ciosami pałki. Utrzymywano, że powodem
śmierci był wypadek, a ciało zostało zakopane wraz z wieloma innymi ofiarami obozu na
cmentarzu w Wittenberge. Jednakże więźniowi Robertowi Landsbergerowi, który pracował wtedy z Trollmannem i był świadkiem
jego śmierci, udało się przeżyć obóz. Po wyzwoleniu złożył on zeznania na temat prawdziwych okoliczności śmierci słynnego pięściarza. Zeznania Landsbergera, przechowywane w archiwum miejsca pamięci Neuengamme, przez długi czas pozostawały nieznane.
powojennych Niemczech rodzina Trollmanna podzieliła los tysięcy innych Romów i Sintich. Nie było mowy o żadnych odszkodowaniach ani uznaniu cierpienia z powodu prześladowań. Wręcz przeciwnie, deportacje do obozów koncentracyjnych stale
były usprawiedliwiane jako środki prewencyjne policji kryminalnej, aż do czasu, gdy
hanowerski bokser i wydawca, Hans Firzlaff,
poszukiwał informacji o życiu Trollmanna
i wydał jego biografię. Tym samym opinia
publiczna mogła poznać losy tego wyjątkowego sportowca. W rodzinnym mieście
– Hanowerze, jego imieniem nazwano jedną
z ulic. Z kolei w roku 2003 z inicjatywy berlińskiej miłośniczki boksu, Evy Rolle, przyznano mu pośmiertnie tytuł Mistrza Niemiec
za rok 1933. Symbolicznie przekazano również jego krewnym mistrzowski pas – o 70 lat
za późno.
Tłumaczenie
ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK-MATUSIEWICZ
„Antifaschistisches Info Blatt”, jesień 2011

W
Johann Trollmann podczas jednej ze swoich walk

W Hanowerze w czerwcu 1942 roku aresztowano Trollmanna i zawieziono do osławionej
miejscowej „cygańskiej centrali”, gdzie poddano go ciężkim torturom. Stamtąd w październiku deportowano go do obozu koncentracyjnego Neuengamme pod Hamburgiem. Jako więzień numer 9841 musiał wykonywać najcięższe roboty. Szybko jednak został rozpoznany
przez byłego sędziego bokserskiego, a ówczesnego esesmana Alberta Lütkemeyera, który zarządził, żeby Trollmann, pomimo wyczerpania
– w trakcie zaledwie trzymiesięcznego pobytu
w obozie stracił 30 kilogramów – każdego wieczoru po przymusowej pracy mierzył się w walce z esesmanami.
W związku z tym, konspiracyjny komitet
więźniów obozu Neuengamme postanowił
nadać Trollmannowi nową tożsamość i usunąć go z centrum zainteresowań oprawców.

9 lutego 1943 roku poinformowano obozowe władze, że zmarł on z powodu wstrzymania akcji serca i zaburzeń układu krążenia. W rzeczywistości pogrzebano ciało innego więźnia, a jego tożsamość przekazano dalej. Aby uniknąć zdemaskowania, przetransportowano Trollmanna do pobliskiego obozu Wittenberge. Jednak także i tam nie udało mu się uciec przed bokserską przeszłością i w 1944 roku musiał stanąć do walki,
zorganizowanej przez obozowego Lagerälteste (najwyższa funkcja w administracji obozu obsadzana przez więźniów), przeciwko
najbardziej znienawidzonemu przez współwięźniów kapo obozu Emilowi Corneliusowi. Wprawdzie Trollmann wygrał walkę, lecz
niedługo potem Cornelius zemścił się za po- PRZYPIS
rażkę i kazał mu pracować poza terenem 1 Tradycyjnie wędrowna grupa etniczna, pochodząca
obozu aż do wycieńczenia, po czym zabił go z Półwyspu Indyjskiego, pokrewna Romom.


