniu, drugim punctum, które przeszyło 
mnie i wzruszyło. Tym razem spojrzenie kryptologa jest odwzajemnione, za-
mknięte w ramach fotografii, czytelne w swoim wyrazie. Odczucie obecności 

4  List do rodziny (Liss, 28.10.1967). Archiwum M. i G. Bryschaków.
5  List do rodziny (niedatowany). Archiwum M. i G. Bryschaków.

Henryk Zygalski i Berta Blofield na balkonie w Quiberon, Francja, 1949 r.


