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Z szuflad starego biurka
Historie rodzinne sprzed wieku

Katarzyna Anna Urbanowicz

(Mój dziadek, Benedykt Jacórzyński przy swoim biurku, zresztą słabo widocznym, z którego
pochodzą opisywane materiały. Niestety, biurko zostało z mieszkania wyprowadzone przez
nieznane mi osoby, dysponujące kluczami do mieszkania, zanim zdąŜyłam zrobić mu
przynajmniej zdjęcie. Pamiętam, Ŝe miało zielone sukno na blacie. Zdjęcie pochodzi z lat
sześćdziesiątych ub. wieku.
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Wesele na podlaskiej wsi Wisznice w 1921 roku
Kiedy przystępuje się do likwidacji mieszkania po zmarłych, odczuwa się
Ŝal i pewną niechęć, biorącą się z faktu, Ŝe naleŜy w pierwszym rzędzie
przejrzeć dokumenty i zadecydować, co zostawić, a co zniszczyć. Jeśli jednak
odnajduje się dokumenty przodków zmarłych wiele lat wcześniej, odczuwa się
tylko podniecenie, ciekawość i satysfakcję z dokonanych odkryć. Wszak nie
wiedzieliśmy, Ŝe coś takiego się mogło ostać po kilku wojnach i wygnaniach.
Takich odkryć dokonuję właśnie segregując stare dokumenty i fotografie,
tym ciekawsze, Ŝe pochodzące z terenów, które juŜ dawno przestały być Polską,
a były, po ojcu, dziadku i pradziadku kolebką mojej rodziny. Była to rodzina w
znacznym stopniu wędrowna – wszyscy jej członkowie z wyjątkiem mojego
ojca byli nauczycielami (pradziadek i jego dzieci, dziadek, babcia i moja ciotka)
i pracowali w wielu miejscowościach na terenie dawnych województw
wschodnich. Pochodzili z Mielnicy Podolskiej, a w ciągu swojego Ŝycia
mieszkali przynajmniej w kilkunastu miejscach. Zapewne mieli doświadczenie
w przenoszeniu się z miejsca na miejsce.
Zawsze wiedziałam, Ŝe mój Dziadek napisał powieść, tymczasem
odnalazłam ich kilka, plus powaŜne prace historycznoliterackie, plus mnóstwo
opowiadań i tłumaczeń poezji niemieckich romantyków. Nie znalazłam Ŝadnego
śladu, Ŝe próbował je wydać, poza jedyną, negatywną odpowiedzią jakiegoś
wydawnictwa w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Widać Dziadek miał ze
mną przynajmniej jedną cechę wspólną – niechęć do poszukiwania wydawców.
Nie wiedziałam, Ŝe moja ciotka, siostra ojca, Sławomira, magister
filozofii po studiach w Wilnie, wieloletnia nauczycielka języka polskiego w
liceum im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, w ogóle cośkolwiek pisała,
tymczasem odnalazłam kilka jej tekstów, między innymi ten, który chcę
przedstawić.
Na początek coś o Wisznicach. Wikipedia pisze o nich tak:
„Wisznice (biał.i ros. Bишницe) - wieś(1579–1870 miasto) w PolscepołoŜona
w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Wisznice. Przez
miejscowość przepływa Zielawa, rzeka dorzecza Bugu, dopływKrzny. Pierwsza
wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1446. Prawa miejskie Wisznice
uzyskały między 1511 a 1579 rokiem. W XIX w. naleŜały do Sapiehów. W
latach 1705 i 1836 miały miejsce wielkie poŜary miasta. Wisznice przestały być
miastem 24 grudnia 1869. Podczas I wojny światowej spalono 90%
miejscowości”
Sławomira, urodzona w roku 1910, pisząc ten tekst 13 stycznia 1921 roku
miała zapewne dopiero 11 lat! MoŜliwe, Ŝe jest to zadanie domowe wyznaczone
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jej przez ojca, Benedykta, ówczesnego kierownika 7-klasowej publicznej szkoły
powszechnej (rozwojowej) w Wisznicach, dawny powiat Włodawa.
PoniŜej Sławcia w 1924 r.
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W tekście zachowałam ówczesną pisownię, ortografię i interpunkcję.
Mogłam jednak pomylić się gdzieś, poniewaŜ tekst pisany jest ręcznie, choć
nadzwyczaj starannie.
„W kaŜdem miejscu, a nawet w kaŜdej wsi odbywają się inaczej wesela.
Ja chcę sprubować opisać wesele na Podlasiu w miasteczku Wisznice. Naprzud
schodzą się goście. Gdy się juŜ zejdą to zasiadają za stół. Wtedy tak śpiewają:
Zasuniczka mi za noweńki mi
Rozkurtaje sie ziele zaczynaju sie
Poczynaje się u Marii wesile
Zaczynaje sie poczynaje sie
Boch dopomoachaje jeji
Bateńko jeji ridneńki
Sposobu szukajie.
Potem bierze druhna talerz i kładzie na niego wianek i to wszystko stawia
na stole, a ten wianek jest przykryty chustką. Wtedy zaczynają się targować ile
mają za niego wziąć. Ale przedtem juŜ umówili się ile on jest warty. Gdy juŜ
młodzi wszystko zapłacą wtedy przypinają młodemu wianek. Rodzice i krewni
udzielają im błogosławieństwa.
Potem występuje starszy druŜba pana młodego i odzywa się w te słowy:
„Niech będzie pochwalony” a oni mu odpowiadają „Na wieki wieków amen”, a
on znów mówi: „Rodzice kochani oto dziecko wasze wstępuje w stan małŜeński
i prosi o błogosławieństwo, bo gdzie rodzice nie pobłogosławią, tam i Bóg nie
pobłogosławi”.
Teraz zaczynają znowu śpiewać, bo ono ma się kłaniać.
Wyszła Maniusia wyszła młoda
Pod chalinoje stołu kalinoje łomyt
Slozenki ronit dolinko nieszczuma
Wyszła do jeji motońka jeji czecho Maniu pleczesz?
Ja tobie daju szczo w domu maju
Doleńki niewydajesz
Teraz panna młoda kłania się rodzicom trzy razy i wychodzą na dwór
siadają na furę i jada do kościoła. Gdy juŜ wracają to wtedy tak im śpiewają:
Mamusiu Mamusiu
Tyś moja tysięcy
Spodobałaś sie mi
Do koscioła idecy
W kościele klęczący
AŜ mię oczki bolą
Na cie patrzający!
Albo tak:
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Patrzaj no Mamusiu
Co to się zieleni
To druŜka do Józia
My nią pojedziemy
Jak przyjadą od ślubu to wychodzą rodzice z chlebem i wódką, a młodzi
kłaniają się rodzicom. Wtedy ojciec nalewa wódkę w kieliszek i pije do
młodego, potem nalewa młodemu, młody pije połowę, a resztę wylewa za siebie
w górę. Ojciec teraz daje chleb młodemu, a matka młodej i prowadzą ich do
domu. Tam znowu siadają za stół i jedzą obiad. Po obiedzie tańczą. Potem
znowu siadają za stół. (Gdy jedzą to prawie ten cały czas śpiewają druchny jak
n.p – skreślone). A wtedy tak śpiewają.
Zieleni się trawka
W cieni na cmentarzu
Dałaś Maniu rączkę
Przy wielkim ołtarzu
Dałaś Maniu rączkę
A on ci obrączkę
Zalałaś się łzami
Przed jego oczami
Widziałaś ty Maniu
Jak ci ślub dawali
Świece zapalali
W organy zagrali
Błogosław ją mamo
Do trzeciego razu
Bo juŜ nie panienką
Nie ujrzysz ni razu
A druchenki stoją
I tak sobie radzą
Wianeczek ci zdyjmą
A kwiateczek dadzą
Zdyjmą ci kwiateczek
Z mirtu zielonego
Przypną ci kwiateczek
Do boczku prawego
Gdy juŜ zaczynają jeść to znowu śpiewają
Na Wisznickim julu (?)
Wywlu okopiec
Spodobał się dlano
Kaczyńskiego chłopiec
Albo tak:
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Tu nasza chałupa
Tu nasze mieszkanie
Tu nasza Mamusia
Tu nasze kochanie
Gdy juŜ zjedzą to jej wtedy welun zdejmują i tak śpiewają
Maniusiu, Maniusiu
Źle o tobie radzą
Wianeczek ci zdyjmą
A czypeczek dadzą
A puźniej jak juŜ jej zdyjmą welon to tak śpiewają
Ty druchenko daj talara
Będę stobą tańcowała
DajŜe, dajŜe nie ŜałujŜe
Na czypeczek podarujŜe
Ty marszałku z krzywym nosem
Nie wywijuj jednym groszem
DajŜe, dajŜe nie ŜałujŜe
Na czypeczek podarujŜe
Albo tak
Ty druchenko daj talara
Będę z tobą tańcowała
DajŜe, dajŜe nie ŜałujŜe
Na czypeczek podarujŜe
DajŜe dajŜe na paciorki
Aby byli ładne córki
Potem śpiewają modlitwy. Gdy juŜ trochę prześpiewają to wtedy najstarszy
druŜba prowadzi ich naokoło stołu i wyprowadza na dwór siadają na fury i jadą
do młodego. Jak do niego jadą to śpiewają tak
Pojadę pojadę stąd powędruję
Będę taka duŜa
To mnie pocałuje
Jak tam przyjadą do niego to stoją pod progiem i śpiewają dopóti rodzice nie
wyjdą z chlebem. A nim jeszcze wyjdą to tak śpiewają
Wychoć mamo wychoć
Wychoć wyprowadzaj tato
Bo my wam przywieźli
RuŜowego kwiatu
RóŜowego kwiatu
I białe lilije
Przyjechali do was
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Z całą familiją
Teraz tam u niego bawią się dalej i prawie te same pieśni śpiewają. Więc juŜ
nimam co pisać.
Sławomira Jacórzyńska
W Wisznicach dnia 13/1 1921 r.

Tak wyglądało wesele w Mielnicy podolskiej, rodzinnym mieście Sławci na
pocztówce z roku 1921.
PoniŜej pocztówka z obrazem H. Uziembło z 1930 r.
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Czytając i przepisując tekst myślałam:
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1. Ciekawa pisownia! „Mamusia” zawsze z duŜej litery, „kościół” z małej –
odwrotnie niŜ dziś.
2. Ojciec najpierw pije wódkę i nalewa młodemu, potem dopiero dzieli się z nim
chlebem
3. WróŜba jakaś, czy co z tym Kaczyńskim, Ŝe ten tekst trafił właśnie teraz w
moje ręce... Memento?
I na koniec skan fragmentu opowiadania pisanego na starym, rosyjskim druku:

komentarze
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1. obcy • autor: J. P. 2015-11-10 20:19:35
Straszne twarze tych ludzi na zbiorowej fotografii.
2. Niedaleko • autor: Katarzyna Urbanowicz2015-11-10 20:37:50
Niedaleko stamtąd wysadził się w powietrze Wołodyjowski, a kilka kilometrów
od Mielnicy znajdują się Okopy Świętej Trójcy, gdzie akcję swojego dramatu
umieścił Zygmunt Krasiński, a mój pradziadek podobno zakopał jakąś broń po
Powstaniu Styczniowym. choć podobno była to miejscowość piknikowa. W
Kamieńcu Podolskim oglądałam wystawę obrazów, na których "polskie pany"
wyrzynały nieszczęsnych pańszczyźnianych chłopów. To i zrozumiałe, Ŝe
tamtejsi ludzie nie odznaczają się raczej łagodnością, nawet na weselach.
3. polskie wampiry • autor: J. P. 2015-11-10 22:58:53
Nawet jeszcze do 2000r pokazywano w ukraińskich muzeach garnki z których
polskie pany piły chłopską krew. Ponoć juŜ przestali aŜ tak się wygłupiać.
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Kieszonkowy kalendarzyk
Mały kieszonkowy kalendarzyk. Oprócz kalendarza w układzie
miesięcznym i siatki z podziałem kaŜdego dnia na godziny, zawiera sentencje na
kaŜdy miesiąc. Niewątpliwie słuszne. „Największym bogactwem świata są
osobiste siły jednostek i zdolności ludzkie” To w styczniu. Obok rozkład jazdy
pociągów Warszawa-Wawer i Wawer-Warszawa. W lutym: „Staraj się tworzyć
źródła radości dla innych” i „Jasne, stanowcze, konkretne postawienie celu
Ŝycia i celu kaŜdej pracy jest warunkiem powodzenia”. W marcu słowa
Stanisława Staszica. W kwietniu: „Praca i rodzina są błogosławieństwem Ŝycia”
„KaŜdą pracę uwaŜnie przygotuj – starannie wykonaj – dokładnie skontroluj.” I
tak dalej. Taryfa pocztowa, adresy i telefony, urodziny i imieniny Miejsce na
notatki. Kalendarzyk z 1943 roku, wyciągnięty z kosza, gdzie wrzucałam
niepotrzebne papiery, segregując dokumenty zmarłych. Przeglądałam go,
wyrzuciłam i znowu wyciągnęłam. W telewizji brzęczał patriotyczny pochód z
biało czerwonymi flagami przetykanymi niesionymi hasłami, nie zawsze
wzniosłymi, i głosami dyskutujących w studio polityków.
Synchroniczność, to właśnie o niej pomyślałam, gdy odpaliłam skaner i
zeskanowałam okładki tego kalendarzyka. Niby powidok jakiegoś obrazu w
mojej pamięci krótkotrwałej pojawiły się jakieś słowa o Bogu i szczęściu oraz
te, kończące wpis o nieszczęściu i nędzy i tych, którzy nam je niosą.
Dzisiaj czytam artykuł o „chłopakach z sąsiedztwa”, miłych,
sympatycznych kolegach z osiedla, którzy chcą Ŝyć jak wszyscy, a nie mogą, bo
nie mają mieszkań, pracy i czegoś tam jeszcze, prekariuszach zmuszonych
jednoczyć się aby poznać swoją siłę. I o ich strachu przed uchodźcami. I widzę
liczne lajki pod artykułem.
Synchroniczność...
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Ostatnie łzy
O szkołach na Podlasiu, „dręczeniu” dzieci nauką, słuŜbie zdrowia i
szpitalach w międzywojniu i o tym, Ŝe wszystkiemu winni są uchodźcy
ściągający na nasz naród choroby (nazywani wówczas „bieŜeńcy z Rosjej” –
jako, Ŝe pewnie rzecz się działa po rewolucji październikowej) moŜna
przeczytać w opowiadaniu mojego dziadka, opublikowanym w jakiejś gazecie,
odnalezionym w stercie wycinków.
Czytając je zastanawiałam się: czy wiele się zmieniło w mentalności
ludzi? Nikt ze współczesnych nie nazwałby wioski „Pieszogród Psi” (pewnie
teŜ nie tak, jak ja nazwałam inną wioskę „Gówniane Kolonia” w opowiadaniu,
„Te drzwi” którego tłem jest takŜe Podlasie, tyle Ŝe czterdzieści i osiemdziesiąt
lat później, zamieszczonym w Tarace w „Sezonie II Babci ezoterycznej”, w 6
odcinkach: link do pierwszegohttp://www.taraka.pl/te_drzwi_1
Cała reszta, pomijając poziom materialny mieszkańców, została prawie
taka sama. Niewiele zmienił się sposób myślenia, kalkulowania w Ŝyciowych i
rodzinnych sprawach, a ja odkrywam, Ŝe z moim dziadkiem, który swego czasu
wykluczył mnie z rodziny za przynaleŜność do lewicowej młodzieŜowej
organizacji, łączyło mnie o wiele więcej, niŜ myśleliśmy oboje.
Podam więc kilka informacji o nim (niektóre z nich będą wymagały
uzupełnienia, poniewaŜ od kilku dni dysponuję dokumentami, do których
wcześniej nie miałam dostępu).
Benedykt Jacórzyński
ur.24.05.1888 w Mielnicy Podolskiej, zm. 25.11.1963 w Warszawie
syn Franciszka i Anny Biłous

śonaty z Heleną z d. Schlechta (1892 – 28.06.1977), nauczycielką. Miał
dwoje dzieci: Sławomirę (1910 – 1993) i Tadeusza:(1912 – 1979) ur. w
Tyśmienicy. Z zawodu nauczyciel.
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Tak, jak inne osoby z rodziny, ukończył szkołę ludową w Mielnicy,
następnie zaś Seminarium Nauczycielskie w Zaleszczykach. Seminarium to
dawało pełnię praw nauczycielskich w szkołach tzw. ludowych. Później
kilkakrotnie składał egzaminy kwalifikacyjne, uzyskując uprawnienia do
nauczania w językach: polskim, niemieckim i ukraińskim oraz, juŜ przed I
Wojną Światową, prawo wykładania w szkołach średnich. Pracę nauczyciela
rozpoczynał jako kierownik szkoły w miejscowości Wisznice. W 1914 roku
obywatele austriaccy, a wraz z nimi Benedykt zostali zmobilizowani. Walczył
na froncie włoskim. Na Węgrzech był ranny. Ze szpitali w miejscowościach
Kallwang i Frankstadt, gdzie długo leczył się po kontuzji, wysyłał pocztówki do
syna Tadeusza z nadrukiem poczty polowej i cenzury wojskowej. Tylko jedna z
nich zawiera datę ze stycznia1917 roku. Pocztówki przedstawiają Berlin,
Budapeszt, Tatry, Kallwang, Scheifling, Megyehaza.
Wymieniony został w ksiąŜce Mariana Kantora Mirskiego o walkach na
frontach w I wojnie Światowej p.t. „Od Rarańczy do Kaniowa. Wspomnienia
legjonowe z r. 1918”, jako oficer, który poderwał do walki oddział krańcowo
wyczerpany i niechętny.
Do II wojny światowej pracował jako kierownik wielu szkół na Podolu i
Podlasiu, był inspektorem szkolnym w Sokołowie Podlaskim, starszym radcą
Kuratorium Szkolnego Okręgu Warszawskiego w Warszawie, skąd po wojnie
przeszedł na emeryturę.
Przejawiał talent literacki i satyryczny. Pierwsze wiersze, opowiadania i
tłumaczenia z literatury niemieckiej podobno publikował w czasopiśmie: „Głos
Wisznic”, „Wieści Wisznickie” lub o podobnym brzmieniu. W latach 30-tych
publikował w Miesięczniku Literackim i/lub Przeglądzie Humanistycznym lub
takŜe innych czasopismach literackich – ale nie wiadomo, czy były to artykuły
czy teksty. Napisał powieść, niewydaną, — jedną, jak sądziłam wcześniej — w
stylu Reymonta, opisującą Ŝycie na wsi, zawierającą mocne akcenty erotyczne –
co ponoć było powodem jej odrzucenia przez wydawcę. Tych powieści jest co
najmniej 10, ale nie zdąŜyłam się z nimi zapoznać, a nawet policzyć – są to
rękopisy, część w grubych brulionach, część w zeszytach.
Oprócz wspomnianej powieści czytałam satyryczne opowiadanie o
ciuchci wilanowskiej. (Dziadkowie długo mieszkali w Wilanowie, który
wówczas znajdował się poza granicami Warszawy, zanim przeprowadzili się do
Warszawy). i kilka innych, które nie utkwiły w mojej pamięci. W
opowiadaniach prezentował właściwy sobie styl, lekko kostyczny i ironiczny, z
którym obserwował otaczający go świat.
Osobowość silna, despotyczna, o niezłomnych przekonaniach
prawicowych. Zafascynowany osobowością i filozofią Nietzsche`go. Zacięty
wróg komunizmu. Nigdy nie mówił inaczej jak: sowiety mówią, czy sowiety
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robią to i tamto. Był bardzo dumny ze swej kariery zawodowej, a zwłaszcza
stanowiska inspektora szkolnego.
Z opowiadań rodzinnych wiem, Ŝe podobnie jak jego matka – Anna i
córka – moja ciotka, Sławomira, miał zdolność do tzw. snów proroczych, które
zazwyczaj się sprawdzały, jeśli nie w szczegółach, to w ogólnej wymowie. Ze
Sławomirą miewał sny synchroniczne.
Po tym wstępie czas na „Ostatnie łzy”. Wbrew pozorom opowiadanie jest
satyryczne – z wyjątkiem ostatnich kilku zdań – które są pięknie wzruszające,
choć chyba napisano ich o jedno za duŜo – przynajmniej według współczesnych
wymagań literackich. Zachowałam oryginalne słownictwo, pisownię i
interpunkcję.
„OSTATNIE ŁZY...
Gdy nowomianowany nauczyciel, Piotr Radło wjeŜdŜał do nadbuŜańskiej
Wsi Pieszochód Psi, która to miejscowość miała być od tej chwili jego miejscem
słuŜbowem, doznał mniej więcej takiego przyjęcia, jakiego doznają wszyscy
podróŜnicy, Ŝądni przygód egzotycznych krajów. Przyjęcie to było zarówno
radosne, jak i oryginalne i nosiło na sobie bezsprzecznie cechę swojskiej,
Ŝywiołowej owacji.
Oto cała rezolutniejsza młodzieŜ płci męskiej, w przypuszczalnych
granicach od lat siedmiu do szesnastu, zapisana w księdze ludności Pieszochodu
Psiego, biegła za podwodą, na której jechał on, jego koszyki i Ŝelazne łóŜko i
darła się wniebogłosy:
— Tyfus jedzie! Tyfus jedzie! Tyfus jedzie!... Rozradowana piesza
banderja malców i wyrostków otaczała wóz wrzaskliwym wieńcem, nabierała w
brudne garście drogowego piachu, ciskała nim to za wozem, to nawzajem sobie
w oczy, wydając jednocześnie okrzyki tak entuzjastyczne, Ŝe prawie
niesamowite, a nawet znalazł się szczęśliwiec, któremu udało się znaleźć
prawdziwy kamień na piasczystej drodze i oczywiście strzelił nim w stronę
wlokącej się podwody. Był to jednak tylko niewinny, rodzimy figiel, bo kamień
nie trafił ani w flegmatycznego właściciela podwody, ani w Piotra, ani nawet w
konia, uderzył jeno radośnie w „dugę”, co trzęsła się na „hołobach” ponad
karkiem końskim — i na tem koniec.
Figiel ten, stanowiący punkt zenitalny owacji, nie znalazł jednak
naleŜytego zrozumienia u siedzących na wozie, a nawet, co gorsze, wyrzucił ze
stoickiej flegmy właściciela „zakazanej furmanki”. Ten bowiem natychmiast
zatrzymał konia, a następnie, zwróciwszy swoją niegoloną twarz w stronę
rozigranej kalwakaty, sypnął naprzód rzęsistym deszczem wyrazów
najcięŜszego kalibru, zaczerpniętych z samego dna folklorystycznego słownika
rosyjskiego, a potem pogroził tak kategorycznie batem, Ŝe owacja w tej chwili
ustała.
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Było to oczywiście tylko nieporozumienie, z którego wkrótce zdał sobie
nawet sprawę odtwórca ginących w Polsce folklorystycznych wyrazów słownika
rosyjskiego, bo chcąc zatrzeć niefortunnie popełnioną omyłkę, zwrócił się do
Piotra z dobrodusznym uśmiechem:
— Sprytne chłopaki, bo sprytne. Sam pan widzi. Trza im tylko mocnej
ręki Iwana Groznoj. A jakŜe! Tera to szkoły nie było, to się wszystko toto
rozpuściło, jak dziadoski bat, ale niech pan sobie tylko dobrego kija przyładuje,
to wszystko będzie w porządku. Bez kija nic nie poradzi... — dodał po chwili
filozoficznego namysłu.
Odmiennie od młodszych zachowywali się starsi. Ci wychodzili z
drewnianych, pochylonych chałup, stawali na podwórzu i patrzyli na intruza
podejrzliwie, a gdy wóz mijał zagrodę, dzielili się swojemi uwagami i
spostrzeŜeniami. Niektóre zdania doleciały nawet do uszu Piotrowych:
— Taki młody, co on tam nauczy!...
— Ot, bałamuctwo i więcej nic!,.
— Nie było szkoły był spokój, a tera chłopie płać, bo się ekspetorowi
zachciało szkoły...
— Wszystko to na nasze czarne ręce...
— Ot, niema taki co robić, to mu trzeba letki chleb dać...
— Ano, wiadomo, Ŝe taki pytlowy do pługa nie stanie...
Tak oto gadało starsze pokolenie Pieszochodu Psiego i pokazało się. Ŝe
miało dobry węch, bo nikt, jak Pieszochód Psi długi i szeroki, nie był
zadowolony z Piotrowego nauczania. Piotr przede-wszystkiem nikogo nie bił,
nie trzymał dzieci w szkole od świtu do nocy i zaprowadził zgoła głupią nowość
w postaci robót z gliny, tektury, ze słomy, a wszystko to robił na lekcjach, kiedy
dzieci powinny były uczyć się czytać, pisać i rachować.
Na „schodach gromadzkich zawrzało.
— Garncarzy chce porobić z gospodarskich dzieci! — wołali jedni.
— Słomianki kaŜe pieść! Słyszeliście ludzie? Powiedzcie, po jakiej
cholery cięŜkiej trzeba mu słomianek? — krzyczeli drudzy.
— Ot, co chcą, to sami robią. Albo jest jaki rząd?...
— Powiada, Ŝe będzie trzymał dzieci aŜ do Ŝniw i nie puści nawet do
pasienia. Słychane to rzeczy?
— To niby nasze krowy mają juŜ pozdychać bez te szkoły!...
— Jaka toto tam szkoła? Za ruskiego to wiem, Ŝe była szkoła, a tera, to
czort wi, co to jest...
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— Ja wam radzę — przekrzyczał wszystkich jeden z gospodarzy bywalców, jako Ŝe gruntu miał mało i za traczką chodził po okolicznych
wioskach — ja wam radzę dzieci ze szkoły zabrać i do ekspektora delegację
wysłać! Moje chodzi juŜ trzeci miesiąc do szkoły, a jeszcze z Hameryki listu nie
przeczyta! Ja swojemu, to zrobię tak: kupię mu kajet i kaŜę mu całą ksiąŜkę
przepisać. Jak przepisze, to będzie miał dosyć. Ot, taka jest moja rada... Niech
będzie kara za nieposyłanie!
— Jaka tam kara? Zawracanie głowy! Kto mnie moŜe karać za moje
własne dziecko? Moje jest i ja mam prawo do niego. Tera wolność...
— Jak nie będzie kara, to będzie gniada — wzbudził cały huragan
śmiechu miejscowy dowcipniś, co grywał po weselach.
— Wio, gniada!! — wrzasnął w tej chwili jakiś „szkolny” chłopak i
gwiŜdŜąc przeraźliwie, opuścił zebranie, naśladując w biegu wierzganie źrebaka.
— Patrzajcie, jak to się w szkole wyuczył...— kiwał głowami areopag
Pieszochodu Psiego.
Takie to sądy wypowiadano na wszystkich „schodach”, ale i na tem się
teŜ kończyło, bo, przyznać trzeba, znajdowali się i inni, mający szersze pojęcie o
rzeczy. Ci hamowali bardziej porywczych mniej więcej w ten sens:
— Dajcie, ludzie, spokój, bo jak jest to jest, a Piotyr Radło jest nasz... śe
źle uczy, to on nie winien, tylko naczalstwo. Taki ekspektor to powinien zjechać
i powiedzieć, a to ma być tak, a to tak. A on co? Podobno nawet zastał, jak
dzieci babrali się w glinie i nic na to. Więc kto tu winien? Do posłaby nam trza
na ekspektora skargę zanieść, a nie Piotra się czepiać, bo jak jest to jest, to
dlatego on człowiek nasz... ToŜ ja jego ojca znam. Ot, taki sam gospodarz, jak ja
albo wy. We Wnykach ma swoje chaziajstwo, bedzie ze trzydzieści wiorst stąd,
Piotyr choć uczony, a. zawŜdy nasz. Gorzej byłoby, jakby nam tu jaką cholerę z
Galicji nasłali, bo powiadają, Ŝe tego to duŜo do nas naszło, jako Ŝe nie mają
tam co jeść, a u nas to wszystkiego poddostatkiem. Taki z Galicji to nawet z
proboszczem potrafi się prawować. Opowiadał mi kum z Sosnowego Kąta, bo
tam takiego mają.
— Niema co, trzeba cierpieć ten dopust boŜy i więcej nic — dodawał inny
teŜ rezolutniejszy. — Przetrwaliśmy kacapa, przetrwaliśmy niemca, to
przetrwamy i ten dopust boŜy na nas i dzieci nasze...
UwaŜali więc szkołę za dopust boŜy i cierpieli, Piotr Radło zaś robił
ciągle swoje, a natarczywszym odpowiadał zawsze jedno:
— Czekajcie końca! Nauka dopiero co rozpoczęła się, nie wiecie, jak
będzie dalej.
Czekali więc, co będzie dalej, choć ślepy widział, Ŝe z tego nie będzie nic,
bo co warta nauka bez kija i jeśli dzieciak nie siedzi w szkole od świtu do nocy,
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a w dodatku lepi coś z gliny i wynosi z domu wszystkie pudełka, jakie mu pod
rękę popadną? Koń gospodarski własnego chowu śmiałby się z takiej nauki, a
nie dopiero gospodarz.
---------------------------------------------------------------------------------------------I doczekali się ludzie.
Piotr Radło, a było to zimową porą, zachorował raz sielnie.
Co to była za choroba, kto go wi — to jednak pewne, Ŝe wszędzie
panował tyfus plamisty, jako Ŝe chorobę tę zawlekli bieŜeńcy z Rosjei. Czy to
był akuratnie tyfus, nie wiadomo, bo i kto miał powiedzieć, jeśli Pieszochód Psi
nie miał nawet felczera, chociaŜ prawdę powiedzieć to i felczer czasem
pobałamuci i nie zawŜdy trafi w chorobę jak potrzeba. KaŜdy „dlatego” i bez
felczera domyślił się, Ŝe to coś bardzo złego, bo Piotr ni z tego, ni z owego
zaczął bić szyby .w tej samej chacie, w której szerzył światło wiedzy, a która
przez nieporozumienie nazywała się szkołą, zamiast po prostu chlewem.
Zeszli się więc znowu najmądrzejsi z wioski na „schód” i „dawaj radzić,
ale co tu radzić, jak nauczyciel bije szyby po tysiąc marek jedna..
— Nic, ino mu w głowie coś się popsuło — twierdził sołtys, spluwając
mocno, jako Ŝe kurzył machorkę.
— Z urna saszoł,...— poprawił go stary gospodarz, twardy katolik,
pamiętający jeszcze czasy prześladowań moskiewskich.
— Tak, tak — potwierdzili inni, którzy teraz dopiero zrozumieli, o co
rzecz idzie.
— Ano, jak tak — powiada sołtys — to trzeba do jego ojca powiestkę
posłać, a koło niego tymczasem wartę postawić.
— Tak, tak potrzeba! — zgodzili się wszyscy jednomyślnie.
Posłano więc posłańca do Piotrowego ojca, .a koło niego postawili wartę z
czterech silnych i do bitki zdatnych chłopów, jako Ŝe niejednokrotnie dali
poznać się z tej strony na okolicznych odpustach i roznieśli sławę Pieszochodu
Psiego po dalekich parafjach.
Wartownicy „dawaj radzić na swój sposób, co to począć.
— Co tu wartować? — mówi jeden z nich. Jak nauczyciel bije szyby, to
trzeba temu jakoś zaradzić...
— Pewnie, Ŝe trzeba — potakują: inni.
— Ale jak?
— W tem cały interes, jak?
— Nic, ino trza go bajki związać...
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— Chyba, Ŝe związać...
Odpowiedni sznur wnet się znalazł. Wartownicy popróbowali kolejno
jego mocy, a potem sprawnie i znienacka rzucili się na Piotra... Myśleli, Ŝe
delikwent będzie się bronił, a on nic... Legł jeno, jak długi i ślepia mu się Ŝarzą,
jak u warjata.
Związali go tedy „bajki” bez wielkiej przeszkody i rzucili na łóŜko.
Radło leŜał juŜ teraz spokojnie, tylko gadał sam do siebie, ale tak jakoś,
Ŝe trudno go było zrozumieć, a czasem skamlił, ni to pies. Zdaje się, Ŝe błagał,
aŜeby zdjęto z niego sznury... Ktoby tam jednak słuchał warjata?
Nic teŜ dziwnego, Ŝe i wartownicy go nie słuchali...
— Niech sobie jego ojciec przyjeŜdŜa i robi z nim co chce — mówili,
paląc okrutnie grube papierosy, skręcone z zielonego tytoniu i papieru
gazetowego. — Ojciec jego ma do niego akuratne prawo, a my co? Wiadomo,
naród cudzy...
I leŜał tak Piotr Radło, czekając na tego, który do niego miał akuratne
prawo...
JakoŜ we dwa dni później przyjechał stary parą chudych koni, stanął nad
synem i pokiwał siwą zmierzwioną głową:..
— A trzeba ci było iść na nauczyciela? Nie lepiej ci było iść na księdza?
Byłbym ostatnie łapcie sprzedał, a dlatego byłbym cię wyuczył. A tera to masz...
Kto nie słucha ojca, matki, psiej skóry będzie słuchał!.. A czy ta mąka to jego?...
zapytał wartowników, wskazując na worek przykucnięty w kącie izdebki. —
Zabraćby to trza, bo, wiadomo, zeŜrą, gdy jego nie stanie...
— Co to, to nie! — protestuje jeden z wartowników. Ta mąka to zsypka.
Sołtysa trza zapytać...
— I opiekuna szkoły — dodał drugi, jako Ŝe rozumiał się lepiej na prawie
szkolnem.
— A czy Piotra wam rozwiązać? — zapytał któryś z dwóch pozostałych.
Wy ojciec, to macie prawo Ŝyczyć, bo myśmy go związali czasowo... Szyby
bił...
— Chyba, Ŝe rozwiązać.. — rzekł stary po namyśle. — MoŜe juŜ nie
będzie bił szyb... A kto zapłaci za te szyby?
— Za te wybite, to pewno gromada zapłaci, jakby syn wasz zmarł. Ale
jakby tera jeszcze wybił, to zapłacicie wy, bo chcecie, Ŝeby go rozwiązać... To
moŜe go jeszcze tak zostawić?...
— A to, jak chcecie Wasza rzecz. Myśmy swoje zrobili. Ja dlatego myślę,
Ŝe moŜna mu sfolgować. Dwa dni juŜ nie jadł, to pewnie krew w nim uspokoiła
się.
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— Ano, to rozwiąŜcie... A swoją drogą poszlijcie po sołtysa wedle tej
mąki, bo mi spieszno.
Jeden ze stróŜów poszedł więc po sołtysa i opiekuna, pozostali zaś trzej
poczęli Piotra uwalniać z więzów.
Ręce Piotrowe opadły bezwładnie wzdłuŜ ciała. On sam nawet nie
poruszył się.
— Chwała Bogu nie będzie bił szyb.. — westchnął stary z ulgą.
Niezadługo przyszedł i sołtys i opiekun szkolny, wysłuchali cierpliwie starego
gadania, pierwszy poskrobał się w niemyty kark, drugi wytarł nos w połę
koŜucha, a wreszcie zakonkludowali zgodnie:
— Hej, ludzie, jak tę mąkę zabierać, kiedy to zsypka! Gromada dała,
gromada weźmie. Będzie dla drugiego nauczyciela, jakby ten umarł... Syna se
weźcie! Do syna macie prawo, do mąki nie... Bedzie ze trzy pudy i fantów ze
dwadzieścia... — dodał sołtys, potrząsnąwszy wpierw workiem.
— To mój syn nawet tej mąki nie wart? — jęknął stary. — Hej, ludzie,
wy!...
— Co on tam wart, kto go wi... I tak za szyby gromadę będzie musiała
zapłacić...
— A ja wam powiadam, Ŝe mąkę wezmę.
— A ja wam powiadam, Ŝe nie weźmiecie...— powiedział sołtys twardo i
usiadł na tym samym worku z mąką, niby to dla skręcenia papierosa...
Chytra sztuka była. Wiedział, Ŝe stary nie powaŜy się sięgnąć po mąkę do
jego siedzenia i tak się stało...
Stary zorjentowal się, Ŝe nic nie poradzi, jednak nie wypadało mu tak
odrazu skapitulować, więc tylko fukał po próŜnicy, aŜeby mieć przynajmniej
ostatnie słowo:
— Jak nie teraz, to później zabierę! — krzyczał. Do ekspektora pójdę, do
samego starosty pójdę, a zabierę!.. On przecieŜ tyle znaczy, co naczalnik
ujezda... A tymczasem siedźcie se na niej i niech was pomorek!.
Były to juŜ resztki złości, po wyładowaniu których zabrał się do
załadowania syna na sanie. Wszyscy obecni, nie wyłączając sołtysa i opiekuna,
pomagali mu w tej pracy i starali się pocieszyć po nieudanej próbie zabrania
„zsypki”, jak gdyby nigdy nic nie zaszło.
— Wy się nie gniewajcie — mówili Ŝyczliwie — Ŝeśmy tej mąki nie dali,
ale powiedzcie, czy moŜemy dać, jak to gromadzkie? Gdyby ta mąka była
którego z nas, to co innego, ale to gromadzka. Jak starosta kaŜe dać, to damy,
inaczej nie, bo to naleŜy do gromady...
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— Niech was pomorek i waszą gromadę... Ostańcie z Bogiem, —
mruknął stary na poŜegnanie.
— Jedźcie z Bogiem, a spieszcie się, bo mróz mocny chwyta na noc!..
Istotnie mróz był piekielny i jeszcze jął wzmagać się. Stary nasunął lisią
czapę na uszy, wdział dwupalcowe tęgie rękawice, zebrał lejce w garść,
przeŜegnał, się i ruszył w drogę.
— A gdzieŜ ja synu mam ciebie wieźć? — zapytał, gdy juŜ wyjechali za
Pieszochód Psi. Chyba, Ŝe cię powiozę do szpitala, do Niezarad...
---------------------------------------------------------------------------------------------W Niezaradach stanęli o północy.
Ziąb panował straszny. Mróz ścinał krew.
— GdzieŜ-to się podziać? — pytał stary sam siebie. Nic nie wypada,
tylko. nocować na rynku... Bo i kto przyjmie z chorym do chałupy?
I nocowali na rynku.
Stary dreptał dokoła sań i zabijał kostniejące ręce, konie chrupały sieczkę,
a Piotr leŜał na saniach i od czasu do czasu jęczał...
Tak zeszła długa, luta noc, a rano powlekli się do szpitala.
Tu jednak jakiś jegomość, odziany w płócienny fartuch, który niegdyś był
biały, powiedział, Ŝe niema miejsca dla chorego i trzeba jechać do Lublina...
— Jak do Lublina, to do Lublina — mruknął stary z determinacją i ruszył
zwolna na ten sam rynek, mocno sobie nad czemś głowę łamiąc. I widocznie
przyszła mu dobra myśl do głowy, bo uśmiechnął się bezbarwnie, poprawił
koniowi „dugę” i zwrócił się do syna:
— Wiesz, Piotrze, ja myślę, Ŝe tobie trza do księdza, a nie do Lublina.
Poco ci taki szmat drogi. Jak masz Ŝyć, to i tak będziesz Ŝył... A jakbyś miał
umrzeć, to dobrze jest pojednać się z Panem Bogiem. Co ty na to?
Chory patrzył szeroko otwartemi oczyma i wykrztusił jeden jedyny
wyraz:
— Pić...
Stary otarł dwupalcową rękawicą szron z wąsów.
— Chcesz pić, to ci wierzę, bo i mnie samemu chce się pić. Mróz ma to
do siebie, Ŝe kaŜe pić, jak człowieka przejmie. JakŜe ja ci dlatego dam pić, jak
masz zamiar przystąpić do spowiedzi i Komunji świętej? Mógbyś, co prawda, i
z tego się wyspowiadać, ale powiedz sam, czy to wypada oszukiwać Pana
Boga?... No, jakŜe? Co ty na to?
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Piotr patrzył jednak dalej zamglonym wzrokiem w twarz ojca i nic nie
mówił. MoŜe nawet nie rozumiał, o co chodzi?..
------------------------------------------------------------------------------------------— A co, synu, nie lepiej ci? — zapytał stary syna, gdy po skończonej
spowiedzi przejeŜdŜali przez miasto. Tera, Piotrusiu, moŜesz juŜ spokojnie
umierać...
— Pić... — jęknął Piotr po raz drugi.
— Prawda, Ŝe ty chcesz pić — przypomniał sobie stary Radło. Teraz to ci
dam, boć wiadomo, Ŝe tera moŜesz... A czegóŜby ty się napił?
— Pić... wody... — drŜały gwałtownie usta Piotrusia, chwytając mroźne
powietrze, jak robi to ryba, wyrzucona z wody.
— Wody? A chybabym twoim ojcem nie był, aŜebym ci dał tylko
wody!... Coby na to ludzie powiedzieli?... Tylko ja mogę pić wodę, a ty
dostaniesz coś lepszego... AjakŜe dostaniesz... Chybabym ci ojcem nie był... —
uśmiechał się tajemniczo, rozglądając się dokoła.
I nagle znalazł to, czego szukał i zatrzymał konięta przed jednym ze
szynków. Za małą chwilę wyniósł. kufel piwa...
— Pij synu, chciałem ci kwasu, ale niema... Piwo teŜ jest dobre... Ty
pewnie masz gorączkę, w tobie krew gra, a piwo dobre na krew... Na zdrowie!
Przytknął kufel do ust synowych i zwolna wlewał mu w gardło gorzki
napój tak długo, aŜ kufel się opróŜnił i na dnie pozostała tylko piana.
A co. prawda, Ŝe dobre?... — śmiał się stary. Ja ci mówię, ty słuchaj tylko
mnie starego, swoją uczoność rzuć do kąta, a wszystko będzie dobrze...
Chory popatrzył nieco przytomniej.
— Tatu, gdzie my jesteśmy?
— W Niezaradach, synu.
— A czemu my nie w domu? Tatu, jedźmy do domu!...
— Do domu chcesz? I ja tak myślę... Wszyscy mi tam koło kościoła
gadali, Ŝe trzeba to do Lublina, to jeszcze raz tu do szpitala, to do doktora, ale co
oni tam wiedzą?.., Jak umrzeć, to umrzeć w swojej chacie... Jedźmy do domu...
I pojechali noga za nogą, jako, Ŝe szkapięta zmarznięte i zmęczone były, a
droga cięŜka. Mróz był ciągle siarczysty, sanice aŜ dzwoniły o zlodowaciały
śnieg, lodowe podmuchy wiatru lizały po twarzy, jak rozpalonem Ŝelazem
— Tatu! — zawołał nagle Piotr z niezwykłą mocą.
— A co tam? — odwrócił się flegmatycznie stary, bo szedł przy koniach.
— Pamiętajcie, jak umrę to postawcie mi na grobie pomnik!...
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— Co?... Pomnik... A za co?...
— Za co?... Za całe moje Ŝycie!... Za ten choćby Pieszochód Psi!..
— Głupiś, synu z twoim Pieszochodem!.. Gadaj zdrów, jak masz
gorączkę. Pieszochód taki twój, jak i mój... Pewnie, Ŝe jakby sprzedał
Pieszochód, toby bajki pomnik postawił i to nie jeden i nie dziesięć... Ot, niema
oczem mówić!.. A tych szkap nie sprzedam...
— Od inspektora weźmiecie moją pensję, tam jeszcze oś będzie, to
wystarczy...
A stary na to:
— A pogrzeb czem zapłacę?...
Piotr nic nie odrzekł, spojrzał jeno dziwnie na ojca... Bóg wie, co myślał
w tej chwili?
MoŜe pojął nagle bezgraniczną ciemnotę ojcowej duszy?... MoŜe
skrzyŜował, opętane przedśmiertnem jasnowidzeniem źrenice swoje ze
spojrzeniem trudów - olbrzyma, ruszającego na mozolną orkę bezkrajnych,
dziewiczych ugorów i przeraził się tego spojrzenia? MoŜe zrobił błyskawiczny
przegląd swoich mozołów, rzuconych na stos całopalny w ofierze świtowi,
więzionemu przez nieubłagane cienie nocy? MoŜe poznał, Ŝe było to wielkie,
przytłaczające nic, wobec tego, co jest? MoŜe gniótł go Ŝal, Ŝe precz z placówki
odejść ma i odejść musi? MoŜe szarpnął nim ostami bunt i legł bezsilny?
KtóŜ odgadnie, jakie myśli przeleciały wichrem przez rozŜagwiony mózg
w tej jednej jedynej chwili przed odlotem w nieznane?
Dwie łzy ogromne stoczyły się po policzkach Piotrowych, spadły na
zgrzebny kilimek, na którym spoczywała jego skołatana głowa, a dobrotliwy
mroźny wichr, co przyleciał z nad rozłogich polskich ugorów, ściął je w dwie
bezcenne perły i kojącym. pocałunkiem zamknął znuŜone powieki...
Były to ostatnie łzy Piotra Radło...”
komentarze
1. spory talent • autor: J. P. 2015-11-16 21:48:35
Dobre, przypomina "Szkice węglem".
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4
Dydaktyczny smrodek
Za mojej młodości tak mówiono na wszelkie próby pouczania ludzi, ale
najczęściej pouczano dzieci, więc dorośli mieli nieco więcej spokoju niŜ dziś.
Jeśli jednak brano się z pouczanie dorosłych, sfery tego pouczania chętnie
dotyczyły tego co dziś: jedzenia, ubierania się, zdrowia i moralności. Brało się
to z przekonania, Ŝe prosty lud wymaga dokształcania w tych zakresach, jako Ŝe
to, co najbardziej szwankuje, to higiena. Dziś jednak czytając wpisy na FB
moŜna poczuć juŜ nie smrodek, a prawdziwy smród, mimo, Ŝe Ŝyjemy
higieniczniej niŜ kiedyś. Motywacja pouczania teŜ jest inna niŜ dawniej. WiąŜe
się z przekonaniem, Ŝe tak jak ja myślę, powinni myśleć teŜ inni, a jeśli tego nie
robią, to JA muszę ich oświecić. Nie są głupi, ale błądzą. Albo są głupi, bo
błądzą.
Chętnie więc wrócę do czasów PRL gdy pouczano ludzi (dzieci) jeszcze
nieśmiało i wszystko w czym pouczano było słuszne i takim pozostało do dziś –
w przeciwieństwie do dzisiejszych pouczeń które czasem są mocno
kontrowersyjne delikatnie mówiąc.
Z sentymentem wspominam zeszyty szkolne, na odwrocie których
przeprowadzano edukację najmłodszych. Dzięki szufladom starego biurka
trafiłam na kilka okładek takich zeszytów i pozwolę sobie je
zaprezentować

Prawda, Ŝe wzruszające? No i niewątpliwie słuszne. Poczytajmy teraz
sobie, co radzą moi znajomi z FB! Czy ich rady są równie słuszne?
— Detox dla Twoich włosów!
— Zrób to dla siebie: wczasy odchudzające w Iwoniczu. Tylko teraz
RABAT za rezerwację!
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— Kambo (inaczej Sapo) to potęŜne lekarstwo z Amazonii. Jest to śluz
Ŝaby Ŝyjącej w północnej części lasów deszczowych (Giant Green Monkey
Frog, po łacinie Phyllomedusa Bicolor). Jego zadaniem jest ochrona Ŝaby przed
drapieŜnikami, poniewaŜ dla nich jest to silnie trująca substancja. Dla człowieka
przy odpowiednim zastosowaniu jest to uzdrawiający lek. Kambo jest jednym z
najsilniejszych naturalnych antybiotyków na świecie. Ma bardzo pozytywne
działanie na wzmocnienie układu immunologicznego oraz oczyszczenie
organizmu z toksyn. Podnosi siły witalne. Poprzez oczyszczenie mózgu z toksyn
wiele ludzi ma uczucie większej klarowności umysłu. Kambo przywraca nasze
ciało do jego naturalnego potencjału.
— Zapraszam na warsztat Psychologii transpersonalnej i oddychania
holotropowego w Krakowie. Mam ponad 20 lat doświadczenia z tą techniką, idę
do Polski przez 15 lat. Dziękujemy za zaufanie.
— Zrozum kim jesteś i zacznij ujarzmiać matrixa prawno-bankowego
— co moŜna zrobić z sałaty? Zupę moŜna zrobić serio mówię. Nie
wierzycie to przeczytajcie i zróbcie
— Lekarstwo czy trucizna? Odkryj kod metaboliczny
— Po czym poznać, ze jesteś w toksycznym związku?
— Dzieci, które pyskują wyrastają na ludzi sukcesu
— JeŜeli chcesz szybować z orłami nie moŜesz dalej grzebać w piasku z
kurami
— Otwieraj się na harmonijną relację z pieniądzem
— Idź z sercem przez Ŝycie z uśmiechem na twarzy a kaŜdy cię
przyjaźnią obdarzy
— Nie słuchaj tych ludzi oni kłamią. Przynosisz szczęście
— Są rzeczy w które trzeba wierzyć, Ŝeby je zobaczyć
— Kto pije i pali temu z ryja wali
— Uzyskaj wysokie wynagrodzenie za linie przesyłowe
— Niektórzy ludzie są jak grosz. Dwustronnie bezwartościowi
— śycie jest zbyt ironiczne
— Najlepszy człowiek jest jak woda która zasila wszystkie rzeczy i nie
walczy z nimi
— Uwaga, w najbliŜszych dniach bądź czujny
— Witamina C niszczy komórki raka jelita grubego
— Czy dary Ducha świętego są tylko dla namaszczonych duchowych
specjalistów? Części zamienne, uzdrawianie i twórcza moc BoŜa w tobie
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— Zakopywanie Ŝywcem sposobem na stress
— Skórka z cytryny lekiem na bóle stawów
— Oliwy picie wydłuŜa Ŝycie
— Otaczajmy się ludźmi którzy ciągną nas w górę, a nie w dół
— Zmień Ŝądam na potrzebuję
— Orgonit duŜy osobisty. Cena to 130 zł. Zaprogramowany na spokój,
łatwość wyraŜania swoich opinii i uczuć, idealny dla osoby roztargnionej,
emocjonalnie rozbitej, działa na jasne myślenie
— Soda oczyszczona - stosuj na skórę i włosy
— Pij codziennie ten rewelacyjny napój, a pozbędziesz się...
— Człowiek to jest święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno
— Zupa na przeziębienie – 4 przepisy
— Nie ma Ŝadnych drzwi, wszystko jest otwarte
— Obie rzeczy, zarówno to przed czym uciekasz, jak i to za czym
wzdychasz – są w tobie
— śycie kobiety jest jak gotowanie; trzeba wiedzieć kiedy popieprzyć,
kiedy przysłodzić, a kiedy wszystko chrzanić
— Istnieją trzy rzeczy w naszym Ŝyciu... (Tylko trzy?)
— Jak zrobić rzeczy, na które nie masz ochoty, a które musisz
wykonać?
— Po czym poznać, ze jesteś w toksycznym związku?
.......................................................................................................
To tylko nawoływania z jednego weekendu na FB.
Dość juŜ jedzenia tej Ŝaby, chociaŜby pochodziła z Amazonii! Protestuję!
Dajcie nam Ŝyć po swojemu, po siermięŜnie-polsko-niesłusznie-niepatriotycznie
i bezrefleksyjnie. Pierogi z kapustą na myślenie. Ruskie pierogi na depresję.
Lane kluski na rosole na zbliŜenie dusz i przyjaźń. Śledzie z cebulką na
refleksje. Śledzie z majonezem i groszkiem na wspomnienia. Stare płyty na
sentymenty. Absolut vodka plus kominek z brzozowym, niepryskającym iskrami
polanem, plus przyjaciół krąg, na odświeŜenie ducha. MoŜna zastąpić ją taką
jedną z kłosem, nazwa trudna do wymówienia. I spojrzeniem rzuconym ponad
wiechciem niepotrzebnych kwiatów. Aby do wiosny!!!
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5
Kallwang czyli słodkie pocztówki z wojny
Mój Dziadek, Benedykt Jacórzyński walczył w armii austro-węgierskiej w
I wojnie światowej i w 1917 roku był ranny w jednej z bitew. Rana była pewnie
dość powaŜna, bo leczył się aŜ do 1919 roku, początkowo w szpitalu w
Kallwang w Austrii, potem w kilku miastach na Węgrzech. Do swoich dzieci,
Sławomiry i Tadeusza, mojego ojca, czyli Tadzika i Sławuni regularnie
przesyłał pocztówki ze słodkimi obrazkami bawiących się chłopców i
dziewczynek.
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Tymczasem prawdziwe Kallwang wyglądało pewnie tak, jak na
pocztówce dla dorosłych: krzyŜ przypominający o cierpieniu.

Choć i były w Kallwang ładniejsze widoczki, sam szpital zapewne pełen
był rannych, cierpiących, smrodu i krzyków, ale o tym się do rodziny nie pisało.
Czy dziś się wiele zmieniło? Nie chodzi mi oczywiście o samo
miasteczko i szpital, a o współczesne odpowiedniki pocztówek z wojny, z
miejsca, gdzie dyskutuje się o zamachach terrorystycznych, nalotach na Syrię,
walkach z państwem islamskim, nowej zmianie polityków w Polsce, zalewie
elementem muzułmańskim i innym rozumieniu katastrofy smoleńskiej oraz
obawach z wszechogarniającym, związanym z tym konglomeratem spraw i ich
konsekwencji.
Na FB królują słodkie kwiatki, ptaszki, kotki i pieski, tym więcej, im
bardziej przeraŜają fakty z telewizyjnych i gazetowych doniesień. Osoby
uduchowione dyskutują nad pojawieniem się w otoczeniu znacznej ilości
duchów, o czym świadczy nadzwyczajnie ciepła pogoda i wzmoŜenie dziwnych
zachowań psów, które, jak wiadomo, widzą duchy. I taki teŜ pojawił się ostatnio
w moim domu – przy przeglądaniu z siostrą starych zdjęć mojego dziadka,
przewrócił stojącą lampę, tłukąc klosze, a nazajutrz, juŜ przy innej osobie (ale
siedzącej na tym samym miejscu i przy tych samych zdjęciach), przewrócił
butelkę wódki, choć niewiele zawartości rozlał, na szczęście, co świadczy o
tym, Ŝe nie chciał wyrządzić krzywdy, tylko zaznaczyć swoją obecność.
Powie ktoś – to dla równowagi. Im więcej zamachów, bomb, trupów i
śmierci, tym bardziej ludzie poszukują pocieszenia. Czemu więc oglądalność
programów wzrasta w miarę zwiększenia w nich dawek okrucieństwa? Czemu
królują filmy w rodzaju „zabili go i uciekł”? Są dni, kiedy wieczorem w
telewizji nie daje się odnaleźć Ŝadnego filmu spoza tego gatunku. Jak nie
gangsterzy, mordercy, detektywi, szaleńcy, to wojna, bomby, wybuchy, tortury i
kaźnie. Za to rano słodkie seriale, w których króluje miłość, wręczanie
bukietów, obrączek, wybór ślubnego stroju i problemy finansowe.
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Ale kto uznał, Ŝe właśnie taka równowaga jest nam potrzebna? Ten sam,
kto chce dzieciom pokazywać świat wychowawczo upiększony, nie bacząc na
to, Ŝe w kanałach filmowych dla dzieci słodkie zwierzątka, międzyplanetarne
stworki, roboty i inne mechanizmy poczynają sobie nawet bardziej paskudnie,
niŜ rzeczywiści przestępcy. Zawsze odnosiłam wraŜenie, Ŝe Bob budowniczy z
rozkoszą burzy budowle i uŜywa walca drogowego chętniej do miaŜdŜenia
przeciwników, niŜ do budowania czegokolwiek. Budowanie nie jest ciekawe,
rozwalanie bardziej odpowiada naszej naturze. Ale od czasu, gdy mój wnuk
oglądał Boba, jest juŜ tylko gorzej.
CzemuŜ się więc dziwić, Ŝe my, duŜe dzieci, lubimy rozwalać, a nie
lubimy remontować, odnawiać, uzupełniać, poprawiać, ulepszać, a zwłaszcza
cyzelować.
Gdzieś w zaraniu tej tendencji tkwi zapewne pomysł na pokazanie
dzieciom ślicznego, idealnego świata, a dzieci te dorastając odkrywają Ŝe dla
zbudowania ideału łatwiej najpierw wszystko zburzyć do gołej ziem, a dopiero
potem budować. Później, juŜ niestety, budowanie znudzi się albo przyjdą inni z
nową koncepcją świata i znowu zaczną od burzenia.
Nie zdziwmy się więc, kiedy uchodźcy z przyszłej wojny w swoich
ajfonach lub smartfonach uniosą pełen komplet pozostawionych w domu
kotków i piesków, oraz bawiących się ongiś słodkich, pucołowatych
dzieciaczków, aby mieć zajęcie na chłodne noce, spędzane na jakichś granicach,
pod jakimiś płotami, czy wręcz w ruinach na szczękaniu zębami i marzeniu o
lepszym świecie.
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6
Listy nauczyciela z czasów okupacji
Pisze znajomy mojej ciotki, Sławomiry, nauczyciel we wsi Karsznice.
Czy to są Karsznice, powiat zduńkowolski (obecna dzielnica Zduńskiej Woli)
czy łęczycki albo jędrzejowski – trudno odgadnąć. MoŜliwe, Ŝe są to zupełnie
inne Karsznice, poza naszymi obecnymi granicami. W którymś z listów autor
wspomniał nazwę rzeki – ale nie zapamiętałam i nie mogę na nowo odnaleźć,
notuję takŜe i to, Ŝe jeździ na zastrzyki do Łowicza. Były to więc
prawdopodobnie Karsznice DuŜe, gmina Chąśno powiat Łowicz, województwo
łódzkie.
Podpisuje się imieniem niewyraźnie: prawdopodobnie: Andrzej, moŜe
Antek?. Tak więc będę go nazywać, choć moŜe imię mieć inne. Moja mama
opowiadała mi kiedyś, Ŝe ciotka Sławomira miała narzeczonego, ale Ŝe nie
zdecydowała się na związek z nim, ze względu na konieczność opiekowania się
matką. Inne rodzinne źródła mówiły o koledze ze studiów w Lwowie, który
zginął w czasie okupacji lub w Powstaniu. Czy to był właśnie ten narzeczony?
Jego listy, choć jest ich kilkanaście, nie zawierają Ŝadnych osobistych odniesień,
są opisem trudności Ŝycia codziennego w czasie okupacji, wiejskiej nudy,
róŜnych chorób wynikłych z powodu trudnych warunków, a przede wszystkim
braku opału – tak prywatnie, jak i w szkole. Z tego teŜ powodu lekcje w szkole
odbywają się w kratkę, a nauczyciel przymiera głodem i rozmyśla o zmianie
miejsca zamieszkania i zajęciu się przemytem – choć nie decyduje się nań
(prawdopodobnie). Listy sprawiają wraŜenie korespondencji z koleŜanką ze
studiów lub z pracy nauczycielskiej, choć zaczynają się od nagłówka
„Szanowna Pani”, potem „Panno Sławko”, a kończą na „Sławko” i
„Sławeczko”. Pierwszy z nich jest datowany na 29.11.1940, choć z treści
wynika, Ŝe nie jest on pierwszy, a kolejny, ostatni nosi datę 12.03.1943.
Nie wnikając w ich prywatne sprawy (pomijając fakt Ŝe jest niewątpliwie
facetem z gatunku narzekających, słabego zdrowia i podatnym na depresję) oraz
w to, co pisała do niego Sławka, a o czym nie wiemy, i jak skończyła się ta
znajomość: zerwaniem, czy śmiercią, czy zwyczajną utratą kontaktu —
najbardziej interesujący w nich jest opis wszechogarniającej niemoŜności –
pracy, uczenia dzieci, ogólnego rozbicia i braku perspektyw, tak dominującego,
Ŝe nawet nie chce się pisać do niewątpliwie bliskiej osoby, bo nie ma o czym
pisać, wszystko jest nudne i takie samo, a jeśli coś się dzieje, to źle się dzieje. I
wielkiego marzenia, Ŝeby mieszkać w Warszawie, ale w kierunku jego realizacji
nic się nie robi.
W tym pierwszym liście pisze: „U mnie nic nowego nie słychać, prócz
nudów” W tym i w kilku następnych listach z wyraźną zawiścią stwierdza, Ŝe „o
ile w Warszawie czas szybko płynie, tak na wsi dłuŜy się niemoŜliwie”. Potem
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przechodzi do spraw miejscowych: „Do niedalekiej osady ode mnie sprowadziła
się Ŝandarmeria, która na drogach odbiera ludziom towary. Ostatnie grosze
wyrwane na kupno Ŝywności są odbierane i człowieka doprowadzają do skrajnej
nędzy. Ludzie poświęcają się z naraŜeniem swego Ŝycia, by przejść granicę.
Człowiek niespokojnie się czuje wobec częstych napadów bandyckich. Wśród
takiego niepokoju i ciągłych niespodziewanie przykrych scen schodzą dni. Pod
tym względem, to juŜ w Warszawie jest lepiej. Prawda?”
W kolejnym liście (2.02,1941) Andrzej przeprasza, Ŝe będąc w
Warszawie nie odwiedził „Panny Sławki”, ale zaczęła go brać grypa i nie chciał
obciąŜać swoją chorobą znajomych, u których się zatrzymał. Potem zaś „...leŜąc
w łóŜku trudno mi było zebrać myśli i dać jakąkolwiek wieść” Pisze o
szkole: „Dzieci od świąt nie były w szkole, gdy mógłbym juŜ pracować siedzę
bezczynnie całymi dniami, bo nauki nie ma z braku opału. I nie wiem kiedy
otrzymamy? Sądzę, Ŝe w ogóle nie będzie w szkole czym palić, bo na to się
zapowiada. Więc szkoła długi czas nie będzie jeszcze czynna – do wiosny.”
Potem juŜ list z 28.02. 1941. „Pracy w szkole jeszcze nie zacząłem, ta
sprawa przypuszczalnie odwlecze się do połowy marca, w zaleŜności jaka będzie
pogoda.” Kolejny list dopiero z 29.05.1941. „Miesiąc czasu nie pracowałem,
gdyŜ zajęta była szkoła. Zacząłem juŜ teraz naukę, ale czekam wakacji. Rok
zszedł mi prawie na bezrobociu” Ciekawe kto i po co zajął szkołę, ale tego się
nie dowiem, choć zapewne współcześni się domyślali. „Prawdziwa wiosna, lecz
cóŜ, skoro tak smutno na świecie. Wielka droŜyzna, całkiem nie dostosowana do
mojego zarobku. Dlatego teŜ równieŜ staję przed zagadnieniem podobnym jak
Pani – co dalej?. WciąŜ myślę wyruszyć gdzie, pojechać, to znów brak dobrego
humoru. Człowiek staje się jakiś zamkniętym w sobie, pesymistą. W takich
rozbieŜnych myślach schodzi nieraz dzień za dniem, tak ze trudno zebrać się na
napisanie listu. Bo i cóŜ pisać? Zawsze ta sama szara rzeczywistość”
7.10. 1941 r. Sławomira i Andrzej nie spotkali się. On był w Warszawie,
ona w Lublinie, a list gdzieś zawieruszył się. „U mnie prócz nudy nic nowego
nie słychać. Pracuję w szkole. Martwi mnie trochę zbliŜająca się zima i wysokie
ceny, które coraz bardziej wzrastają. Natomiast koło mnie ludziska krzątają się
przy ostatnich pracach jesiennych w polu”
7.11.1941. Charakter pisma Andrzeja, początkowo ładny i kaligraficzny
traci swoje równiutkie literki, jak pod linijkę. Pisze: „U mnie nic nowego nie
słychać. Stale przesiaduję w domu z powodu wstrętnej pogody i roboty, której
mam dość duŜo. Codziennie po przyjściu ze szkoły muszę sobie pitrasić obiad.
Jest to najgorsze moje zajęcie przy którym schodzi mi do wieczoru. Nieraz myślę
o rzuceniu tego wszystkiego, o poczynieniu pewnej zmiany, ale nieświadomość
jak długo trzeba będzie jeszcze siedzieć w takich warunkach zatrzymuje mnie.
Zawsze wieś i wieś, do znudzenia. Tu znów przychodzą inne myśli, Ŝe dobrze
byłoby, gdyby moŜna było mieszkać w Warszawie i pracować. Wprawdzie jest
bardziej trudno ale i tam ludzie Ŝyją dając sobie całkowicie radę. Z tego
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wszystkiego najlepiej zająć się szmuglem, wtedy będzie moŜliwość częstego
bywania w Warszawie. DuŜo przy tym byłoby urozmaicenia, częsta zmiana
miejsca pobytu i nowe wraŜenia... Działka warzywna straciła swój urok. Trzeba
było równieŜ pozwozić warzywa, obecnie spotyka się tylko łodygi zamroŜone i
uschnięte” Niestety, gospodarny za bardzo ten Andrzej nie był.
W styczniu 1942 Andrzej trafia do szpitala – do Kliniki Dzieciątka Jezus.
Charakter pisma ma juŜ całkiem okropny. Pisze: „ Mam wyjątkowe szczęście. W
ubiegłym roku odleŜałem grypę, a w tym rozchorował mi się nos” Potem
następuje dokładny opis operacji zrobionej po prawej stronie i następnej,
czekającej, po lewej, poniewaŜ: „...tylko najgorsze to, Ŝe światła u nas nie ma i
nie mogą mi nic robić. Czuje się dobrze, lecz najgorsze to, ze mamy bardzo
zimno na sali . Wprawdzie są kaloryfery, ale nie grzeją.”
21 stycznia 1942 Andrzej dostaje od Sławki list i paczkę. Czuje się lepiej i
czeka go jeszcze jeden zabieg. „ChociaŜ jest na sali dość chłodno, lecz mając
trzy koce i ciepłą bieliznę ze sobą nie mogę narzekać na zimno. Lepiej byłoby
Ŝeby sala była ogrzewana, wtenczas mógłbym chodzić i prędzej schodziłby czas,
a tak, to trzeba leŜeć stale w łóŜku i nudzić się... śycie w szpitalu, jak na obecne
warunki jest dość dobre, a i wymagań nie moŜna dzisiaj stawiać wielkich.
Trzeba do wszystkiego się dostosować, a wtedy będzie dobrze.”
2.04.1942 Andrzej nadal nie jest w najlepszej formie. „Miałem podczas
świta Wielkiejnocy być w Warszawie, lecz odłoŜyłem podróŜ na później. Obecnie
dojeŜdŜam od czasu do czasu do Łowicza, wysiękowy lekarz specjalista robi mi
opatrunki w nosie...Na wsi jest pięknie, pogoda wiosenna. Jest bardzo miło i
przyjemnie, w otoczeniu czuć wiosnę, skowronki śpiewają.”
W grudniu, 8.12.1942 Andrzej nie pisze juŜ „Panno Sławko” Tylko
„Sławko” Widać w międzyczasie się spotkali i po 2 latach znajomości przeszli
na mówienie sobie po imieniu. (ja się urodziłam miesiąc wcześniej, wg słów
mojej mamy w luksusowych warunkach, pod opieką prywatnego lekarza w
prywatnej klinice. W tym czasie moja mama trudniła się nielegalnym handlem i
oczywiście mieszkała w Warszawie – a więc Andrzej miał racje, Ŝe warto
trudnić się szmuglem, tylko nie starczyło mu pewnie determinacji, Ŝyciowej
praktyczności i odwagi balansowania na krawędzi (sądząc z trudności z
gotowaniem sobie posiłków). Ale wróćmy do listu: „Pieniądze przesyłam
przekazem na Twoje ręce. Za długie czekanie –przepraszam. Ja czuję się dobrze.
Nos w dalszym ciągu posiada katar ropny. Zaczynam coś niecoś wątpić w
skuteczność leczenia. GdyŜ nie widzę poprawy.”
6.01. 1943 sentyment do Sławki wzrasta. Andrzej tytułuje kolejny list :
„Sławeczko!”. Dziękuje za list i zapowiada swój przyjazd do Warszawy,
odebranie listopadowej pensji i wizytę w klinice celem ewentualnego
zakwalifikowania się do operacji. Pisze: „Gdy nie będzie nic pilnego zaczekam
do wiosny, wtedy pogoda lepsza i nos szybciej będzie się leczył”
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10.02.1943 trudności Ŝycia Andrzeja się piętrzą. „Sławko! Myślałem
napisać parę słów, lecz stale coś stało na przeszkodzie, poczynając od
zmartwień swoich, a kończąc na chorobie siostry. MoŜesz sobie wyobrazić mnie,
tańczącego dzień w dzień koło kuchni i znoszącego kaprysy chorego. CzyŜ
moŜna w takich warunkach dobrze się czuć i mieć odpowiedni humor na pisanie
listu? Zapewne nie!” I tu pierwszy zgrzyt i pierwsze odwołanie do spraw
Sławki, a nie Andrzeja. „Z listu wywnioskowałem, Ŝe chciałaś o czymś napisać
mi, a nie mogłaś, bo coś przeszkadzało. Więc moŜe w następnym liście
napiszesz, o ile mogę o tym wiedzieć, co stało na przeszkodzie. UwaŜam, Ŝe
moŜna wszystko napisać, mimo, Ŝe pewne sprawy rzeczywiście stoją na
przeszkodzie. Mogłaś znów zakończyć list, tak jak chciałaś, jak dyktowało
uczucie, a zapewne nic w tej chwili nie powiedziałbym.”
Ostatni list z 12.3.1943 Andrzej znowu tytułuje „Sławko!. Widzę z listu,
Ŝe minęły jedne zmartwienia i kłopoty, a zostały drugie. Tak widocznie musi być
na tym świecie. Lecz nie trzeba się tym wszystkim martwić. Są prześliczne
wiosenne dni, którymi naleŜy się cieszyć. Koło mnie nic nowego. Skowronki
śpiewają juŜ. Po ostatkach trochę boli głowa z powodu za duŜo likieru. Ale
wiesz, trzeba było się postawić. Przebywam obecnie sam. Siostra wybrała się na
zastrzyki do Warszawy, a po nich odjechała do (nazwa nieczytelna)... do
księdza. Widocznie tam zatrzyma się dłuŜszy czas. A ja znów mam gospodynię.
W tych (?) kłopotach pomaga mi córka gospodyni, dość dobrze się domyśla, bo
gdy przyjadę ze szkoły mówi mi wdzięcznym głosem bym nie głowił siebie
obiadem, bo ona juŜ ugotowała i dla mnie. Nawet podczas mojej nieobecności
sprzątnie mieszkanie. Jestem jej za to wdzięczny. Napisz co koło ciebie słychać?
Łączę pozdrowienia. Andrzej(?)”
To był ostatni list, zachowany czy napisany, któŜ to wie? Potem nastąpiło
Powstanie, wygnanie z Warszawy i tułaczka. MoŜliwe, Ŝe A (Andrzej lub
Antoni, albo jeszcze inaczej) ułoŜył sobie Ŝycie z gotującą mu obiady córką
gospodyni. Ja zadaję sobie pytanie: Czy był to człowiek odpowiedni dla Sławki?
Delikatnej, myślącej, odpowiedzialnej, ale teŜ potrzebującej z tego powodu
opieki, a właściwie zrozumienia. Patriarchalny ojciec, wiecznie chory na
gruźlicę brat z ogromnymi kosztami leczony przed wojną w Szwajcarii, matka,
którą z jakichś powodów trzeba się opiekować. Gdzie tu widać rozumiejącego
partnera? W Ŝadnym z listów, poza przedostatnim, pan A nie wyraŜa
zainteresowania lub przejęcia się jej sprawami, zawsze pisze tylko o sobie.
MoŜe taka była kiedyś konwencja, a moŜe taki jego charakter. Jedno wiem,
Sławka doskonale gotowała i była bardzo praktyczna – lubiła robić przetwory,
eksperymentowała z roślinami, jakieś wino czy miody z mniszka, derenia,
jarzębiny i dzikiej róŜy, (podarowała mi na działkę odmianę róŜy płatkowej,
konfiturowej), nalewki wg litewskich przepisów — w czasach, gdy nikomu się o
tym nie śniło. Ze swoim przyszłym partnerem Ŝyciowym, łączyło ją to
zamiłowanie, a takŜe wycieczki i miłość do Tatr, tudzieŜ pewna delikatność i
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niepraktyczność Ŝyciowa w postępowaniu z ludźmi, przy wysokim poziomie
intelektu. Nie sądzę, Ŝeby Andrzej tym wymaganiom był w stanie sprostać.
Nigdzie w listach na przykład nie wspomina o swoich lekturach (mimo
dojmującej nudy), przyrodę kocha o tyle, o ile śpiewają skowronki i moŜna się
opalać.
Jednocześnie jest to jednak sygnał, co znosili ludzie w tym czasie i jak
niewielkie były ich oczekiwania. Opał, jedzenie i praca – to było wszystko, co
im do szczęścia potrzebne. śadna własność, Ŝadne lata spłaty kredytów, Ŝadne
związki dusz i Ŝadna duchowość oraz rozwój wewnętrzny i inne fanaberie.
Oczywiście takŜe nikt nie myślał o asertywności, skądŜe! Obśmialiby nasze
pomysły bytowania w kurnej chacie bez kontaktu ze światem (poza dostępem do
internetu, oczywiście!) jakie propagowała pewna autorka Taraki. Ale wróćmy
do Sławki.
Nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy kobiecie trudno znaleźć partnera
traktującego ją jak równorzędną osobowość, o zbliŜonych zainteresowaniach
intelektualnych i wspólnie ponoszącego odpowiedzialność za podjęte w razie
potrzeby decyzje i nie oczekującego od niej więcej, niŜ samemu się wnosi do
związku. Na przykład zbierania brudnych skarpetek rzucanych wieczorem na
podłogę. No i oczywiście, czasem, w drodze zupełnego wyjątku, pochylającego
się nad jej fobiami i lękami, próbującego im zaradzić samą swoją obecnością,
ciepłym głosem i dotykiem. Minimum ideału po prostu!
Tu jednak muszę wetknąć pewną szpilę. Współcześnie ludzie publikują na
przykład na Facebooku mnóstwo wypowiedzi, swoich Ŝalów, pretensji i
przemyśleń. Oburzają się jednak, gdy ktoś czytając je, wyciąga z brzmienia słów
własne wnioski (zwłaszcza dotyczy to rozmaitych guru w rodzaju Osho,
Wilbera, De Mello, Moji, Megre czy innych). Oburza teŜ literalne czytanie
wypowiedzi polityków, którzy zazwyczaj, jako ludzie, egzystują na niŜszym
poziomie intelektualnym, niŜ zbiorowość (inaczej nie podobaliby się
przeciętnym zjadaczom chleba). A przecieŜ z kaŜdego tekstu moŜna wyciągnąć
własne wnioski, kaŜdym tekstem przekazać skryte przesłanie. Sens SŁOWA
zaleŜy od ich zrozumienia, od ich wyrazu i zapewne dlatego wszystkie religie
jeśli nie walczą to na pewno konkurują ze sobą, jeśli nawet na początku kaŜdej
było SŁOWO.
Zaczynam rozumieć przekaz od Sławki w pewnym śnie sprzed lat,
wypowiedziany do mnie ustami jakiegoś jej sennego dyrektora sennej szkoły –
jesteś po to, Ŝeby tłumaczyć ludziom róŜnicę między słowem a wyrazem.
Co niniejszym czynię.
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Portret Sławki, olej, malarz nieznany

komentarze
1. Kasi składamy... • autor: W. J. 2015-11-26 16:02:52
...najserdeczniejsze Ŝyczenia wszystkiego dobrego
z okazji Jej urodzin.
Nie tylko dzisiaj jest 26 listopada, ale równieŜ Słońce wróciło (Solar Return) do
3°36′ Strzelca.
Vivat! Sto lat!
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2. Podnosi na duchu :) • autor: Aleksandra O-J2015-11-26 22:19:35
Serdecznie dziękuję za przejrzenie korespondencji powyŜszej pary:) Pomijając
tragiczne okoliczności wojenne (cenzura i wojenne istotne tło) ,opublikowane
narzekania, kłopoty zdrowotne pana Andrzeja, jego problemy z gotowaniem,
otoczeniem wiejskim i szkołą, to całe marudzenie— są zabawnie komiczne..
Przypominają, Ŝe lata, epoki mijają, istotna pozostaje przede wszystkim
odpowiedź człowieka na to co go w Ŝyciu nęka...I dzisiaj teŜ korespondencja
niektórych w powyŜszej konwencji dałaby się ująć. Wszak nadeszły straszne
czasy, a tu katary, opał, gotowanie....
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7
Craiova
Jest taka nazwa która samym swoim brzmieniem budzi tęsknotę. Craiova.
Mam pochodzące stamtąd dwie pocztówki i kilka kobiecych fotografii. Na
jednej z nich jest siostra mojego Dziadka, Johanna (Janina), ur. w r. 1896, która
wyszła za kogoś o nazwisku Mihailescu lub Müller ok. 1919 r. i miała dzieci
Helenę, Mihaila i Janinę oraz wnuka Linu i prawnuków: Mihaila i Gabi.

Swego czasu Zaleszczyki były miejscem, gdzie spotykały się trzy granice.
Nazywano to miasteczko na Kresach Polską Rivierą, lub nawet miastem słońca.
Po napadzie hitlerowskich Niemiec na Polskę były ostatnim miejscem, skrajem,
rzec by moŜna, naszego kraju, skąd uchodźcy przedostawali się do Rumunii.
Przed wojną w tym miasteczku kształciło się wielu członków rodziny,
dziewczęta mieszkały na stancjach i tam teŜ Janina, zwana potem Johanną,
poznała swego przyszłego męŜa.
Kontakty z rodziną utrzymywano za pomocą pocztówek pisanych po
rumuńsku, niestety, nie Ŝyje juŜ nikt z rodziny, który przetłumaczyłby mi ich
treść, podobnie jak innych, pisanych po węgiersku. Mieszkańcy tamtych okolic
znali wiele języków: polski, niemiecki, rosyjski, rusiński (ukraiński), rosyjski,
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rumuński i węgierski, gdzie wylądował teŜ ktoś z rodziny, a mój dziadek miał
uprawnienia do nauczania w czterech z nich, choć znał wszystkie. Nie jest to
jednak dziwne, gdy przejrzy się świadectwa szkolne. CzegóŜ to nie uczono w
ówczesnych szkołach!
Ale o tym w innym odcinku. W tym chciałabym się zająć pewnym listem
z miasta Craiova, jedynym pisanym po polsku. Dzieci i wnuki Johanny
przysyłały juŜ pocztówki pisane po rumuńsku, poniewaŜ nie znały języka
polskiego. Czy wiedziały więc co napisała ich matka i babka? Wątpię. Raczej
nie dopisałyby swoich rumuńskich Ŝyczeń pod tym listem.
Wiele małŜeństw nie przynosi i wówczas teŜ nie przynosiło satysfakcji.
Mimo to trwały w jakim takim uzgodnionym porządku, często do śmierci.
Jednak ci, którzy w takim związku czuli się pokrzywdzeni, zawsze mieli wokół
siebie rodzinę, przyjaciół, którym moŜna było się poŜalić, a przynajmniej
porozmawiać w ojczystym języku. Tego nie miała Johanna, siostra mojego
dziadka i dla niej Craiova była gehenną i więzieniem. Nawet jej dzieci nie znały
polskiego na tyle, Ŝeby w tym języku napisać Ŝyczenia. I pomyśleć, Ŝe jako
młoda dziewczyna zafascynowana byłam tą częścią zagranicznej rodziny i
usiłowałam się czegoś o niej dowiedzieć. Niestety, w rodzinie mojego dziadka i
ojca zawsze tajemnica goniła tajemnicę i raczej trzymano mnie od innych
członków rodziny z daleka. Nawet kiedy wnuk Johanny, Linu, przyjechał do
Polski, nie zaproszono mnie, bym go poznała.
W liście pisanym w kwietniu 1959 r. Johanna (1896 – 1962) pisze do
Sławomiry: „Dziękuję bardzo za podobiznę, bardzo się cieszyłam , gdyŜ ty byłaś
maleńką, a Tadzia nie znam wcale, jak ja wyjechałam z domu lepiej byłoby
Ŝebym więcej nie Ŝyła” Johanna opisuje swoje choroby, jakieś pęknięcie Ŝyły, w
której straciła 2 kg krwi, miała czegoś 25 (?) i teraz nie ma sił. Trochę juŜ
zapomniała języka, moŜe teŜ gorzej kontaktuje i czasem trudno zrozumieć, o co
jej chodzi. Pisze: „ A to z takiego przeklętego Ŝycia, które prowadziłam ze psem,
gdyŜ nie warto o nim mówić, dzieci mnie wypędzają z domu i ja ciągle płaczę i
mię wypędza, cóŜ mogę zrobić kochana Sławuniu, cierpię i dzieci równieŜ
cierpią ze mną chcę jego zostawić na stare lata gdyŜ nie mogę cierpieć i tak
kochana Sławciu tobie się skarŜę, gdyŜ u cudzych nie mam honoru (? Mało
czytelne)” UŜala się, Ŝe nie pisze brat i reszta rodziny. Do listu załącza kilka
aktualnych wtedy fotografii.
Dzisiaj więc juŜ wiem, dzięki szufladom starego biurka, o tej części
rodziny o wiele więcej, niestety, jest to gorzka wiedza, nie do wykorzystania.
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8
Polesia czar
Jeden z albumów rodzinnych, które wyciągnęłam z najgłębszych szuflad
starego biurka nosi tytuł: POLESIA CZAR. To zbitka słowna dziś juŜ
naduŜywana, pochodząca zapewne z tytułu piosenki, tanga powstałego w 1927
roku, wielokrotnie przerabiana na PODLASIA CZAR, chociaŜ Polesie, to
bynajmniej nie Podlasie, a w kaŜdym razie o wiele większy obszar, zawierający
jedynie kawałek dzisiejszego Podlasia. PoniŜej link do jednego z licznych
wykonań piosenki ilustrowanego starymi pocztówkami:
www.youtube.com/watch?v=AEA4jGx3UVk
Istnieje róŜnica między Polesiem, jako krainą geograficzną, a
przedwojennym województwem poleskim. Nie wnikając w szczegóły, Polesia,
jako krainy geograficznej, naleŜy szukać na dzisiejszych terenach Litwy,
Białorusi, Ukrainy, Rosji i Polski.

Kraina tamtejsza była jednym z miejsc, gdzie pracowali moi przodkowie,
choć pochodzili z terenów połoŜonych bardziej na południe. Wspomniałam juŜ,
Ŝe wszyscy oni, z wyjątkiem tylko mojego ojca, byli nauczycielami. Ziemia
biedna, zaczynali więc w maleńkich szkółkach z kilkorgiem dzieci, przenosili
się potem do większych, a po latach wracali tam pamięcią — jak często
wracamy z sentymentem do trudnych lat, w których się sprawdziliśmy — skąd
prawdopodobnie wziął się wspomniany album.
Zawiera on pocztówki urokliwe, ale i kontrastujące z nimi, prywatne
zdjęcia z lat międzywojnia, takŜe zbiorowe zdjęcia szkolne. Gromadziła je
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zapewne Sławka ze swych pierwszych lat pracy po studiach w Wilnie. Oto na
przykład szkoła w Porodnicy i jej kierownik:

PróŜno szukać tej wsi na mapie i w ogóle; nawet Google o niej nie słyszał,
uparcie przywołując jakieś izby porodowe albo Brodnicę.
A to inna szkoła, anonimowa, której wychowawczynią była Sławka:
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Kilka zdjęć przedstawia Ŝycie rodziny na nieznanej wsi, z piecem, na
którym się sypiało i własnego wyrobu oryginalną kołyską, nieco
przypominającą drewniane koryto na pałąku, zawieszone na łańcuchu u sufitu.
Widać był to sprzęt niezbędny w rodzinie, zawsze kogoś tam umieszczano, gdy
poprzedni lokator podrósłszy nieco wędrował na piec.

Tu zaś obrazki z Ŝycia innej wsi z sielskim zimowym krajobrazem,
pogrzebem i ludźmi z bronią (Związek Strzelecki? Myśliwi?).
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Gdzie ten czar? Na wstępie albumu pocztówka z nenufarami, inna
pocztówka z Pińska, przedstawiająca targ na Pinie, zdjęcia rozmaitych błot i
rzeczek, na które niestety, nie mam miejsca, pokazuje typowe krajobrazy:

I prywatne zdjęcie; mniejszy targ w mniejszej miejscowości; juŜ nie takie
czarowne, kobiece chustki nie tak białe i towarów nie za bardzo widać.
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A tu zdjęcie ludzi wracających z targu:

Jako kobieta zwracam uwagę na szczegóły. Jak bardzo cenne w tamtym
czasie musiały być guziki, Ŝe u płaszcza kobiety na 6 sztuk , trzy są inne? A
moŜe po prostu nie dbano o takie szczegóły? Ubrania wytarte, znoszone,
moŜliwie Ŝe przechodzące z pokolenia na pokolenie.
I na koniec spływ tratwami z pocztówek (?) — czasami trudno się
zorientować, czy zdjęcie jest pocztówką; wynika to raczej z profesjonalizmu
ujęcia i ostrości obrazka, niŜ wyglądu kartonika. Wiele ówczesnych odbitek
fotograficznych sporządzano tak, Ŝe na odwrocie miały miejsce na adres i treść;
zresztą często zdjęcia te, szczególnie zbiorowe, wysyłano właśnie jako
pocztówki).
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I zwózka siana łodzią
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W albumie mojej ciotki Sławki nie ma pięknych regionalnych strojów
ilustrujących niektóre wykonania wspomnianego tanga, wszystko jest brudne i
siermięŜne, okolice zalane wodą, jak widok z dachu jakiejś szkoły:
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9
Twarze, fryzury i kapelusze.
Wśród zdjęć osób nie zidentyfikowanych, w rodzinnych zbiorach trafiają
się twarze budzące instynktowną sympatię lub wyjątkowo pociągające. Nie
mogą nawet zaszkodzić im dziwactwa (z naszego punktu widzenia).
Zawsze miałam słabość do męŜczyzn i kobiet o bardzo jasnych, wręcz
wodnistych oczach. W młodszych latach uwielbiałam pewną piosenkarkę, choć
nie była specjalnie rewelacyjna, właśnie za takie rozświetlone, prawie białe
oczy. Znam teŜ pewną wiejską kobietę o takich jasnych oczach, choć o niezbyt
sprawnym umyśle, przez sąsiadów uwaŜaną za czarownicę, z którą zawsze
porozumiewałam się ponad słowami. Dziś takie jasne oczy nie robią juŜ na
mnie takiego wraŜenia, odkąd osiągnąć je łatwo, wskutek uŜycia jednorazowych
soczewek.
Z rodzinnych zdjęć stworzyłam zbiór osób do identyfikacji, sygnowanych
jako „nieznani” i wśród nich trafiłam na zdjęcie pięknego młodzieńca o jasnych,
świetlistych oczach. Muszę tu nadmienić, Ŝe posiadaczy jasnych, świetlistych
oczu nie uwaŜałam nigdy za „dobrych ludzi” czemu dałam wyraz w pewnym
opowiadaniu „ Córka Dwugębnej”, której bohater jest niewątpliwie postacią
negatywną, kimś w rodzaju naszego, średniowiecznego inkwizytora,
niewątpliwie pociągającego przez swą fanatyczność i ideologiczną
nieustępliwość. I ten przystojny młody człowiek mógłby być takim negatywnym
bohaterem – gdyby nie jego fryzura.
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Fryzura plus... zarękawki. Sytuują go wśród niezbyt waŜnych osób,
urzędników, nauczycieli, na pewno zaś nie wśród osób demonicznych,
wpływających na Ŝycie innych. Kim był?
Niemniej muszę zaznaczyć, Ŝe najmniej waŜne osoby ówczesnego świata,
to znaczy dzieci, z reguły miały ogolone głowy Oto portret mojego ojca z 1924
roku
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W przypadku kobiet panowała inna tendencja. O ile męŜczyźni w
pomieszczeniach występowali bez nakrycia głowy, o tyle kobiet to ograniczenie
nie dotyczyło. Im dawniejsze zdjęcie, tym większe kapelusze. Niewątpliwie
prym wśród nich wiodą: od lewej: siostra mojego Dziadka, Augustyna (18931961?). - Fotografia zrobiona jest w 1910 r.; Weronika, matka mojej babki,
prababka – fotografia nie datowana oraz Nieznana z 1908 roku

Starsze kobiety, jak (od lewej): inna Nieznana na zdjęciu z 1932 roku i
moja babka, Helena w 1925 roku, nosiły skromniejsze, choć twarzowe
kapelusze
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W większości tych zdjęć uderza wyraz twarzy fotografowanych osób –
powaŜny; ja nawet w przypadku kobiet, nazwałabym je naburmuszonym. To
dziwne, bo mnie jako dziecku przy okazji pozowania do fotografii kazano się
uśmiechać, inna rzecz, czy to się udawało. Moje dziecinne zdjęcia teŜ mają
naburmuszony wyraz twarzy, w czym widać rodzinne podobieństwo.
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10
Pieśni o Wodzach
Jeśli sądzicie, Ŝe kult jednostki jest pomysłem komunistów lub faszystów,
to bardzo się mylicie. Ostatnio wpadła mi w ręce ksiąŜka licząca sobie stron
ponad 370 bardzo drobnego druku, wydana w „piętnastą rocznicę sierpniowego
czynu zbrojnego 6. VIII. 1914 – 6.VIII 1929” w Zamościu (wydanie czwarte
poprawione), a nosząca tytuł: „Pieśń o Józefie Piłsudskim”. Jest to zbiorek
wierszy poświęconych Wodzowi. Nie negując zasług owego Wielkiego
Człowieka dla naszego bytu państwowego i naszej niepodległości (nie
zapominając jednakŜe o jego wadach i chamskich zagrywkach) trzeba
stwierdzić, Ŝe poświęcanie mu takiej ilości miernych, najczęściej, wierszy jest
przedsięwzięciem raczej politycznym niŜ literackim.
Kiedy czytam strofy wiersza „Warta honorowa”...
Zamilkł gwar w kwaterach, pogasły ogniska,
Sen wziął znuŜonych w swe ukojone moce,
Tylko w pokoju Wodza światło błyska —
Budziciel Polski czuwa w długie noce
Sam. Myśli wieńcem oplotły mu głowę.
Chmura na czole, w oczach błysk stali
wykuwa drogi dla narodu nowe
Co się nie przerwą w niezmierzonej dali”
... moje myśli takŜe oplatają moją głowę i zaczynam rozumieć, dlaczego
nikomu nie wydawało się w końcówce lat czterdziestych, dziwnym i
niepoŜądanym, uczenie dzieci dziesiątek „Pieśni o Stalinie”. Po prostu nasz
Wódz przetarł innemu Wodzowi sentymentalne ścieŜki, a ci obaj razem i
osobno, przecierają je kolejnym pokoleniom. I juŜ nie jest waŜne, dla kogo
napisze kolejny poeta kolejne strofy i co naprawdę zrobili ci, o których te strofy
się tworzy. NajwaŜniejsze, Ŝe...
Powaga, smutek nawet, bije z jego twarzy,
Pod brwiami krzaczastemi posępny się Ŝarzy
Płomyk. Takim jest zawsze: czy w pałacu ciszy,
Czy teŜ, gdy okrzyk tłumów na cześć swoją słyszy.
A moŜe gdy...
Wzrok utopił w mgieł szare opary,
Zmarszczył czoło, brwi ściągnął nad okiem...
Duma... Myśli komendant nasz szary.
Duma o czemś powaŜnem, głębokiem
... Nasze głupie myśli wydadzą się niewaŜne i wzrok swój skierujemy ku
jedynej, mądrej, zatroskanej twarzy kolejnego Przywódcy i Budziciela...
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Twarz Twoja, w głazie męki Ojczyzny wykuta
Niby tatrzańska turnia w dzień pochmurny, szara,
Pociąga smutkiem oczu, w których płonie wiara...
niezaleŜnie od tego, co bredzi na deszczu.
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11
Widziałam jak anioła na drągu nieśli
Z mojego dzieciństwa pamiętam kpiące powiedzenie mamy, towarzyszące
mi zawsze, gdy coś mi zginęło: zeszyt, pióro albo coś z odzieŜy. Mama zamiast
pomóc mi szukać, lub wręcz szukać zastępując mnie (jak robią to wszystkie
obecne mamy), wcale nie przejmowała się moją zgubą, a przeciwnie, drwiła
mówiąc: "widziałam jak Cyganie na drągu nieśli". Dziś obowiązuje poprawność
polityczna i nie powinno się kpić z Ŝadnej nacji, więc prawdopodobnie juŜ nikt
tak nie powie, choć przecieŜ wcale powiedzenie to nie obraŜało Cyganów,
raczej ukazywało absurdalność stawianych im powszechnie zarzutów, podobnie
jak w przysłowiu: "kowal zawinił a Cygana powiesili".
To powiedzenie przypomniało mi się, gdy natknęłam się na pocztówkę
przedstawiającą obraz Hugo Simberga, fińskiego malarza, z 1903 roku,
zatytułowany "Haavoittunut enkeli". Drugie skojarzenie wiązało się z
powszechnie dostępnymi w czasach mojego dzieciństwa fotografiami
przedstawiającymi "afrykańskich dzikusów", niosących upolowane zwierzęta
na drągach.
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Zanim przetłumaczyłam sobie tytuł obrazu, nasunęła mi się interpretacja,
która zapewne wypaczyła myśl artysty, jednak jest świadectwem tego, jak
bardzo odbiór sztuki zaleŜy od współczesności towarzyszącej nie twórcy, a
odbiorcy. Tak więc obejrzawszy pocztówkę zauwaŜyłam, Ŝe anioła niesie
dwóch chłopców z ludu, w tym jeden z cierpiętniczą miną, co wskazuje na to, Ŝe
nie za bardzo jest on dla niego świętością. Chłopcy niosą anioła nie na jednym, a
na dwóch drągach, co świadczy o tym, Ŝe uŜyty środek transportu jest czymś
pośrednim między lektyką, a drągiem, na którym taszczy się upolowane
zwierzęta. Anioł ma zasłonięte oczy, a w rękach trzyma pęczek przywiędłych
kwiatków — ewidentnie zakochał się ślepą miłością i teraz cierpi, smętnie
opuściwszy swoje skrzydła. Tłem sceny jest brązowa, dość jałowa ziemia, na
której widać tylko parę kępek kwiatków i jakieś badyle, oraz widoczna w dali
rzeka. Powietrza na obrazie brak, a przecieŜ to ono jest Ŝywiołem stworzeń
latających, a aniołów zwłaszcza. No, moŜe bliŜej Ŝywiołu wody anioł odŜyłby
nieco, ale na pewno ziemia i jej przedstawiciele w postaci ponurych chłopców
mu szkodzi. I jeszcze jedno pytanie: Skąd i dokąd chłopcy niosą tego anioła?
Zapewne z kościoła — bo choć ubrani skromnie, odzieŜ mają czystą, jak to w
niedzielę, a jeden nawet kapelusz na głowie, w którym raczej do codziennej
pracy się nie chodzi. A dokąd go niosą? Bóg jeden wie!
Patrząc współcześnie, gdy wszelka ezoteryka, z nadmiarem wręcz, karmi
się aniołami, produkując podróbki Tarota, w rodzaju "Kart anielskich", rozmaite
durnostojki ze wszystkich dostępnych materiałów, wieszając aniołki na szczycie
choinek w BoŜe Narodzenie (zamiast gwiazdy, bo ta kojarzy się teraz z
komunistami, jak tęcza z gejami) sądzić moŜna, Ŝe anioły we współczesności
mają się raczej dobrze, choć sprofanowane nieco i poturbowane przez
popkulturę; opuściły jednak swoje pierwotne i przynaleŜne im miejsce pobytu
— kościoły — przenosząc się w rejony zupełnie dla nich niewłaściwe, gdzie
powoli tracą na znaczeniu i otaczającym je szacunku.
Kiedy przetłumaczyłam za pomocą automatu tytuł obrazu, okazało się, Ŝe
oznacza on "zranionego anioła". Tak więc przepaska na oczy nie jest przepaską,
a opatrunkiem, a przywiędłe kwiatki mogą być po prostu wyrwanymi piórami.
Anioł raczej jest dziewczynką i zapewne został zraniony pospolitością.
Ale poniewaŜ w dzisiejszych czasach wszystko jest polityczne, istnieje
pogląd, Ŝe obraz symbolizuje Finlandię pod panowaniem Rosji, zwłaszcza iŜ
stosunkowo niedawno został wybrany narodowym obrazem Finlandii. Mógł
jednak symbolizować osobiste dolegliwości malarza , jak skrupulatnie zauwaŜa
Wikipedia, albo upadek wiary religijnej. Interpretacji do wyboru do koloru.
Niewątpliwie moŜna by poszukać stosownego polskiego obrazu,
który przewidział był wcześniej i symbolizował by aktualne wydarzenia w
Polsce; coś w rodzaju: "Widziałem/am jak (tu wstawić właściwą grupę osób) na
drągu nieśli Konstytucję". Tylko trzeba dobrze poszperać.
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Kiedy w jakiejś dyskusji skrytykowałam świąteczny spot rządzących za
częstochowskie rymy wiersza, ktoś odpisał mi, Ŝe "jaki rząd taka poezja",
kierując się więc tym niewątpliwie słusznym twierdzeniem proponuję na
symboliczny obraz pewną pocztówkę z Międzywojna, której nadałam własny
tytuł: "Widziałam jak ją na sankach wywieźli". Interpretację pozostawiam
czytelnikom.

komentarze
1. taaaak, cuda, panie, cuda....w naszej budzie... autor:merkaba.bogna201601-20 21:05:34
Ten anioł całkiem złachany jest a chłopcom z obrazu źle z oczu patrzy...Jeden
smutny i zawstydzony, drugi jakoś spode łba zerka, ukosem...Nie mają Oni
dobrych intencji, oj nie!!! Ten biedny anioł zdesperowany rąbnął o glebę a
młodziaki na drąg i w nogi!
Druga rycina przedstawia potomków góralskich, ciągnących księgę Bóg wie
gdzie..
Moje nazwisko jest dobrze znane w Zakopanem, jeno dla starych górali a tych
juŜ mało!
Górale dawniej trudnili się przemytem, stąd tak radośnie narybek leci z tą
księgą. Moja Mama teŜ mi z tym "..drągiem i Cyganami" uprzykrzała
poszukiwania...pozdrawiam.
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12
Tajemnicza Węgierka
W dokumentach i fotografiach siostry mojej babci, Stefanii, odnalazłam
pewien ślad po tajemniczej kobiecie. Nie znam jej imienia i nazwiska. Poznałam
ją w wieku 16 lat, kiedy dostałam się na studia polonistyczne na UW i na
pierwszym semestrze dręczyły mnie dwie zmory. Pierwsza była udziałem w
sprawie rozwodowej rodziców. Byli oni mocno skłóceni, a ja nie wiedziałam
czyją stronę w ich sporach zająć. Widziałam winy ich obojga, ale nie umiałam
wybrać Ŝadnej ze stron. Dziś wiem, Ŝe ojciec zostawił chorą i niepracującą z
tego powodu mamę i nas bez środków do Ŝycia; a chcąc wymusić na mamie
zgodę na rozwód, zaprzestał płacenia alimentów; mama zaś miała trudny
charakter i buntowniczą naturę. Teraz rozumiem, co jest najwaŜniejsze w takiej
sytuacji (pieniądze oczywiście, a nie honor), bo oszczędzają upokorzeń i
niepewności losu, jakie ja musiałam znosić w swojej wczesnej młodości, zdana
na łaskę opieki społecznej. NiezaleŜnie od tego matka podała mnie do sądu jako
świadka, co spędzało mi sen z powiek, na równi, albo jeszcze bardziej, z
czekającym mnie egzaminem z języka starocerkiewnosłowiańskiego (tzw. scs).
Nikt mnie oczywiście nie poinformował, Ŝe mogę odmówić zeznań. Nie jestem
pewna, czy w ogóle w tamtych czasach moŜna było władzy (w tym i sądom)
czegokolwiek odmówić.
Tak więc stanęłam przed sądem i jako naiwne dziewczę starałam się
zachować obiektywizm, czym, oczywiście, naraziłam się obu stronom. Matka
walczyła jak lwica, Ŝeby nie dać ojcu rozwodu, ja zaś, spytana o zdanie głupio
oświadczyłam, Ŝe wolałabym aby się rozwiedli i dali nam, dzieciom, spokój.
Kiedy rozprawa się skończyła, na korytarzu napadli na mnie adwokaci
obu stron wymyślając i wymachując łapami, jako Ŝe w tamtych czasach kultura
prawnicza w sądach przypominała obecną parlamentarną.
W kaŜdym razie niesiona emocjami wybiegłam z budynku Sądów na
Wiejskiej i przebiegając przez ulicę, omal nie wpadłam pod tramwaj. Na
szczęście wybiegł za mną ojciec i zorientowawszy się, Ŝe nie bardzo zdaję sobie
sprawę gdzie jestem i co robię (jako młoda dziewczyna byłam bardzo
emocjonalna i potrafiłam się w swoich emocjach kompletnie zagubić),
zaprowadził mnie do jakiejś kawiarni, gdzie ochłonęłam. Wówczas wymyślił, Ŝe
powinnam się uspokoić i oddać całkowicie nauce, czemu sprzyjać miało
oddalenie od rodziny i separacja od jej spraw. Wysłał mnie do siostry mojej
babci, Stefanii, do Sokołowa Podlaskiego, to jest zapakował do autobusu z torbą
pełną podręczników i listem do ciotecznej babci (która nie miała, oczywiście
telefonu).
Dziś po lekturze dokumentów wiem, Ŝe Stefania była zawsze przodującą
nauczycielką we wszystkich szkołach, w których uczyła. Czytałam protokóły z
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wizytacji warszawskich urzędników i zawsze wymieniano ją, jako nauczycielkęideał. Często jedyną w całej siermięŜnej szkole. Nie miałam świadomości, Ŝe jej
postępowanie wobec mnie było profesjonalne, ale odczułam ogromną ulgę. Nikt
się nie interesował moimi sprawami, ciotka juŜ na emeryturze, pracowała w
miejskiej bibliotece, więc przez pół dnia byłam sama i mogłam włóczyć się po
Sokołowie, ile dusza zapragnęła. Gdy juŜ mi się znudziło, szłam do ciotki do
biblioteki, gdzie czytałam mniejszym dzieciom jakieś bajki albo szłam na skwer
i przyglądałam się ludziom. Wieczorami chodziliśmy do znajomych ciotki,
miejscowej inteligencji, kierownika kina, farmaceuty i innych osób, których nie
zapamiętałam. Było tam miło, dawali mi jeść i niczego ode mnie nie chcieli.
Prowadzili swoje rozmowy, a ja mogłam słuchać nie zabierając głosu. Nikt mi
nie zabraniał palić papierosów, najwyŜej musiałam wychodzić przed dom.
Powoli uspokajałam się, ale oczywiście nie uczyłam się, bo mi się niczego, a
zwłaszcza powrotu do obowiązków, nie chciało. Do czasu.
Po dwóch tygodniach pobytu ciotka powiedziała mi, Ŝe przyjeŜdŜa do niej
koleŜanka, Węgierka i będzie z nią kłopot, bowiem nie umie ani w ząb po
polsku. Ciotka porozumiewała się z nią w jakimś łamanym języku Kresów,
rumuńsko/ukraińskim, jak podejrzewam, ale dla mnie był on równie
niezrozumiały jak węgierski.
Ciotka wychodząc z domu zostawiała nas obie na gospodarstwie, ale ja
zupełnie nie miałam pojęcia o gotowaniu i takich tam, poniewaŜ w moim domu
się nie gotowało, tylko jadło to, co udało się akurat zdobyć lub poŜyczyć,
ewentualnie gdy ktoś czymś poczęstował. Jednak chciałam z grzeczności
czasem jej pomóc i nie wiedziałam jak. Któregoś wieczoru ciotka powiedziała
mi, Ŝe na Węgrzech uczniowie szkół średnich uczą się obowiązkowo języka
starocerkiewnosłowiańskiego (nazywanego inaczej starowęgierskim) i jeśli
akurat mam przy sobie słownik, to moŜemy spróbować się z Węgierką
porozumieć. Teraz podejrzewam, Ŝe Węgierka była takŜe nauczycielką i raczej
uczyła scs, niŜ zapamiętała go ze swojej nauki. Tak czy inaczej spędzałyśmy
całe dnie razem przerzucając się tekstami biblijnymi, ciesząc się i zaśmiewając z
nieoczekiwanych zestawień napuszonego religijnego języka z prozą Ŝycia. Jak
bowiem tekstem biblijnym zawiadomić kogoś, Ŝe wieczorem idziemy na seans
do kina i Ŝe mamy tam pójść we dwie, bo ciotka przyjdzie osobno?
Łamigłówka. Na pewno, Ŝe musimy „napełnić oczy swoje”, ale co dalej? Tak
się rozpędziłyśmy, Ŝe nawet zaczęłyśmy tworzyć własne zbitki pojęciowe i
własny słownik, gdzie nic nie wyraŜane było prosto i jasno, a wszystko
stanowiło skojarzenia współczesności z dawnym.
Po miesiącu pobytu Węgierka wyjechała, a ja musiałam wrócić na studia
zdawać egzaminy. Nadszedł czas spotkania z groźnym profesorem od scs-u,
który ongiś zapowiedział, Ŝe tak nas go nauczy, Ŝe będziemy listy miłosne po
starocerkiewnemu pisać. Byłam jedyną na roku, która zdała ten egzamin na 5
(wówczas najlepszy stopień).
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Węgierki nigdy więcej juŜ nie spotkałam, ale czasami, nie wiem czemu, o
niej myślałam. Niestety, inne egzaminy nie szły mi tak rewelacyjnie, zaczęłam
pracować i nie dałam rady łączyć pracy ze studiami, po drugim roku
przeniosłam się więc na studia zaoczne, a potem praca, mąŜ w delegacji, dzieci i
wiadomo.
Nie potrafiłam sobie wyobrazić twarzy Węgierki, ale kiedy
porządkowałam zdjęcia z teczki ciotki Stefanii, od razu ją poznałam, choć była
juŜ o wiele starszą korpulentną kobietą o dłoniach jak szufle i prawie męskim,
donośnym głosie. Od dawna, niestety, nie ma juŜ kogo zapytać, kim była. W
dokumentach jest kilka pocztówek i listów pisanych po węgiersku, dla mnie
kompletnie niezrozumiałych i kilka zdjęć z 1915 roku. Oto jedno z nich:

komentarze
1. dawne uczelnie • autor: J.P. 2015-12-27 19:23:17
Niezwykłe jak wszechstronne wykształcenie dawały kiedyś polskie uczelnie.
Przed wojną na filologii polskiej wymagano dodatkowo znajomości sanskrytu.
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Greka, łacina to juŜ był standard.
Wielu dziwnych rzeczy wymagano równieŜ od inŜynierów. Np umiejętności
dokładnego rysowania obiektów z natury.
2. wszechstronność • autor: P. K. 2015-12-28 13:49:12
Coś mi się zdaje, Ŝe mnie przy tych wymaganiach byłoby trudno na
jakimkolwiek kierunku. Przy wymaganiu rysunku, kaligrafii (kiedyś bardzo
modne), nauki jakichś dawnych języków albo innych egzotyk bym albo poległ,
albo zniechęcił się do wszystkiego. Czy to dobrze, Ŝe taki jak ja nie mógłby się
produkować? Zostawiam do oceny innych.
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13
Pierwsze uśmiechy raju
TuŜ po wojnie mój Dziadek, Benedykt Jacórzyński, w sarkastycznouszczypliwej formie opisał nowe porządki i nową, socjalistyczną władzę.
Wszystko, co opisał, znamy doskonale z róŜnych źródeł historycznych, ale
mimo tego doznałam zaskoczeń. Mój dziadek był aŜ do bólu kontestującym
komentatorem wydarzeń, prawicowym patriotą, zjadliwym antykomunistą,
jednak uparcie trzymającym się realiów. Dlatego teŜ bywa, Ŝe mimochodem
odsłania niewygodne dziś ułamki prawd o sprawach, które urosły do mitów,
napędzających nasz współczesny patriotyzm. W swojej powieści „Pierwsze
uśmiechy raju (wyjątek z autobiografii)” opisał przejmowanie władzy w
małym powiatowym miasteczku przez nowych ludzi, kulisy jej zawłaszczania,
soczyste sylwetki powiatowych dzierŜycieli władzy, ich bogate choć nie zawsze
realne własne plany i zamierzenia. Ukazał podporządkowanie sowieckim
przyjaciołom, którzy choć wyglądają odmiennie od nas, Polaków, czasem
śmiesznie, a zawsze ubogo i gburowato, znakomicie zawłaszczają nasze fobie i
posługują się nimi bez zbytniego wysiłku, poniewaŜ my, Polacy, mamy swoje za
uszami i mamy swoje interesy, by przysysać się do cycka władzy, i umiemy to
uzasadniać wyŜszymi wartościami.
Mój dziadek, przedwojenny inspektor szkolny, zostaje mianowany
inspiektorem przez przedstawiciela takiej nowej miejscowej władzy, płynnej i
niedookreślonej, miotanej wiatrem innych, wyŜej połoŜonych. Regułą jest, Ŝe
kaŜdy kolejny do niej dokooptowany podaje do grona zaufanych własnego
kandydata, a ten swojego i tak dalej, aŜ przyjdzie władza wyŜszego szczebla i
poprzycina ową swobodę. W powieści nominacja nie spotyka pewnego
właściciela przedwojennego liceum, przeciwnie, zostaje on odsunięty od
zawodu, poniewaŜ jako matematyk z wykształcenia, wystawił niezbyt dobrą
ocenę z tego przedmiotu córeczce powiatowego władcy, no i nie był patriotą,
poniewaŜ pewna pani powiedziała innej pani, Ŝe heihitlerował na ulicy jakiemuś
niemieckiemu oficerowi. Wątek zdrady przez hitlerowską gestykulację nie
został ostatecznie wyjaśniony z powodów zdroworozsądkowych, bowiem taki
gest Polaka wobec niemieckiego oficera groził uwięzieniem i egzekucją
(prawdopodobnie jako oczywista drwina z władzy), więc fakt, iŜ człowiek ten
przeŜył wojnę po tym, był niezrozumiały. Ale dostarczył argumentu
politycznego jego przeciwnikowi.
W powieści jest wiele zaskoczeń podwaŜających popularną wiedzę na
temat bohaterstwa i zdrady.
Przyjrzyjmy się takiemu fragmentowi, przekłuwającemu nadęty balon
legendy okupacyjnego tajnego nauczania. Przyznam się, Ŝe o czymś takim nie
wiedziałam, choć Ŝyję trochę na tym świecie. Opisuje on kontrkandydatkę
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owego byłego dyrektora liceum, osobę młodą, niezbyt wykwalifikowaną, ale
mającą konspiracyjne zasługi. Muszę jeszcze zaznaczyć iŜ w tekście mój
dziadek podkreślał tzw. „brzydkie wyrazy” nijak się mające do współczesnych
„brzydkich wyrazów” (jak np, „cholera”) oraz wyraŜenia, które uznawał za
gminne i nieprawidłowe wtręty w prawidłowej polszczyźnie.
„Obywatelka Ogórek miała opinię bardzo zasłuŜonej podziemnej
działaczki oświatowej albowiem w czasie okupacji prowadziła tak zwane tajne
komplety nauczania, które przynosiły jej kilka tysięcy złotych miesięcznego
dochodu, podczas gdy nauczyciel w tak zwanym jawnym szkolnictwie pobierał
przeciętnie około trzystu złotych na miesiąc. Nadto postać jej otaczała aureola
bohaterstwa. Zachowała bowiem zimną krew, nawet wtedy, kiedy rzekomo
otrzymała jakiś anonim z pogróŜkami iŜ za jej całokształt chlubnej pracy
oświatowej uskutecznione zostanie doniesienie do władz niemieckich.
Obywatelka Ogórek wcale nie nastraszyła się owych pogróŜek i tylko postarała
się u tych samych władz niemieckich, do których miało być zrobione doniesienie,
o zezwolenie na prywatne nauczanie. W ten sposób jej nauczanie pozostało dla
opinii polskiej nadal tajne, a dla opinii władz niemieckich stało się prywatne.
Nazywało się ono u Niemców Privatunterricht.
Wobec takiej chwały obywatelki Ogórek naleŜało przypuszczać, Ŝe jej
zapytanie...”
I jeszcze jeden fragment, dotyczący wspaniałych, przyszłościowych
planów tych, którzy jeszcze nie wiedzieli, Ŝe nie mają nic do powiedzenia i
łudzili się, Ŝe ich nieudacznictwo nie zostało wcześniej dostrzeŜone i Ŝe ich jest
przyszłość i ich są wspaniałe pomysły. W tym celu utworzyli oni Powiatową
Komisję Oświatową, mającą przynieść miejscowemu szkolnictwu dobrą
zmianę. Ku przestrodze współczesnych, oczywiście.
„Plan pracy na razie mamy bardzo skromny – kontynuował dalej swoje
informacje Obywatel Raducki. Postanowiliśmy w kaŜdej wiosce naszego
powiatu stworzyć dwa Ŝłóbki dziecięce, jedno przedszkole i jedną
siedmioklasową szkołę powszechną, a w kaŜdej gminie jedno gimnazjum z
internatem, jedno liceum ogólnokształcące, jedną szkołę rolniczą, jedną szkołę
zawodową i jedno liceum pedagogiczne. Oczywiście i te wszystkie zakłady
muszą mieć swoje internaty. W naszym mieście jako w mieście powiatowym
załoŜymy normalny uniwersytet, politechnikę, konserwatorium, akademię sztuk
pięknych, akademię rolniczą i akademię weterynarii. Jeszcze tylko nie
rozstrzygnęliśmy, czy ma zostać załoŜona akademia górnicza. Poza tym
projektujemy w róŜnych miejscach na terenie naszego powiatu uniwersytety
ludowe, uniwersytety robotnicze, instytuty badań naukowych, poradnie
zawodowe, kursy języków obcych, a przede wszystkim języka rosyjskiego, dalej
świetlice, orkiestry i chóry ludowe, teatry amatorskie i kółka sportowe, kursy
dokształcające nauczycieli i kursy przysposobienia zawodowego. Wszędzie
biblioteki publiczne, to swoją drogą. Najlepiej będzie gdy...”
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Powiatowa komisja oświatowa czasami bywała prawomocna, czasami zaś
nie; gdy któraś władza twierdziła, Ŝe powinna zostać wybrana głosami
nauczycielstwa, a nie poprzez samostanowienie, poprzednia komisja stawała się
tylko ciałem doradczym.
Na stanowisko powiatowego inspektora szkolnego wyznaczono
jednocześnie trzy róŜne osoby – kaŜda popierana przez inną władzę. W
powieści opisane są róŜne śmieszne zawirowania, wynikające ze spięć między
ludźmi, nocne wizyty sprzymierzeńców zawiadamiających Ŝe „tylko dojdą do
Berlina zatknąć krasnyj, czyli jak się u was mówi czerwony sztandar, po
naszemu prapor a potem wracamy do domu. My urządzamy się u nas po
swojemu, a wy urządzacie się u was po swojemu... Nie martwcie się! My wam
pomoŜemy urządzić się...” — a wszystko tworzy to niepowtarzalną atmosferę,
(którą moŜna by określić terminem zaczerpniętym z astrologii jako kwadraturę
Neptuna z Saturnem, szarpaną róŜnymi dziwnymi tranzytami szybkich planet).
Napięcie rośnie, poniewaŜ zwaśnione strony, plus delegat miejscowego
nauczycielstwa, mający swoje podwójne preferencje, oficjalne i nieoficjalne, z
braku działającej publicznej komunikacji, mają udać się do Warszawy jednym
samochodem, naleŜącym do PSS „Społem”. Ta cięŜarówka miała wyjechać za
trzy dni, jednak jej wyjazd opóźnia się, mija 5 dni, konflikty eskalują, sojusze
zmieniają się... KaŜda ze stron chciałaby przyjechać wcześniej niŜ inna, Ŝeby
przed konkurentami przedstawić władzy swoje racje, ale Ŝadna nie miała na to
szans.
Kiedy wszyscy stawiają się w miejscu urzędowania kuratora i kaŜdy
pokazuje swoją nominację pytając, która z nich jest waŜna, kurator stwierdza,
Ŝe waŜniejsza jest ta podpisana przez niego, a nie przez jego zastępcę. W
ogólnie chaotycznym sporze, do którego włącza się przypadkowo przebywający
w biurze delegat Ministerstwa Oświaty, rozpatrywane są róŜne rozwiązania,
mające zadowolić wszystkich, ale nie zadowalające nikogo, poniewaŜ
argumentację za ich wyborem moŜna określić dzisiejszym powiedzonkiem „od
czapy”. Sytuacja jest prawie kafkowska, a bohater opowiadania, mając
wszystkiego dość, rezygnuje ze swojej nominacji. Nie jest to zresztą koniec
problemu, poniewaŜ zobowiązany zostaje do złoŜenia rezygnacji, ale nie ze
stanowiska, na które został wcześniej nominowany, a ze stanowiska, które
właśnie w zamian mu zaproponowano, czego oczywiście, jako skrupulant, nie
chce uczynić.
Po jakimś czasie wezwany zostaje do Warszawy. Tu stawia się co
czwartek przez trzy miesiące, odczekuje swoje w kolejce po odebranie
nominacji na inspektora w Radzyminie. RóŜne pisma w jego sprawie
przekładane są z teczki do teczki, jedne osoby je wkładają, inne wyjmują,
odbywa wędrówki biurokratyczne po rozmaitych urzędnikach, a do kaŜdego
musi odczekać w kolejce po kilka godzin, aŜ wreszcie nominacja zostaje
wydana.
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ZnuŜona czytaniem tych peregrynacji docieram do końca powieści i tu
muszę jeszcze zapoznać się z artykułem z „Walki Młodych”, wyłoŜonym na
korytarzu, gdzie oczekiwał petent. Zaiste, tekst pełen jest poetyckiej ideologii i
stanowi zabawny kontrapunkt dla rzeczywistych przeŜyć bohatera. I raptem
okazuje się, Ŝe wypłata za owe, przeczekane trzy miesiące, jako za czas urlopu,
jest sprawą banalnie prostą – wystarczy wziąć zlecenie i iść do kasy (chociaŜ
gdy się o nią spytano, wyglądało na to, ze będzie to kolejna biurokratyczna
droga przez mękę). Pozostałam w zadziwieniu razem z autorem, który nie do
końca w to uwierzył.
I jeszcze kilka wypisów z ówczesnej rzeczywistości. Nieco wcześniej, nie
mając za co Ŝyć, autor postanowił sprzedać swoją szafę. Oto stosowny fragment:
„Taka sprzedaŜ nie była podówczas sprawą łatwą. Ludzie dzielili się
natenczas na dwie kategorie niby na dwie marksistowsko-leninowskie klasy: na
takich, którzy ten mebel posiadali, oraz na takich, którzy tego mebla nie
posiadali. Pierwsi kupować go nie potrzebowali, a drudzy kupić go nie mogli.
Powód? Brak pieniędzy. Wymiana waluty okupacyjnej na walutę nieokupacyjną, a właściwie neo-okupacyjną była tak sprytnie przeprowadzona, Ŝe
kaŜdy mógł wymienić tylko pięćset złotych i to za okazaniem niemieckiego
dowodu osobistego zwanego po niemiecku Kennkarte, a po polsku kennkartą.
Dla kontroli urząd skarbowy wycinał z tego dowodu osobistego odciśniętą
niemiecką pieczęć z wizerunkiem fantastycznie stylizowanej wrony. Komu udało
się ocalić wronę od wycięcia, ten mógł wymienić drugie pięćset złotych, ale były
to tylko wyjątkowe, a więc nieliczne wypadki.”
„ Ten i ów z moich znajomych na propozycję nabycia tego, bądź co bądź
koniecznego w normalnych warunkach sprzętu zapytywał cokolwiek
opryskliwie:
— Po co mi szafa?
— Jak to po co — udawałem zdziwienie. — Powiesi pan w niej ubranie.
Nagabywany kiwał miłosiernie głową i odpowiadał znowu w formie
pytającej:
— A w czym będę chodził?”
Zabawny jest teŜ opis wyjazdu bohatera do Warszawy na wezwanie
kuratora, z późniejszym zamiarem udania się do rodziny mieszkającej w
Wilanowie (wówczas odrębna miejscowość) – jako Ŝe pozostawał bez pracy i
nic go w poprzedniej miejscowości po sprzedaniu szafy nie zatrzymywało.
„Do Warszawy jechałem prawie cały dzień długim sowieckim pociągiem
złoŜonym z samych naftowych cystern. Właśnie jedna z nich posłuŜyła mi za
wagon osobowy. W Warszawie przenocowałem u jakiegoś poczciwego robotnika
kolejowego, który za „jedne” dwadzieścia złotych oddał mi w swoim
jednoizdebkowym mieszkanku do wyłącznego mojego uŜytku na całą noc jedno
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krzesło o trzech nogach. Krzesło to zastępowało hotelowe łóŜko. Wraz ze mną
nocowało w izdebce jeszcze kilkanaście osób. KaŜda z osób miała, podobnie jak
ja, jedno krzesło do dyspozycji, tylko Ŝe krzesła te posiadały po cztery nogi”
Bohater poszukuje kuratora oświaty, który w międzyczasie przeprowadził
się z Pragi do śródmieścia Warszawy, po czym trafiwszy tam opisuje ówczesne
jego biuro.
„Kamienica, w której ulokowało się kuratorium była zwyczajną
kamienicą mieszkaniową i z trudem odpowiadała swojemu nowemu
przeznaczeniu. Urząd poszedł tu na kompromis z prywatnym charakterem
mieszkań, a raczej skrzyŜował prywatny charakter mieszkań z charakterem
urzędowym. Po pokojach stały nie tylko urzędowe stoły i biurka ale i
nieurzędowe łóŜka oraz tu i ówdzie kredensy. Te ostatnie spełniały podwójną
rolę, albowiem słuŜyły do przechowywania urzędowych akt tudzieŜ pełniły
obowiązki spiŜarni, jako Ŝe ukrywały w swojej burŜujskiej pękatości spyŜę dla
pracującego w pocie czoła personelu. Na półotwartych drzwiczkach wisiały
suszące się ręczniki, a takŜe części przepranej, dyskretnej garderoby, tak męskiej
jak i Ŝeńskiej naleŜącej — rzecz jasna do kuratoryjnego gryzipióratu.”
Wartość literacka powieści? Trudno mi o niej się wypowiadać. Rzecz
zabawna, choć miejscami przegadana. Czasem robi wraŜenie, Ŝe autor dowcip
dociskał kolanem, nie pozostawiał niczego domysłom czytelnika, wszystko
akuratnie do końca musiał skomentować i rozebrać na części pierwsze. No ale
inne czasy, inna stylistyka. Dziś trzeba by to powaŜnie skrócić. Za to nie do
przecenienia jest wartość opisu ówczesnych realiów, szczegółów, o których nie
mamy dziś pojęcia, bo nikt nie uznał je za waŜne (np. wycinanie pieczęci przy
wymianie pieniędzy), takŜe świetna charakterystyka postaci, zabawna i złośliwa.
Tej autorowi nie brakuje, szczególnie w przypadku „nowych ludzi”. Nie
zapominajmy, Ŝe nie było wówczas telewizji i takiego, czy innego polityka
trzeba było sobie po prostu wyobrazić. Na przykład tak:
„...W trakcie tej mojej codziennej bezpapierkowej czynności uchyliły się
w pewnej chwili drzwi i za plecami tłoczących się interesantów zjawił się
nieduŜego wzrostu człowieczek z zadartą głową i w okularach na nosie, spoza
których spozierały ruchliwe oczka trochę figlarne, trochę przebiegłe i trochę
wyzywające. Trzymana w ręku pokaźnych rozmiarów skórzana, brzemienna
zawartością teka dodawała człowieczkowi znakomitej powagi. Ruchliwe jego
oczka zlustrowały szybko lokal biurowy od sufitu do podłogi, a potem spoczęły
na mnie. Do ruchliwych oczek trochę figlarnych, trochę przebiegłych i trochę
wyzywających dołączył się teraz uśmiech trochę obleśny, trochę sztuczny i
trochę zagadkowy. W momencikach krzyŜowania się naszych spojrzeń uśmiech
ten przeistaczał się w tak serdeczny, ze aŜ chwytał za serce.”
WyobraŜam sobie mojego dziadka piszącego ową powieść przy
najwaŜniejszym meblu małego, praskiego mieszkanka – masywnym biurku z
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wieloma szufladami pokrytego zielonym suknem, tu i ówdzie skaŜonym
kropkami atramentu, z jego pokaźną butlą i bibułą do suszenia oraz karnie
ułoŜoną stertą papieru. Nie ma on oczywiście pojęcia, iŜ po siedemdziesięciu
latach znajdzie się czarna owca, wykluczona kiedyś przez niego z rodziny za
lewicowe, socjaldemokratyczne odchylenie, która odczyta te słowa na nowo i
odnajdzie w nich genetyczne koło historii, obojętne na odróŜnienia prawicy od
lewicy, komuchów od solidaruchów i takich tam... (O tym, jak mój dziadek
wykluczył mnie z rodziny opowiedziałam w odcinku 76 Prababci
Ezoterycznej http://www.taraka.pl/jak_zapisalam_sie_do )
Mimo wszystko jestem nadal w zgodzie z sobą, ale i z nim i z łańcuchem
przodków. Nasze, czasem wzgardliwe spojrzenie, kostyczny humor, przeniosły
się na mojego syna i wnuka i kto wie, jak dalej się przeniosą... Im jesteśmy
starsi, tym więcej widzimy podobieństw i tym bardziej odczuwamy chichot
historii fizycznie, jako gęsią skórkę na własnych plecach. Bowiem historia
podobno kołem się toczy...
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Uwaga:
Moje dziecinne wspomnienia z wymiany pieniędzy zamieszczam na swoim
blogu http://babciaezoteryczna.pl
Powojenna wymiana pieniędzy
Byłam dzieckiem, gdy rodzice popadli w panikę z powodu wymiany
pieniędzy. Zdaje się, Ŝe akurat ojciec dostał pierwszą wypłatę w tworzącym się
właśnie Instytucie Lotnictwa, trochę pieniędzy plus parę pięciokilogramowych
puszek UNRA, z niewiadomą zawartością, które przez kilka następnych lat, jako
zapas „na czarną godzinę” stanowiły podporę szkieletu łóŜka o grubych,
stalowych spręŜynach. 4 puszki po bokach, jedna pośrodku. O tym, co w nich
było, a ujawniło się, gdy rodzice kupili tapczan, opowiem przy innej okazji. Ta
wypłata wynosiła więcej niŜ 500 złotych i w związku z ogłoszeniem wymiany,
wszelkie plany finansowe rodziny musiały zostać okrojone. Powstał problem, co
zrobić z nadwyŜką posiadanych pieniędzy. Było oczywiste, Ŝe trzeba je przed
wymianą wydać, ale co za nie kupić? Jak słusznie zauwaŜył mój dziadek w
swojej powieści:
„Reszta nie wymienionych złotych pozostawała do dyspozycji właściciela.
Mógł on je schować sobie na pamiątkę, spalić w piecu, wytapetować nimi ściany
mieszkania lub oddać do depozytu urzędu skarbowego. Na jedno wyszło.”
Moja mama postanowiła za nie urządzić nam wycieczkę. Jedynym
miejscem, gdzie owe pieniądze jeszcze przyjmowano, były kasy kolejowe.
Padło więc na wycieczkę do Kielc. Przeniosła się tam miesiąc wcześniej
znajoma mamy, sąsiadka, pani doktor, zwariowana na punkcie higieny, matka
mojego przyjaciela, Danusia. Ów Danuś (Bogdan) siadywał ze mną na
najniŜszych gałęziach starej czereśni i zrywaliśmy razem owoce. Ja swoje
zjadałam, Danuś zaś musiał oddawać matce, która biegła je umyć (podczas gdy
jej nie było, pałaszował ze mną w pośpiechu zrywane w najlepsze kolejne
czereśnie) i wracała podając mu je, juŜ umyte, do zjedzenia. Kiedy
odwiedzałyśmy z mamą mojego kolegę Danusia, jego mama biegła za nami i
przecierała szmatką nasączoną spirytusem wszystkie klamki, których
dotknęłyśmy. Rodzice Danusia zawsze mieli słuŜącą i jej praca zaczynała się od
dokładnej kąpieli, czym zajmował się osobiście pan domu (takŜe lekarz), do
czasu, aŜ sprawa wzbudziła inne, rodzinne emocje. W kaŜdym razie rodzice
Danusia wyprowadzili się z małej bielańskiej uliczki (sąsiadującej z naszą tyłem
ogródka) właśnie do Kielc i tam postanowiła ich odwiedzić moja mama.
Niestety, wycieczka była nieudana, poniewaŜ w międzyczasie rodzice
Danusia wyjechali w niewiadomym kierunku, gdzie dostali lepszą pracę. Nie
przenocowaliśmy więc u znajomych, tylko na dworcu, po czym mama kupiła
bilet powrotny i nazajutrz wróciliśmy do Warszawy. Rezerwa finansowa był
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niewielka, więc nie starczyło nam na zakup jakiegoś poŜywienia
(spodziewałyśmy się zostać ugoszczone przez znajomych) i byłyśmy głodne,
choć nie spragnione. Mama nie pozwoliła nam pić wody z dworcowej pompy,
tylko zaŜądała w bufecie przysługującego w tamtych czasach kaŜdemu
podróŜnemu bezpłatnego wrzątku. Najlepiej z tamtej wyprawy zapamiętałam
właśnie ten wyawanturowany wrzątek. Pewna kobieta, czekająca równieŜ na
dworcu, pokazała mi rosnący na nasypie rumianek, który wrzuciłyśmy do
wrzątku i odtąd aŜ do dziś zapach herbatki rumiankowej był dla mnie zapachem
przyjaźni i bezpieczeństwa.
PoniŜej moje zdjęcia z Danusiem i młodszą siostrą:

O powieści mojego dziadka i czasach tuŜ po II wojnie, w tym o wymianie
pieniędzy, opowiadam na swoim blogu „Z szuflad starego biurka” w Tarace
http://www.taraka.pl/pierwsze_usmiechy_raju
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14
Wizytacje

W 1930 roku w mieście Sokołowie ( Dziś Sokołów Podlaski) na polecenia
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego reaktywowano
wyznaniową szkołę Ŝydowską, w wyniku czego powstały 3 szkoły: męska
licząca sobie 353 dzieci, Ŝeńska – 337 dzieci i Ŝydowska licząca 505 dzieci.
Wizytację tych i innych okolicznych szkół przeprowadzał naczelnik Stanisław
Bugajski i nie zostawił suchej nitki na tym pomyśle swoich władz. Na wstępie
ze swojego protokółu wizytacji zaznaczył, Ŝe utworzenie odrębnej szkoły
wyznaniowej przyszło wówczas, gdy „stosunki, uprzednio zaognione,
wyrównały się całkowicie, a młodzieŜ przydzielona do szkoły męskiej i Ŝeńskiej
zaczęła brać czynny udział w pracy szkolnej zŜywając się wyraźnie z młodzieŜą
katolicką”.
Budynki nowej szkoły są nieprzystosowane do jej celów, a jako przykład
podaje się, Ŝe oddział V, liczący 64 dzieci, zajmuje salę o powierzchni 24 m2
To tyle, co mój duŜy pokój w PRL-owskim bloku.
We wszystkich trzech szkołach największym problemem są „stosunki
hygjeniczne”, a w szczególności ustępy szkolne. „Szkoła męska mieści się w
trzech budynkach, które wielkością sal dają lepsze pomieszczenie, jednakŜe
utrzymane są w raŜącym niechlujstwie”. Zeszyty szkolne są brudne i
zaniedbane, a dzieci nieposłuszne i rozbrykane. Wizytujący widzi konieczność
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ponownego rozwaŜenia utrzymania podziału szkół na męską i Ŝeńską, a takŜe
skłonienia miejscowego samorządu do organizacji centralnej pracowni
przyrodniczej i robót ręcznych, zakup mebli i wystąpienie do ministerstwa o
udzielenie kredytu na zakup pomocy naukowych. Z protokółu wynika takŜe, Ŝe
młodzieŜ męska jest rozwydrzona, nauczycielstwo szkół jest ze sobą bardzo
skłócone, wielu osobom z grona pedagogicznego brakuje kwalifikacji, są w nim
nauczyciele uŜywające wobec uczniów przemocy fizycznej, co juŜ wówczas
uznawano za niedopuszczalne. Z powodu wewnętrznego skłócenia
nauczycielstwa przez 3 lata nie udało się zwołać konferencji. Tylko 50%
młodzieŜy korzysta z biblioteki szkolnej, choć ci, co czytają, czytają duŜo.
Nie będę zanudzać szczegółami, z dokumentu jednakŜe wynika, Ŝe
głównym problemem szkół (poza warunkami lokalowymi i stanem higieny oraz
niechęcią samorządu do ponoszenia wydatków na szkolnictwo) jest narzucona
przez ministerstwo zmiana podejścia do ich organizacji, spowodowana głównie
względami ideologicznymi. Nadmienia się o tym, Ŝe wprawdzie samorząd
wybudował nową szkołę, jednakŜe zaraz podarował ją OO. Salezjanom.
Przyszła i minęła wojna i okupacja niemiecka; nowo powstałe państwo
polskie przystąpiło do odbudowy szkolnictwa po okresie marazmu i ograniczeń.
Wydawać się mogło, Ŝe ludzie nauczeni doświadczeniem, powinni skupić się na
sprawach istotnych, zwłaszcza, Ŝe w Polsce kaŜdy zna się na szkolnictwie (z
racji tego iŜ większość posiada dzieci) i zdrowiu (poniewaŜ kaŜdy przynajmniej
czasem choruje). Ale, jak wynika ze wspomnień i nie upiększonych relacji,
zaczęto od krytykowania wszystkiego tego, co było, a w dodatku nie z pozycji
praktycznych, a ideologicznych.
W poprzednim odcinku zamieściłam fragmenty powieści mojego
nieŜyjącego dziadka o przejmowaniu władzy po wyzwoleniu. Wspomniałam teŜ,
Ŝe bohater powieści siedząc w poczekalni kogoś z ówczesnej władzy studiuje
artykuł w czasopiśmie.
Mój dziadek był bardzo dokładnym i zasadniczym człowiekiem (co w
pracy literackiej raczej szkodziło, za to w warstwie realistycznej dostarczało
mnóstwo smakowitych szczególików), dlatego teŜ przytoczył co celniejsze
fragmenty owego artykułu. Czasopismem tym była „Walka Młodych” tygodnik
początkowo wydawany w Warszawie w warunkach konspiracyjnych w latach
1943-44, wznowiony potem w Lublinie w roku 1944 i wydawany do roku 1948.
Powołany artykuł o tytule „Albo-albo” zamieszczony został w numerze
15-tym tegoŜ, a cytowany w powieści fragment to:
„Są ludzie – tak zwani oporni. Gdy wszyscy idą – to oni stoją, gdy
wszyscy budują – to oni rujnują. Są to opozycjoniści czy reakcjoniści.
Ludzie ci, ilekroć ich spotykam, przypominają mi kozłów odwróconych
tyłem do nowej rzeczywistości i tkwiących w miejscu z uporczywością
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znamienną dla wymienionego gatunku zwierząt. Nie zdolni pojmować nowości,
nie mający siły ani inteligencji, by szukać nowych dróg, nowych prawd, stoją w
zaczarowanym kole zatęchłych pojęć. Zdarza się nawet i tak, Ŝe ci konserwatyści
usiłują zagradzać sobą drogę ludziom młodym, idącym naprzód. WciąŜ
odwróceni tyłem do przyszłości uderzają rogami „swych prawd” w idee nowe –
z nadzieją zaiste nie usprawiedliwioną, powstrzymania biegu wypadków.
Dyrektor gimnazjum w Wieliczce – naleŜy takŜe (niestety!) do omówionej wyŜej
kategorii. Usiadł sobie na katedrze, a stamtąd, w Polsce szlacheckiej i ani rusz
nie chce posunąć się naprzód. Pobrzękując obrączką zaślubin z sanacją,
podzwaniając okularami w tak walca londyńskiego marzy o mgle – o postaciach
panów z mgieł i w ogóle śnią mu się mgliste koszałki – tomaszki (?).
A obok niego przesuwa się czas, przesuwają się doniosłe wypadki,
zmienia oblicze Ŝycia – nie dostrzega nic – nie widzi i tego, Ŝe broda jego zasad
zasiwiała i obrosła pajęczyną.
Z wyŜej wspomnianą, posiwiałą brodą zarosłą mchem, rzuca swoim
wychowankom z grobowych odmętów piersi zdanie: „Albo będziecie się uczyć
albo burzyć Polskę w ZWM-ie”
To się nazywa powiedzenie... Albo – albo. Wybierajcie!!!
Są róŜne burzenia drogi panie dyrektorze. Są burzenia się krwi i
zaburzenia Ŝołądkowe, są burze uczuć i zaburzenia psychiczne.
Osobiście sądzimy, Ŝe szanowny pan cierpi na zaburzenia Ŝołądkowe, co
jak nam wiadomo fatalnie odbija się na stanie psychicznym. Znanym jest fakt, Ŝe
pewien król dlatego prowadził ciągłe wojny, Ŝe cierpiał na chroniczną
obstrukcję.
Radzimy więc leczyć się intensywnie. Być moŜe i wtedy marzenia
przestaną być „mgliste” i zdania mniej głupawe i Ŝądania kategoryczne.
Tak się dziwnie złoŜyło ku pognębieniu sz. pana dyrektora, Ŝe akurat
Związek Walki Młodych ma za zadanie uczyć się, pracować i budować Nową
Polskę – a nie burzyć, jakby sobie Ŝyczył sz. pan dyrektor cierpiący na
zaburzenia Ŝołądkowe. Jesteśmy szczerze zmartwieni tym, Ŝe człowiek siedzący
na tak odpowiedzialnym stanowisku, jest obrócony tyłem do wydarzeń i nie
zdaje sobie sprawy z idei, które realizuje ZWM”
Mój dziadek znęca się po kolei nad kaŜdą przenośnią i kaŜdym
porównaniem tego elaboratu pisząc: „Brrr! Zimno się robi od tego rzucania z
brodą z grobowych odmętów piersi”... pisząc, Ŝe „szkoda tylko, iŜ nie zdobył się
na jakieś określenie owych idei, tak samo jak nie zdobył się na bliŜsze określenie
owych „wydarzeń”, do których „człowiek siedzący na tak odpowiedzialnym
stanowisku jest obrócony tyłem”
Nieprawdą są słowa piosenki: „Nic dwa razy się nie zdarza”, jeśli Ŝyje się
wystarczająco długo na świecie, a zwłaszcza nieco za długo, obciąŜając skarb
73

Państwa jakimiś wydatkami, łatwo się przekonać, Ŝe pod rozmaitymi
etykietkami typu prawica, lewica, komuniści itp. wszystko powraca i jest
ponownie przeŜuwane, zanim zostanie szczęśliwie wydalone i odsunięte w
niepamięć na jakieś kilkadziesiąt lat, zanim ludzie młodzi nie przeobraŜą się w
tych w średnim wieku, z rodziną, kredytami i zobowiązaniami wobec własnych
rodziców, w związku z czym odechce im się kwiecistych porównań
zastępujących prawdziwe idee. Powstanie nowa stylistyka „dobrej zmiany” i
nowe rzesze jej poetów.
Dlaczego się więc dziwimy kolejnym pomysłom dobrej zmiany i reform
takŜe szkolnych? I kto się im dziwi?
Mamy, jako ludzkość, takie szczęście w nieszczęściu, Ŝe wymiana
pokoleń nie odbywa się prosto i gładko co ileś tam lat. W rodzinach są starsi i
młodsi bracia, trafiają się małŜeństwa o duŜej róŜnicy wieku między
małŜonkami, a zdarza się, jak na przykład w części mojej rodziny, Ŝe najmłodsi
jej potomkowie są tym samym pokoleniem co ojcowie z innej gałęzi. Czasami w
rodzinach ostają się dokumenty, na które nikt inny, bez szperania w bibliotekach
nie trafiłby i nie dowiedział się jak w praktyce moŜe wyglądać przepływ idei
między pokoleniami. No i wreszcie są takŜe ludzie o omszałych pajęczyną
brodach, mający na co dzień w nosie kredyty i stabilizację, nie płacący
alimentów (choć to brzydko z ich strony) i dzięki temu mogący sobie pozwolić
na bezkarne odwracanie się tyłem do nie do końca sprecyzowanych
postępowych idei. I czasami mają taką siłę przebicia, ze potrafią wyprowadzić
na ulice tłumy — Ŝeby tam zawładnęli nimi juŜ lepiej przygotowani prorocy. I
wszystko zaczyna się od nowa.
A moŜe, wracając do wizytacji, gdyby zaczęto od umycia i dezynfekcji
ustępów, rozmawiania z niesfornymi, nie korzystającymi z biblioteki szkolnej
uczniami, naprawy dachu w szkole i tak dalej, wszystko wyglądałoby lepiej niŜ
gdy zaczyna się od idei naprawy nie do końca zdefiniowanych spraw.
Mój dziadek podsumowuje to tak

Optymista z niego był, Ŝe ha!
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15
Spokojny dom (1)
W powieści o tym tytule mój dziadek Benedykt Jacórzyński (pod
pseudonimem Jacek Benedyktyński) opisuje „powroty” (niekoniecznie byłych
mieszkańców) do Warszawy w 1944 roku. Wspomniałam juŜ wcześniej, Ŝe
cokolwiek by sądzić o wartościach literackich powieści mojego dziadka, są one
pełne najdrobniejszych szczegółów, których na próŜno szukać w oficjalnych
pracach historyków. TakŜe prawdziwym majstersztykiem są charakterystyki
postaci (zmora wypracowań z moich szkolnych lat) głównie dzięki temu, iŜ
dziadek nie sili się na wywaŜone spojrzenie, a przeciwnie, pozwala rozhulać się
swojej krytycznej i kostycznej (Ŝeby nie nazwać ją złośliwą) naturze.
Oto tacy „powracający”, nie Warszawiacy, ale zamieszkali w okolicy,
przy ciuchciowej linii Warszawa—Iwiczna, którzy postanowili stać się
mieszkańcami miasta, pokazani są nam w całej szpetocie i śmieszności. Powieść
zaczyna się zdaniem: „Wateccy wprowadzili się do domu Rudzikowskich zaraz
po ustąpieniu niemieckich okupantów”.
Pominę dokładny opis domu z ogródkiem, do którego się wprowadzili,
muszę tylko wspomnieć, Ŝe stanowi on nieco zniekształconą kopię tego, który
zajęli moi rodzice. Zniekształcenie polega na powiększeniu domu i ogródka,
podniesienie jego standardu, pominięciu wojennych uszkodzeń. Zresztą moi
rodzice, inaczej niŜ Wateccy, byli przedwojennymi mieszkańcami (mama była
właścicielką mieszkania przy Al. Szucha 4, które kupiła tuŜ przed wojną, a z
którego została wysiedlona poza Warszawę, do Wawra, z powodu organizacji
dzielnicy niemieckiej.) Tak czy inaczej trochę zrobiło mi się głupio przy
lekturze, bowiem wyczułam w niej jaskrawy brak aprobaty dla ich
postępowania, ale nie mnie dziś oceniać napięte stosunki między rodzicami i
dziadkami. W kaŜdym razie dziadek mieszkał zawsze w prywatnie
wynajmowanych mieszkaniach do czasu, aŜ otrzymał mieszkanie słuŜbowe na
Pradze, jako inspektor szkolny.
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Prawdopodobnie opisany w powieści dom w Wilanowie, gdzie na piętrze wynajmowali
mieszkanie moi dziadkowie. Po prawej moja babcia.
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A to fragment nieuŜywanej werandy naszego, nigdy nie remontowanego po wojnie, domu na
Bielanach w roku 1957. Od frontu (nie mam zdjęć) widniało wiele śladów po pociskach.

77

Wateccy wprowadzili się otwierając wytrychem drzwi (jak zrobili to moi
rodzice?) i wynosząc dobytek właścicieli z duŜego pokoju i zastępując je
własnymi (moi rodzice wynieśli meble i rzeczy na strych) i zakładając własne
kłódki. Jak pisze mój dziadek: „W ten sposób transakcja o wynajem mieszkania
została dokonana w trybie idealnie bezbiurokratycznym, bez Ŝadnych
papierkowych ceregieli, które, jak wiadomo, są plagą kaŜdego jednego
obywatela.
Kto by jednak ośmielił się sądzić, Ŝe Wateccy działali bezprawnie, ten
popełniłby błąd. Podstawę prawną do wymienionej powyŜej transakcji dał
Wateckim rozlepiony wszędzie po murach Manifest Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego, w którym między innymi była mowa o zniesieniu
„policji granatowej”. Właśnie to postanowienie stanowiło dla Wateckich
podstawę prawną dokonanej transakcji. Nareszcie nie ma juŜ policji! Nareszcie
przyszedł koniec na „glinę”! Wateccy dopiero teraz poczuli się wolnymi
obywatelami. Serca ich zabiły Ŝywiej. Chwała Bogu – doczekali”
Tu podobieństwa się kończą, choć złośliwie malowany portret członków
rodziny Wateckich doskonale pasowałby do niejednego mieszkańca naszej
okolicy. Pozwólcie więc, Ŝe przytoczę te charakterystyki mimo, iŜ bije z nich
wyraźna niechęć do bohaterów powieści. No i, oczywiście, klasowa pogarda –
jak wówczas mówiono.
„Rodzina Wateckich składała się z trzech osób. Na czele stała stara
Watecka, wdowa po dworskim fornalu, kobiecina przysadkowata, baniasta,
pękata, kołysząca się majestatycznie na wałkowatych nogach, bardzo mocna w
pysku i bardzo bogobojna. W normalny czas chodziła co tydzień do spowiedzi i
codziennie świeciła lampkę przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.
Twarz miała dyniowatą, cokolwiek pomarszczoną, niby skórka podsuszonego
jabłka, czoło niskie, z lekka bruździaste, włosy podobne do końskiego
owłosienia, czarniawe, ze znaczną domieszką dereszowacizny, a brwi
niepokalanie czarne. Spod nich wyzierały oczy koloru orzecha o
przeszywających źrenicach. Rzekłbyś – oczy czarownicy! Na imię starej
Wateckiej było Agata.”
Chylę czoło przed tą charakterystyką. Ja nigdy nie odwaŜyłabym się tak
opisać kogoś, nawet bohatera negatywnego. Mam świadomość, Ŝe ¾ tego opisu
(do brwi, oczu i imienia) mogłoby doskonale stosować się do mnie. CóŜ,
większość starych kobiet tak wygląda i nie jest to ani ich zasługą ani winą, choć
współczesna młodzieŜ upatruje w takim wyglądzie winę braku fitness, zdrowego
odŜywiania i ogólnie biorąc, ogarnięcia się. Wszak na swoje choroby i swój
wygląd zapracowujemy sami (tu ironicznie odnoszę się do drugiego mojego
bloga w Tarace, „Prababci mniej ezoterycznej” i jej ostatniego odcinka o
uzdrawianiu). Chwała więc nielicznym fotografikom, którzy potrafią
przedstawić obraz takich osób ze zrozumieniem i swego rodzaju brakiem
stygmatyzacji, niejako ponad ich fizycznością. Pokazują nam ich portret jak
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kaŜdego, zwyczajnego człowieka, posiadającego emocje i myślący mózg –
których nie przystoi nam oceniać, przeciwnie, na co patrzymy z wnikliwą
Ŝyczliwością. Co nie zmienia faktu, Ŝe na wiele lat utkwiła we mnie negatywna
ocena mojej mamy, gdy wróciłam po urodzeniu bliźniąt do domu i trudno mi
było pozbierać się fizycznie i psychicznie: „Wyglądasz jak własna słuŜąca”.
Rozumiem teraz lepiej z jakiego pnia taka charakterystyka wyrosła,
Ale przejdźmy do opisu innych członków rodziny Wateckich. „Drugą
osobą rodziny Wateckich był syn Agaty Wateckiej. Kuba Watecki – męŜczyzna
juŜ po trzydziestce, wzrostu więcej niŜ średniego, ciemnoblondynowaty, na
czubku nieco podłysiały, gołowąsy a raczej golonowąsy, ponurowzroczny i
patrzący na ludzi podejrzliwie i spode łba niby jakiś zbój”
Kuba miał paskudnie zniekształconą dłoń powstałą w wyniku
przepychanki z bratem, która zaowocowała uderzeniem siekiery w rękę
usiłującą przytrzymać przedmiot sporu. Wydarzenie miało miejsce przed wojną,
jednakŜe okazało się dla delikwenta pomyślne. Po pierwsze uniknął powołania
do wojska, po drugie po wojnie zarejestrował się jako inwalida wojenny i
komisja lekarska przyznała mu rentę inwalidzką z tytułu 60-procentowej
niezdolności do pracy. Równie niemiły jest portret siostry Kuby, Zuzanny, więc
oszczędzę jej opisu.
Potem wszystko się komplikuje. PrzyjeŜdŜają właściciele domu, para
nauczycielska, którzy wybudowali go, aby spokojnie Ŝyć na emeryturze i mimo
niechęci, pozbawieni Ŝyciowej przebojowości, zmuszeni są do zaakceptowania
nowych lokatorów, którzy uzyskali juŜ nakaz kwaterunkowy. Kolejno
dokwaterowani do domu są rozmaici oficjele. Wszystkie te osoby prowadzą
raczej niespokojny tryb Ŝycia i reprezentują nowy typ człowieka: drapieŜny,
goniący za profitami, pozbawiony refleksji i kultury w jej najbardziej
podstawowym wymiarze. Szczęśliwie jednak wyprowadzają się do lepszych
mieszkań. W końcu zasób mieszkańców domu stabilizuje się. Jednymi z nich w
staje się inna znajoma właścicielom para nauczycielska z córką, tym razem
wynajmująca za zgodą właścicieli dwa pokoiki na piętrze. Prawdopodobnie mój
dziadek opisuje tu swoją rodzinę, wynajmującą w tamtym czasie mieszkanie w
Wilanowie przy linii wąskotorowej ciuchci.
Osią intrygi jest pewna teoria (którą dziś nazwalibyśmy teorią spiskową)
dotycząca rzekomego wpływu właścicieli i sąsiadów na dymienie nowo
zainstalowanego przez Wateckich kaflowego piecyka. Nie da się ukryć, Ŝe dla
mojego dziadka sprawa była istotna zarówno jako przykład panoszenia się
„nowych” mieszkańców wobec starych i zasiedziałych właścicieli, ale i w
szerszym kontekście, jako terror prymitywnych cwaniaków wobec ludzi
powaŜnych, zrównowaŜonych i inteligentnych. Czasami (w moich oczach) dość
Ŝałośnie brzmią cytaty z filozofów i klasyków w odniesieniu do zachowań owej
niby „klasy robotniczej” czyli ludzi umiejących wykorzystać profity nowej
rzeczywistości. Tej goryczy mojego dziadka moŜna przypisać nieładne
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czepianie się zewnętrznego wyglądu tych osób, ale z drugiej strony trudno mu
się dziwić. Przedstawiciel inteligencji, mającej wiele do powiedzenia w małych
miasteczkach, owiany etosem nauczyciela i wychowawcy maluczkich, nagle
zmuszony jest do konfrontacji z cwaniakiem, za nic mającym wykształcenie,
przyzwoitość i uczciwość.
Tu opuszczam rolę literackiego krytyka i wczytuję się w śmieszne teksty.
Jako ktoś, kto wyczulony jest na sens i brzmienie słów, chichoczę
przypominając sobie nowomowę lat czterdziestych. Wszak tak właśnie
mówiono na mojej ulicy – Lesznowolskiej. Swego czasu, jako młodą studentkę
zaaresztowano mnie za fałszywe zeznania: (Raz pani mówi Ŝe pani mieszka na
Lesznie, raz Ŝe na Wolskiej, a w ogóle pani mieszka w Brwinowie i...) Niemniej
ulica Lesznowolska na Bielanach (które kiedyś nie mieściły się w granicach
Warszawy i nazywano je przedmieściem – podobnie jak Wilanów), była ulicą z
gazowanymi latarniami i Ŝwirową drogą (którą wzdłuŜ naszego płotu
odśnieŜałam z obowiązku), ulicą, na której się wychowałam i którą kochałam aŜ
tak, iŜ do dziś po nocach mi się śni jako MÓJ DOM.
Ale wracam do powieści dziadka. Jak pięknie staroświecko brzmią takie
frazy: „puszyła się jak wesz na aksamicie” albo juŜ skaŜona nowomową: „On
ma pozaoczną świadomość okoliczności” czy „okoliczność
zamaskowana rządowo”. Ech, te czasy, ten język, te słowa barwne i
dziwaczne... Ten PRL (zwłaszcza wczesny, z lat czterdziestych i początku
pięćdziesiątych) zakwitał tak zwaną nowomową, poetycką i bezsensowną,
niedocenioną do dziś. Gdzie juŜ moŜna przeczytać takie frazy, jak w powieści
mojego dziadka!?
„Mamusia jest delikatna i wszystko owija w bawełnę, a ja rąbię w oczy.
JuŜ jestem taka. Taki mam charakter. Kacper się gniewa nie tylko za okoliczność
w oczy ale za okoliczność poza oczy – wypowiedział swoją uwagę Kuba. – On
ma pozaoczną świadomość okoliczności.
— A co ja takiego gadam poza oczy? – obruszyła się Zuzanna.
— Nie wiem – odpowiedział Kuba – Dla mnie pozaoczna sytuacja
zamaskowana jest niedostępnością.
Zuzanna obruszyła się jeszcze więcej.
— Widzę, Ŝe ty trzymasz jego stronę. Zapominasz kto ci daje utrzymanie.
Ze swoją inwalidzką rentą poszedłbyś pod kościół.
— A ty zapominasz – odciął się Kuba – Ŝe moja męska okoliczność
poddaje cię pod moją podporę.”
Kocham słowa i ich dziwaczność. Kocham dwuznaczności wszelakie, ich
świeŜość, chociaŜ, niestety, w swojej miłości do słów jestem nieodporna na brak
zrozumienia i na krytykę. Ale przeboleję i moŜe ktoś doceni ten cudowny język
wczesnego PRL-u, uwieczniony przez mojego dziadka. Ja się wychowałam
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wśród tych fraz i ja je odczuwam cieleśnie prawie – jeśli nie emocjami. I
rozumiem mojego dziadka, który ten dialog podsumowuje słowami Łukasza
Górnickiego: „Ergo incipiamus”, choć juŜ co nieco łaciny z czasu studiów
zapomniałam. Łacina nadaje stateczności, wszak Nihil novi sub sole (nic
nowego pod słońcem).
Wracam więc do dialogów rodziny Wateckich. Pewnego dnia piecyk
zaczyna dymić, co staje się początkiem skomplikowanej teorii spiskowej.
„— Mamusiu, co to jest? – spytał. — Jaka tu pękła okoliczność? Co u
Boga Ojca?
— A dymi się i dymi — odrzekła Watecka, zła jakby zjadła diabła i
zakaszlała się długim, juŜ nie dychawicznym, lecz kokluszowym kaszlem.
— Jakaś musi być lojalna przyczyna — osądził Kuba. — PrzecieŜ
dotychczas cug był jak cholera.”
Albo takie teksty:
„ — Mamusia teŜ ma czasem więcej mądrości niŜ rozumu. PrzecieŜ
powiedziałem, Ŝe moŜe tu być okoliczność przypadkowa! Taka jest
zamaskowana.”
„— O, jakby to była faktyczna prawda, to ja bym tego dziada uskutecznił
lakonicznie! — zagulgotał Kuba okoliczność i obciągnął na sobie marynarkę”
„— Ta okoliczność musi być detalicznie zaobserwowana. Na razie
postępujmy tylko obserwacyjnie i z lojalnym zamaskowaniem”
„— Niech mamusia otworzy okno! – rozkazał Kuba. — Taka lojalnie
zadymiona okoliczność przecieŜ dusi”
Rodzina zastanawia się jak to się dzieje, Ŝe u nich kuchenka dymi, a u
właścicieli, Rudzikowskich, mieszkających wyŜej, na piętrze, nie.
„Stara Watecka utrzymywała, ze Rudzikowski tylko podsłuchuje, kiedy
ona zaczyna palić i zaraz pali u siebie. Wobec tego dwa dymy nasuwają się na
siebie, mieszają się ze sobą, kręcą się jak kto głupi, a w końcu, zamiast wylecieć
na dwór trafiają do kaflowej kuchenki i tu dalej się gŜą. W dodatku pali na
pewno łętami, Ŝeby dym bardziej śmierdział.”
Ale okazuje się, Ŝe kanały kominowe są dla kaŜdego paleniska oddzielne.
Więc podejrzenia komplikują się, choć snute są dalej:
„OtóŜ Rudzikowski wybił dziurę gdzieś nisko, albo w komorze albo w
piwniczce albo i w kuchni w jakimś kącie zamaskowanym skrytością. Przez tę
dziurę wtrynił na nasz kanał kominowy albo taki mieszek kowalski i wciąŜ nim
dyma, albo taką deskę na spręŜynie i tylko pociąga za sznurek, a deska dym
zawraca, albo elektryczny wiatraczek i tylko pstryk! — a wiatraczek juŜ się kręci
i lojalnie puszcza wiater i psuje ciąg powietrza”
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„Rudzikowski musi wpaść w okoliczność kryminalną i pójść tam, gdzie
idą wrogowie ludu. Wtedy rzucimy w kibini mać nasz pokój i przeprowadzimy
się do jego mieszkania. Mogliśmy to, co prawda od razu uskutecznić, ale
byliśmy zanadto delikatni... Nie, nie! I tak skończymy lojalnie tego obszarnikakapitalistę! Cholerny wyzyskiwacz, krwiopijca! Na razie, podług mnie konieczne
jest tylko detaliczne uskutecznienie lojalnie zamaskowanej obserwacji, aby go
nakryć w sytuacji.”
W domu pojawia się kominiarz okresowo sprawdzający stan wentylacji i
rozpoczyna się rodzinna dyskusja czy poczęstować go wódką, czy lepiej nie.
— „Gdzie tam on teraz będzie pił wódkę! — zaśmiał się sardonicznie
Kuba. — Mógłby skręcić kark w okoliczności kominowej. To dopiero byłaby
lojalna chryja! I śledztwo na mur-marmur! Gdzie? Kto? Kiedy? Częstował go
wódką w czasie słuŜby. Mamusi czasem w głowie zajączki się... dryndolą.
Zapytać go moŜna, owszem! Okoliczność pytaniowa jest zawsze dopuszczalna.
Ale bez wódki! Sytuacja okolicznościowa nie jest jeszcze lojalnie dojrzała do
oblania wódką.”... „ —I ja nie powiem, Ŝebym nie słyszał inaczej ale
dostosowalność do okoliczności podejścia z nastawieniem zamaskowanej
delikatności jest kiedy niekiedy lokalnie wskazana w sytuacji szacunkowej—
wyjaśnił Kuba.”
Za mojej młodości tzw. „mówienie Wiechem”, w przeciwieństwie do
współczesności nie było otaczane estymą, przeciwnie, krzywiono się na nie. Z
perspektywy czasu fakt wręcz lubowania się przez mojego dziadka jedną z
wielu odmian takiego języka, łączącego przedwojenną gwarę warszawską z
rozkwitającą urzędową nowomową tamtych czasów jest czymś
zastanawiającym, zwłaszcza, Ŝe ów Kuba jest postacią raczej negatywną. Ale
wracając do fabuły powieści: oczywiście kominiarz radził przeczyścić
amatorskie połączenie starego, kaflowego pieca z nowo zainstalowaną
kuchenką, ale pomysł ten został z góry odrzucony.
Pominęłam inne okoliczności, które rodzina Wateckich interpretuje jako
spisek Rudzikowskich i pozostałych lokatorów. ChociaŜ rzecz jest błaha i
śmieszy, stanowi doskonałe przedstawienie sposobu myślenia, z którego
wynikają wszelkie teorie spiskowe (w czasach gdy powieść pisał mój dziadek to
określenie nie było znane i uŜywane, tym większa więc jego zasługa).
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Wielkanocne pocztówki
Dwudziestolecie międzywojenne obfitowało w karty korespondencyjne,
znacznie większej liczby rodzajów niŜ dziś. Spotykam pocztówki
udostępniające dzieła sztuki, ilustracje do znanych ksiąŜek (jak „Trylogia”
Sienkiewicza, „Quo Vadis”, a takŜe rozmaite alegorie. Interesujące jest
prześledzenie zmian stylu i wymowy zwłaszcza pocztówek okolicznościowych,
jak na przykład wielkanocnych. W tych ostatnich pewne symbole ówcześnie
chętnie pokazywane, nie występują dziś, pojawiły się za to inne, wówczas
nieobecne. Dziś królują pisanki, czasem zajączki i kurczaczki, koszyczki ze
święconką, sezonowe kwiatki i (rzadziej) motywy ściśle religijne. Kartki są
barwne, lśnią kolorami, posrebrzane lub pozłacane brokatem, często podwójne,
wysyłane w kopertach.
W okresie Międzywojnia obserwować moŜna było dwie tradycje: religijną
wiązaną z patriotyczną i infantylną, gdzie występowały radosne dzieci w
śmiesznych sytuacjach. Jajka zazwyczaj nie były pisankami, tylko zwykłymi
jajkami, kolory dla dzisiejszego oka wyblakłe. Nie wynikało to tylko z gorszej
techniki, jak dziś powszechnie się sądzi, a z podejścia do kolorów w sztuce,
zwłaszcza uŜytkowej (kartki pocztowe, moda, dekoracje). UwaŜano wówczas,
Ŝe kolory jaskrawe i ostre, nie występujące w naturze, są przejawem złego
(często utoŜsamianego z „wsiowym”).gustu.
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Pamiętam, jak jeszcze moja mama, mimo braku formalnego
wykształcenia, uwaŜana powszechnie za osobę doskonale obeznaną z kanonami
dobrego gustu, przestrzegała nas przed ubieraniem się w stroje o kolorach
jaskrawych i jej zdaniem niedobranych. Pewnie dziś się w grobie przewraca. Ja
zaś doskonale rozumiem swoje rówieśniczki i osoby starsze, preferujące
szarości i beŜe, brąz i czerń, unikające ostrej czerwieni, zieleni na korzyść
zgniłej zieleni (modnej w latach 60-tych) i brudnego róŜu – powszechnego w
damskiej bieliźnie. Nigdy nie zapomnę, gdy byłam jeszcze dzieckiem z
wiaderkiem i łopatką do piasku, tych pań opalających się nad Wisłą w
biustonoszach, majtkach : „motylkach” i halkach w kolorze, który kazał się
zastanowić, czy panie te w ogóle prały swoją bieliznę, czy teŜ po prostu był to
wyraz ich gustu. Zresztą i zapach nie był zachęcający, jako Ŝe panie smarowały
się nie kremami, a zjełczałym pod wpływem słońca masłem, a gdy przypaliły
zbytnio swoje ciało, nakładały nań zsiadłe mleko, takŜe po kilku godzinach nie
pachnące najpiękniej. Mnie mama smarowała śmietaną.
W roku 1920 w pocztówkach okolicznościowych dominowały motywy
patriotyczne, na przykład:

TakŜe lata powojenne, 50-te i 60-te odznaczały się swoistą specyfiką.
Usilnie dąŜono do zamaskowania religijnej wymowy świąt starając się zastąpić
ją swego rodzaju Cepeliadą. To był właśnie początek pisanek na kartkach
Wielkanocnych.
Pocztówki z tych lat o wymowie ściśle religijnej najczęściej były czarno
białymi fotografiami.
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Wielki wuja ciotki męŜa siostrzeńca Ŝony brata
Ostatnio wpadłam w genealogię jak śliwka w kompot. Swego czasu
prowadząc poszukiwania swoich rodzinnych korzeni trafiłam na dwie
przeciwstawne hipotezy dotyczące moich prapradziadków. Obaj autorzy tych
hipotez juŜ nie Ŝyją, ale i za Ŝycia prowadzili spór, którego kanwą były
opowieści dwóch braci, ich ojców. Mój dziadek był trzecim z braci,
najstarszym, ale z powodu zawirowań rodzinnych nie uwaŜał za stosowne
dzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami rodzinnymi z nieletnimi
dziewczynkami. Jedna z rozbieŜności dotyczyła istnienia bądź nie pewnej
kobiety imieniem Maria, o której tylko to było wiadomo, Ŝe wyszła za mąŜ za
człowieka o pewnym nazwisku.
Jednak w epoce FB nic się nie ukryje. Inna współczesna kobieta
przeczytała nazwisko mojego dziadka na blogu „Z szuflad starego biurka” w
Tarace, skojarzyła wszystko, co wiedziała wcześniej i właśnie tak odnalazłam
swoją kuzynkę, potomkinię owej Marii. Joanna, bo tak ma na imię, jest o wiele
bardziej zaawansowana w poszukiwaniach genealogicznych niŜ ja, więc
dostarczyła mi mnóstwo materiału, wyciągów z ksiąg parafialnych, zdjęć
rodzinnych i informacji i zapełniła oczywiście białą plamę po siostrze
prapradziadków. Stanęło jednak przed nami powaŜniejsze wyzwanie – odkryć
rodziców owego prapraszczura, skoro nawet w aktach zgonu pary małŜeńskiej,
zapewne odtworzonych w USC, pominięto dane ich rodzicieli. Tutaj pojawiły
się takŜe niepewności i sugestie związane z zmienionym brzmieniem nazwiska
(które jest prawdziwsze, w dokumentach USC, czy w informacjach ze strony
Geni). W ten sposób Joanna znalazła na FB pewnego pana, pochodzącego z
rodziny Ŝony owego praszczura, który podał nam te imiona. W tym celu musiał
wywieść nasze pokrewieństwo. Wskutek jego zabiegów zostałam "zapisana do"
Geni, otrzymałam swój login i hasło oraz informację w języku angielskim.
Brzmiała ona tak:
"Katarzyna Urbanowicz is your great uncle's aunt's husband's nephew's
wife's brother's wife's great uncle's wife's sister's husband's niece's husband's
third great niece."
PoniewaŜ nie posiadam znajomości języka angielskiego w tym stopniu,
Ŝeby rozwikłać tekst, skorzystałam z pomocy tłumacza Google, który uraczył
mnie taką łamigłówką:
"Katarzyna Urbanowicz jest twój wielki wuja ciotki męŜa siostrzeńca Ŝony
brata Ŝony wielkiego wuja Ŝony siostry męŜa siostrzenicy męŜa Trzecia wielka
siostrzenica ."
Nijak mi się to nie zgadza. Nie potrafiłabym na tej podstawie cokolwiek
orzec o kolejnych stopniach pokrewieństwa, zwłaszcza, Ŝe, o ile wiem, w Polsce
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wuj pochodzi ze strony matki, ze strony ojca natomiast są stryjowie. Tą drogą
więc niczego się nie dowiem. Mam jednak wspomnianą kuzynkę, Joannę, która
jest lepsza w te klocki, a teraz ja, jako członkini Geni, muszę wywieść jej
pokrewieństwo w stosunku do siebie. Czeka mnie nie lada wyzwanie! Nie tyle z
wywodami ile z ich obowiązującym zapisem.
Zadaję sobie pytanie: dlaczego w ogóle ciągnie mnie do poznawania
imion i dat Ŝycia ludzi, o których niewiele wiem i najprawdopodobniej niczego
się nie dowiem. Kiedy zaczynałam swoją przygodę z historią rodzinną, nie
interesowały mnie tabele genealogiczne, sporządzałam je tylko po to, Ŝeby się
nie pomylić, poniewaŜ imiona w rodzinie powtarzały się. Ciekawiły mnie za to
cechy członków rodziny, moich przodków, róŜne słabe strony i anegdoty o ich
wyczynach, fakt, Ŝe dziewięcioro dzieci miało ten sam zawód, nauczyciela, a ich
dzieci szły w ślady rodziców. PrzecieŜ nie było to rzemiosło, gdzie dzieci uczą
się od rodziców, a jednak... Czy były to cechy psychiki, czy predyspozycje
intelektualne? Dlaczego na pewnym etapie Ŝycia członkowie rodziny
niezaleŜnie od siebie popadali w określonego rodzaju problemy? Dlaczego tak
często w rodzinie jedno z małŜonków było dwa razy starsze od drugiego?
Dlaczego większość z nich cechowała niepokorność? Wiele rodzinnych
historyjek ukrywano przede mną, inne wychodziły na jaw po czyjeś śmierci,
wiele tajemnic pozostało nieodkrytych, wiele wyjaśnia się teraz. Niektóre są
zadziwiająco nieprzewidziane. Jak mogło się stać, Ŝe ktoś Ŝył do późnej starości
nie posiadając Ŝadnych źródeł utrzymania, co zwłaszcza w czasach PRL było
teoretycznie niemoŜliwe, stwarzając pozory, Ŝe pracował i Ŝe otrzymywał
emeryturę lub rentę? Jak on to zrobił? Dlaczego dokumenty, które po sobie
zostawił, to kilka nieznaczących papierków? Co stało się z resztą? Te sprawy
mnie fascynowały, a nie jakieś tabele.
Usłyszałam ostatnio takie zdanie, Ŝe teraz wszyscy poszukują swoich
korzeni, poniewaŜ chcą udowodnić, ze pochodzą ze szlachty. MoŜe czasami jest
to prawdą, zwłaszcza sądząc po publikowanych w prasie historiach rodzin –
zazwyczaj są to osoby o korzeniach arystokratycznych albo ziemiańskich, a nie
zwykli szaraczkowie. Podkreśla się ich patriotyzm, jakby tylko znane rodziny
się nim odznaczały, pudruje rzeczywistość unosząc się nad tym, jak kochali ich
chłopi i słuŜba, rozczula nad banalnymi drobiazgami w rodzaju takich, Ŝe
pierwsze sukienki sprowadzano dojrzewającym dziewczynkom z ParyŜa, a ich
tatuś zamawiał portrety u znanych malarzy, wspierając w ten sposób sztukę i
kontemplując rodzinne zwyczaje, które przeminęły wraz z dawnym światem.
Rodzinami wypada się chwalić i ich zazdrościć, ale sądzę, Ŝe w przewaŜającej
mierze powody fascynacji historią rodzinną są inne.
W czasach wczesnego PRL wszyscy bali się przyznawać do swoich
rodzinnych historii. Ludzie rozpraszali się po świecie, rodziny traciły kontakt,
nikt nie wiedział co nieobecni krewni za granicą mogli robić, a co z tego
powaŜnie mogło obciąŜyć tych, którzy zostali w Polsce. Wiele osób w czasie
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okupacji Ŝyło z dnia na dzień, nie zawsze zgodnie z prawem i nie zawsze
potrafiono czy chciano określić swoje źródła utrzymania. Z historii rodzin
spowiadano się w drobiazgowych ankietach, które w latach czterdziestych i
początku pięćdziesiątych wypełniano co pół roku. Nie dysponując moŜliwością
sporządzenia kopii, łatwo było się pomylić, a często pomyłki i „zapomnienie” o
kimś mogły skutkować nawet aresztem czy powaŜnymi szykanami jak
przymusowe kierowanie do pracy w określonych miejscach, częste wzywanie do
wizyt w siedzibie słuŜb. Obywatele byli podzieleni na kategorie ze względu na
pozycję społeczną i niektóre z nich były gorsze, jak np. inteligencja. Gorsi od
inteligencji byli tylko obszarnicy. Miało to wpływ na przyjmowanie ich dzieci
na studia, do atrakcyjnych kół zainteresowań dla młodzieŜy, rozmaite przydziały
dóbr w rodzaju mieszkań kwaterunkowych, puszek UNRA, i in. Osoby rzutkie
usiłowały ukryć swoją przynaleŜność do niektórych kategorii, podejmując nawet
sezonowo prace fizyczne, aby umoŜliwić dzieciom studiowanie, ale członkowie
rodziny i ich zawody mogły to zdemaskować.
To wszystko powodowało, Ŝe rosła w PRL rzesza ludzi nie znających
nawet swoich dziadków, a cóŜ dopiero pradziadków.
Jednak ludzie od zawsze czuli potrzebę identyfikowania się ze swoim
rodem i rodziną. Chcemy czuć, Ŝe mamy za sobą naszych krewnych Ŝywych i
zmarłych. Doskonale widać to na polskich cmentarzach, kiedy porównać je z
cmentarzami w krajach Zachodu i nie chodzi tu tylko o monumentalizm
nagrobków, a raczej gromadne ich odwiedzanie zwłaszcza w święta i
wydawanie niemałych nieraz sum na kwiaty i światełka. Dlatego istnienia
naszych krewnych nie dało się ukryć do końca, a popularność poszukiwań
genealogicznych rośnie, zwłaszcza Ŝe internet stwarza o wiele lepsze niŜ kiedyś
po temu warunki. Ubocznym produktem takich poszukiwań często są
dokumenty. PoniŜej jedna strona z takich, kuriozalnych dziś ankiet
personalnych, która udało się zostawić mojej ciotce. Liczy ona kilka bitych stron
z bardzo szczegółowymi pytaniami (np. jak zachowywał się w czasie uwięzienia
w Berezie Kartuskiej?) i do niedawna wydawało mi się to groźne i śmieszne
zarazem, ale kiedy uświadomię sobie, co o mnie wie FB i Ŝe dziś z rana
polubiłam taką, a nie inną stronę czyjegoś bloga, śmieszności tej ankiety nie
jestem juŜ taka pewna.
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komentarze
1. parantela • autor: stachwody2016-09-12 05:04:33
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To się nawet łatwo czyta jako, nie pokrewieństwo, a powinowactwo.,
najbardziej odpowiednim określeniem jest - parantela, relacja rodowa, która w
tym przypadku łączy mnie z autorką poprzez... świekrę siostry mojej babki,
której brata syn oŜenił się z córką siostrzeńca, brata jej praprababki....

2. Uff • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-09-12 07:29:42
Nigdy się tego nie nauczę, nawet po polsku!
3. Dziś takie ankiety • autor: P. K. 2016-09-14 19:09:38
byłyby uznane za zamach na podstawowe wolności obywatelskie. Kiedyś się nie
cackano.
Ja nie pamiętam takich ankiet, ale pamiętam, Ŝe kiedy w latach 70
wyjeŜdŜaliśmy na wczasy do Rumunii, mama i babcia wypełniały
kilkustronicową, drobiazgową ankietę. Pamiętam tylko, Ŝe było pytanie o adres,
a potem o dokładny adres. Reszty nie pamiętam.
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18
Album w drewnie wyrzezany

W 1928 roku harcerze z Sokołowa Podlaskiego przekazali mojemu
dziadkowi, Benedyktowi , ówczesnemu inspektorowi oświaty, album, który jest
swoistym majstersztykiem rękodzieła
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Po czym następowała strona zapełniona podpisami:

Niesamowite, Ŝe w Sokołowie Podlaskim znalazł się ktoś kto nie tylko był
w stanie podpisy te zidentyfikować, ale kto docenił takŜe wagę tej pamiątki.
W albumie znalazło się kilka fotografii, zblakłych i wyraźnie upozowanych.
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Długo zastanawiałam się, co zrobić z tym albumem, aŜ wreszcie
postanowiłam przekazać go Sokołowskiemu hufcowi, w właściwie jego
przedstawicielce, pani BoŜennie Hardej. W korespondencji z nią okazało się iŜ
wstrzeliłam się w rocznicę. Pani BoŜenna pisze: „W tym roku przypada 100
rocznica Sokołowskiego Harcerstwa i cały rok świętujemy ten jubileusz, były
liczne imprezy, jest wystawa fotografii "Stulecie Sokołowskiego Harcerstwa".
Planujemy równieŜ wydawnictwo "Historia Sokołowskiego Harcerstwa".
Otrzymałam zaproszenie na imprezę

Niestety, z powodu stanu zdrowia nie mogłam z niego skorzystać.
W kolejce czeka jednak następny album, tym razem Album szkół
powszechnych powiatu Sokołów z lat 1930/1931 nieoceniona kopalnia wiedzy
o szkołach, uczniach i codziennym Ŝyciu tamtych czasów. Tylko komu go
przekazać, Ŝeby nie zaginął w jeszcze jednym zakurzonym schowku?
Przekonałam się, Ŝe mój blog ma o wiele większy zasięg, niŜ kiedyś mi
się zdawało, więc moŜe tą drogą odnajdę jego przyszłego właściciela?
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Ja cię miłuję
śaden amerykański film nie obejdzie się bez wzruszającej sceny
dobranocki. Tatuś lub mamusia układają dziecię do snu (czasem juŜ nastoletnie)
i dorosły mówi: Ja cię kocham. Latorośl odpowiada: Ja ciebie teŜ. Czasami aŜ
mdło się robi od tych kochań. Nawet w znanym serialu „Homeland”, mówiącym
o zdradzie, islamskich terrorystach, pościgach i szpiegowaniu, tudzieŜ
publicznej egzekucji wieszania bohatera za pomocą dźwigu, nie obyło się bez
sceny między ojcem, a córką w rodzaju Ja cię kocham. Ja ciebie teŜ.
Wobec takiego zalewu codziennej, a właściwie cowieczornej miłości,
normalny człowiek, chcący poinformować drugiego człowieka albo człowieczkę
o swym niezgłębionym uczuciu do niego/niej – jeśli chce być traktowany
powaŜnie - nie ma w tym celu Ŝadnej dostępnej amunicji. Wyznanie kocham
cię było banałem juŜ dawno temu, a dziś juŜ stało się nieznośnym, zgrzytliwym
wtrętem, podobnym głupiej, ale nadmiernie eksponowanej reklamie.
Jak sobie radzili z wyznaniami miłosnymi w powieściach? W „Potopie”
Oleńka wyznała Kmicicowi najpierw: Jedruś, ran twych niegodnam całować, a
potem Jam twoja; Danusia z „KrzyŜaków” wołała Mój ci jest.
Ale to wszystko przestarzałe jakieś i niemodne. W szkole dzieciaki się
buntują, Ŝe kaŜą im czytać takie „Trylogie róŜne”, więc na nich w przyszłości
wzorować się nie chcą.
CóŜ ma więc powiedzieć współczesna, młoda kobieta, kreatywnie
zarządzająca swoją osobowością, gdy chce dać wyraz swojej sympatii do
młodego, równie kreatywnego, korporacyjnego samca alfa, zatrudnionego w
Mordorze? Między nami jest chemia? Ograne juŜ. Kocham cię więcej niŜ kotlety
schabowe – wyczytałam gdzieś w internecie, dobre raczej jako wyraz
lekcewaŜenia, niŜ uczucia. Podobnie jak: wzruszyłaś mnie jak stary siennik.
Z sentymentem więc wracam do pocztówek z międzywojnia, nie bojących
się banału, przesyłanych jako dowód uczuć. Oto pierwsza z nich w modnej
wówczas konwencji ludowej:
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Były teŜ całe serie pocztówek, przedstawiające ilustracje do znanych dzieł
literackich, a wśród nich wyidealizowaną miłość, jak tę z „Quo vadis”?
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Przechowywano przez lata zasuszone bukieciki ,otrzymane od kogoś
bliskiego sercu, jak ten wręczony mojej ciotce w lecie 1926 roku, a znakomicie
do dziś zachowany, choć juŜ wyblakły lub czterolistną koniczynę, znalezioną
latem 1939 roku, gdy moja ciotka w czerwcu tegoŜ roku ukończyła studia
polonistyczne na Uniwersytecie w Wilnie i zapewne do głowy jej nie przyszło,
Ŝe ta koniczyna nie jest zapowiedzią czekającego ją szczęścia, ale
drobiazgowych spowiedzi z Ŝyciorysu i rodzinnych koneksji
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ChociaŜ i tu, do korespondencji Międzywojnia, jak Nemezis, wdziera
się samo Ŝycie, dalekie od lukrowanych zamierzeń. Oto jedna z pocztówek
przestawiająca sielski widoczek z okna, stanowiący reprodukcję obrazu
Wojciecha Weissa, z tekstem, który nie zmieścił się na odwrocie i kontrastuje z
nastrojem autora pocztówki.
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Niestety, nie tylko ciocia Seweryna musiała zmagać się z brakiem nadziei
otoczenia. Było, minęło. Nowoczesność stawia przed nami inne artystyczne
wymagania. JuŜ nie jesteśmy tacy banalno-sentymentalni, patrzymy na świat
trzeźwo. Z babciami Śmierć gra w szachy (plagiatując dawniejsze odniesienia
do znanych filmów i artefaktów na galerii protestanckich świątyń) w formule
znośnej dla lemingów:

Ale ja, tkwiąca mentalnie w czasach wczesnego PRL, w jego artystycznej
wizji Śmierci, Przemijania i ateistycznego Tego, co nas czeka, (nicości, którą
naleŜy przyjąć ze stosownym dla kulturalnego inteligenta dystansem, nie
poddającego się przesądom ) - w formie zakładki do filozoficznych dzieł, które
wypadało poznać i przyswoić (mimo, Ŝe jako młoda osoba wiedziałam o nich
tyle, co nic) przywołuję oblicze MIŁOŚCI z wręczanym symbolicznie kwiatem
uczucia (nie emocji, broń BoŜe):
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Mimo, Ŝe zostanę zapewne zakwalifikowana do kategorii PARA W
SŁOJU, oblicza przemijania najgorętszych uczuć, waŜnych swego czasu, dziś
budzących uśmiech politowania przy okazji okazjonalnych kontaktów:
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KrzyŜówki sprzed piętnastu lat
Powszechnie uwaŜa się, Ŝe po śmierci człowieka zostaje jego dzieło.
Naukowe, literackie, pamięć jego osobowości, dokonań, miłości lub nienawiści,
którą Ŝywili doń jego bliscy, lub wreszcie, wspomnienia innych o chwilach i
sprawach wiąŜących ich ze zmarłym. Zostają czasem pamiątki materialne,
przedmioty, często przechowywane z pietyzmem nawet przez kilka pokoleń.
Ale zostają teŜ rzeczy przypadkowe i te bywają najtrwalsze, mogą
zakonserwować pamięć o zmarłym w sposób nieoczekiwany i dziwaczny.
Mój zmarły mąŜ na emeryturze zajmował się historią Wołynia, pisał
artykuły do czasopism, które juŜ nie wychodzą, na strony internetowe, gdzieś
dogorywające po cichu. Pudła pełne jego korespondencji, fotografii, materiałów,
niejednokrotnie bardzo cennych poznawczo wypełniają regał w moim pokoju.
Oddałam wiele ksiąŜek, Ŝeby zrobić miejsce na te pudła i przed remontem
zabezpieczyć jego materiały w cichej nadziei, Ŝe komuś, kiedyś się przydadzą.
śe moŜe synowie zainteresują się po latach, gdy mnie juŜ nie będzie, jak ja
zainteresowałam się historią rodziny po śmierci moich rodziców. Ja nie nadaję
się do kontynuacji jego dzieła, ale Ŝywię do niego szacunek. Tyle włoŜonej
pasji, tyle badań i poszukiwań nie powinno przepaść, choć nasze spojrzenia na
rolę genealogii i znaczenie historii rodzin bardzo się od siebie róŜniły.
Zaczęłam ja, od spisania historii mojej rodziny. Praca urosła do
monstrualnej objętości kilku tysięcy znormalizowanych stron i do dziś
naleŜałoby wprowadzać do niej zmiany w miarę dopływu nowych materiałów.
Jednak główny jej trzon pozostaje nienaruszony. W okresie depresji po wypadku
samochodowym, któremu uległam w 1996 roku i konieczności
przewartościowania całego swojego Ŝycia poszukiwałam odpowiedzi na naglące
pytania: jaki jest sens mojego ocalenia i co we mnie jest spuścizną moich
przodków, a co mną samą. Kiedy dzieło liczyło juŜ 12 czy 13 tomów mąŜ
zaproponował mi, abym następny poświęciła jego rodzinie. Zaczęłam, ale jemu
nie odpowiadało moje podejście, mało naukowe i nie rejestrujące, bardziej
refleksyjne, skupione nie na koligacjach, a na zaleŜnościach i obyczajowości.
Wobec tego zaczął pracę sam i stopniowo przeszedł do szerszego spojrzenia –
historii Wołynia. Zebrał ogromną ilość danych i faktów, choć część, niestety
przepadła z powodu awarii prądu i spalenia dysku komputera z całą jego
zawartością. Nie wszystko udało się potem odtworzyć, ale przybyło wiele
rzeczy nowych. To dzieło jego Ŝycia zasługuje bezwzględnie na pamięć, choć
chwilowo (mam nadzieję, Ŝe tylko chwilowo) nie ma chętnych do kontynuacji.
Tymczasem pamięć o moim męŜu wróciła niespodziewanie kultywowana
przez kogoś innego i zupełnie gdzie indziej. MoŜna to nazwać chichotem
historii.
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Po męczących zajęciach na działce usiadłam z sąsiadką przy kawie i
cieście ze śliwkami poplotkować nieco o tym, kto z miejscowych zmarł, kto się
urodził i tak dalej. Jak zwykle – więcej zmarło niŜ się urodziło, tym razem nie
było chyba takich nowo narodzonych. KoleŜanka odsunęła na bok Panoramę
KrzyŜówek z roku 2001 i powiedziała:
— wiesz, to jeszcze twojego męŜa.
Istotnie, rozwiązywał krzyŜówki, odgadywał hasła i wysyłał. Często
wygrywał drobne kwoty i bardzo się nimi cieszył. Lubił wygrywać.
Niedokończone krzyŜówki oddawał sąsiadce, która wieczorami i w deszczowe
dni uzupełniała, jak umiała diagramy. Zapasik był spory – skoro doszła dopiero
do egzemplarzy z 2001 roku, sprzed 6 lat przed jego śmiercią.. Ze wzruszeniem
spojrzałam na jego charakter pisma, jeszcze wówczas twardy, wyrazisty i
odciskający ślad na odwrotnej stronie druku.

Jednak krzyŜówki były tylko wypełniaczem czasu, hobby, odpoczynkiem
po pracy w zawodzie i na naszej działce. Niczym waŜnym ale właśnie one
przetrwały.
Co zostanie po mnie?
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Historyczne diety
Przeglądanie starych ksiąŜek odziedziczonych po zmarłych, wiekowych
osobach podobne jest czasem do odkrywania światów całkiem odmiennych od
dzisiejszych. Między ich kartkami tkwią prawdziwe rarytasy. Kilkoma z nich,
efektem przejrzenia zaledwie czterech półek, z regałów w obszernym garaŜu,
postanowiłam się zająć dzisiaj.
Pierwsza zdobycz to kartki Ŝywnościowe z czasów niemieckiej okupacji:

Niestety, brak organu wydającego oraz danych właściciela kartek i jego
adresu. MoŜe to była jakaś podróbka? Wszak niŜej zapisano Ŝe niewaŜna bez
prawidłowej rejestracji, a takowej brak. Zalecono przechowywać starannie i
bardzo starannie ją schowano, tak Ŝe przetrwała do dziś. Nakazano takŜe
dokładnie oddzielać poszczególne odcinki małej wartości. Urzędy mają zawsze
tendencję do celebrowania i podkreślania rzeczy oczywistych
Oto porcja na 5 dni dla urlopowicza: na bogatym obszarze? (reichsgebief).
1590 g chleba (ale precyzja!) w tym 1150 g jakiejś jego odmiany, co daje
nieco ponad 30 dkg dziennie. 200 g mięsa, tj. 4 dkg Niewiele jak na cały dzień
dla męŜczyzny, choć mnie by wystarczyło. Inna rzecz, co jeszcze moŜna było
kupić oprócz Ŝywności na kartki; jeśli niewiele dla uzupełnienia diety, to
musiała być bardzo monotonna.
Teraz przeskoczę na linii czasu kilka lat i zajrzę do zeszytu w kratkę, w
którym pewien nauczyciel/ka od dnia 24 czerwca notował swoje dzienne
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wydatki. Zeszyt jest opatrzony jedynie numerem miesiąca (przy czym zaszła
pomyłka, lipiec w części notatek (na zdjęciu) oznaczono jako VI, potem jednak
juŜ sierpień oznaczono prawidłowo jako VIII. Dzięki temu korzystając ze
stuletniego kalendarza udało mi się ustalić rok zapisków: 1948. Zapisany adres
pozwolił zlokalizować miejsce: Stegna k/Gdańska, poste restante.

JakŜe uboga była dieta owego nauczyciela! Prawdopodobnie stołował się
gdzieś i codziennie płacił za obiad 5 zł w czerwcu i lipcu. Czasem przebywała z
nim/nią rodzina i wówczas płacił 20 zł za 4 osoby lub 10 za 2. Co poza tym
kupował? Mleko zwykłe i mleko zsiadłe (po 5 zł), czasem jajka. W lipcu kupił 1
kg jaj za 37 zł, a w sierpniu za 40 zł. Jaja kupował na kilogramy, zresztą do dziś
na Podlasiu na targach tak je sprzedają, prawdopodobnie dlatego, Ŝe jaja od
młodych kurek lub perliczek są duŜo mniejsze niŜ od starych (przeciętnie
wchodzi 23-25 a nawet 28 szt/kg)
I oczywiście kupował chleb. Na chleb wydawał 10 zł na kilka dni. W
sierpniu zaszalał: raz kupił bułkę + 4 małe bułeczki i zapłacił za nie aŜ 50 zł.
Raz w lipcu kupił 1/4 l śmietany (5 zł), a raz ½ za 20 zł, raz czereśnie (10,40),
raz masło (17,50), a w sierpniu kilogram pomidorów za 40 zł. Raz dostał od
kogoś za darmo (w kaŜdym razie ceny nie podano) 2 cebule. Z rozpusty były
takŜe kiedyś w sierpniu serniczki za 30 zł, ale w ogóle musiał się liczyć z
pieniędzmi – za mieszkanie zapłacił za 2 miesiące 1000 zł. 26 sierpnia skończył
111

urlop. W dalszym ciągu zeszyt wykorzystywał juŜ ktoś inny spisujący w nim
nazwy narządów odpowiadających numerom stref refleksyjnych pokazanych na
rysunku prawej stopy (rysunku brak). Z odwrotnej strony zeszytu ktoś trzeci
zamieścił informacje jakie miejsca naleŜy masować w razie określonych chorób
i tak na przykład w razie alergii naleŜy masować nadnercza, nerki, moczowody,
pęcherz i coś tam jeszcze nieczytelnego. Mnie zainteresował artretyzm stawu
biodrowego ale odpadłam, gdy przeczytałam, Ŝe naleŜy masować nadnercza,
nerki, moczowody, pęcherz, Ŝołądek i jelita, jakieś m. stawu biodrowego i stawu
barkowego i któreś kręgi lędźwiowe. Za duŜo tego. ChociaŜ nawet na białaczkę
były sposoby... I na chorobę wieńcową – wystarczyło jedynie masować serce.
Logiczne niewątpliwie.
Ceny pochodzą z czasów przed wymianą pieniędzy 30 października 1950
roku, której dokonano w proporcji 100 zł starych na 3 zł nowe(ceny i płace) oraz
100 zł na 1 zł (gotówka) przy załoŜeniu, Ŝe nie wszystkie środki zostaną
wymienione – obowiązywały limity.
Średnia pensja w roku 1950 wynosiła 551 zł, (wcześniejszych danych
sprzed reformy walutowej nie odnalazłam), jednak w roku reformy mój ojciec,
inŜynier konstruktor w zakładach PLL „LOT” po przeliczeniu otrzymywał ok.
360 zł – znacznie mniej niŜ robotnik . Nie udało mi się takŜe odnaleźć danych
zarobków mojego dziadka, nauczyciela, w 1948 r. inspektora szkolnego,
zaszeregowanego do grupy VI urzędników państwowych, natomiast moja ciotka
w tymŜe roku, początkowa nauczycielka kontraktowa w liceum dla dorosłych na
Śląsku zarabiała 300 zł/1 godz. tygodniowo w wymiarze miesięcznym 10 godz.
tygodniowo, a więc miesięcznie 3000 zł.
komentarze
1. juŜ nikt nie robi klusek pierogow, makaronu, sera • autor: J. P. 2016-1026 19:20:17
Mój dziadek prowadził po wojnie dokładne spisy wydatków. Podobnie to
wyglądało: mleko, jajka, mąka, śmietana, cukier. Warzywa chyba miał własne.
Czyli surowce. Dzisiaj kupuje się głównie gotową Ŝywność.
2. O, przepraszam • autor: Katarzyna Urbanowicz2016-10-26 19:40:27
Ja robię pierogi. Uwielbiam je (zwłaszcza ruskie) a kupne nigdy mnie nie
zadowalają. Więc z trudem na starość się nauczyłam wg przepisu mojej mamy.
W porównaniu z obecnymi, nawet robionymi przez współczesne gospodynie,
które ułatwiają sobie pracę zaparzając mąkę gorącą wodą, są one bardziej
pracochłonne i nie wyglądają tak ładnie, ale smakiem konkurują z nimi.
Robiłam teŜ ser, gdy miałam dostęp do mleka od krowy. Z przyjemnością
widzę, Ŝe wiele młodych osób uczy się takich prac i są coraz lepsze w tym mają teŜ dostęp do międzynarodowych przepisów, do których moja mama nie
miała. Co do owoców i warzyw z własnego ogródka - autor notatek był na
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urlopie nad morzem, więc takowych raczej nie miał. Jednak zanotował 2 cebule,
co świadczy o jego skrupulatności.
3. ktoś musi siedzieć w domu • autor: J. P. 2016-10-26 19:53:27
Pierogi pamiętam z dzieciństwa. Coś wspaniałego, ale pół dnia roboty. Jakiś
czas po wojnie, głównie w rodzinach robotniczych, panowała tradycja nie
pracujących Ŝon. To było świetne rozwiązanie.
4. recenzja • autor: Kino Siecioryca2016-10-27 13:12:43
Blogowanie równie strzeliste jak dobrze zbudowany kaszalot, z tego co widzę,
kiedy węszyć musi za czymś bardzo dobrym, przez dziurkę się jakąś przecisnąć.
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22
Szkoła przetrwania
W połowie lat siedemdziesiątych pewien chłopiec pisał list z obozu
harcerskiego do swojej babci.

Jako jednak był to głęboki PRL, listy dzieci z kolonii i obozów zawsze
były poddawane cenzurze wychowawców lub innych osób, poniewaŜ dzieci
głupoty piszą. Sama, jako nauczycielka pracująca w szkole kilka lat i
wyjeŜdŜająca na obozy tudzieŜ kolonie letnie, z obowiązku tego wywiązywałam
się niechętnie, nie dlatego Ŝebym uwaŜała wówczas kontrolę korespondencji za
coś złego, ale po prostu szkoda mi było na to czasu. (Dzisiaj patrzę na to inaczej,
chociaŜ... Prawdą jest iŜ fantazja dzieci i ubarwianie rzeczywistości nie zna
granic).
Dlatego teŜ przepuściłam pewien list z zimowiska, co skutkowało wielką
aferą. Sprawa miała się tak: Po względnie ciepłej pogodzie któregoś dnia nagle
przyszedł silny mróz. Byłam z dziećmi na spacerze nad strumykiem, którego
woda była znacznie cieplejsza niŜ powietrze i silnie parowała. Nie jest to często
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spotykane zjawisko, więc dzieciaki były podekscytowane. Wyjaśniłam im
powody tego parowania, podobnie jak i parowania oddechów i dzieci chciały
zamoczyć ręce, Ŝeby sprawdzić temperaturę wody, a jedna z dziewczynek w
zapale umyła sobie w wodzie ze strumyka buzię. Potem dzieci pisały listy do
domu (to był akurat dzień pisania listów), a Ŝe grupa była spora, skontrolowałam
je pobieŜnie. Dwa dni później zjechała cała grupa mam i tatusiów stanowczo
Ŝądając zabrania dzieci do domu przed końcem zimowiska i surowego ukarania
wychowawczyni, naraŜającej zdrowie albo nawet Ŝycie ich pociech.
Co się okazało? Jedna z dziewczynek napisała w liście, Ŝe był silny mróz
ale woda w strumyku była tak ciepła, Ŝe dzieci się kąpały.
Ale wracam do ingerencji wychowawców do treści listów. Tutaj widać ją
w nagłówku. Dzieciak piszący przytoczony list, miał babcię, ale nie miał juŜ
dziadka, który zmarł. Jednak ktoś wytłumaczył dzieciom, Ŝe listy pisze się do
babci i dziadka lub taty i mamy razem, i chłopiec posłuchał.
Dalsza treść jest niemniej ciekawa. Obecnie podobny program mają
obozy survivalowe dla młodzieŜy, organizowane zresztą za niemałe pieniądze.
Reklamują się na przykład tak:
„EKSPEDYCJA ADRENALINY- Całodzienna wyprawa w teren,
budowanie obozowiska, gotowanie na ogniu, nocleg w lesie, zadania wyzwania
i Adrenalina dla kaŜdego„
albo:
„Survival Camp
pionierka – budowanie sprzętów codziennego uŜytku, organizacja obozowiska
węzły – nauka wiązania róŜnego rodzaju węzłów i splotów
ogień – dowiesz się jak i gdzie najlepiej rozpalić ognisko
Ŝywność – techniki pozyskiwania poŜywienia i wody, kuchnia naturalna
budowa schronienia – schronienie improwizowane
zielona kuchnia – własnoręczne zdobywanie i przygotowywanie survivalowych
posiłków (m.in. własnoręczne oprawianie ryby)”
O tym, Ŝe to tylko udawanie, przekonuje c.d. reklamy
„Jedzenie podawane w klimatyzowanej sali jadalnej. Smaczna kuchnia
europejska i polska uwzględnia dietę wegetariańską obejmuje cztery posiłki
dziennie : śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację oraz suchy prowiant na
drogę (opcja z transportem)”
Nawet więc nie ma potrzeby pieszego wędrowania z plecakiem!
Tymczasem harcerz musiał sam zbudować sobie pryczę tj. zbić z drąŜków stelaŜ
i wypełnić go przeplatanką ze sznurka (dziesięciolatek z listu na szczęście miał
115

polowe łóŜka, które zapewne, podobnie, jak ocieplane namioty, udało się
wypoŜyczyć od wojska), napełnić siennik słomą albo sianem, (prawdziwy
siennik moŜna obejrzeć pod linkiem:http://natule.pl/siennik-naturalnymaterac/ — wyszukiwarka grafiki Google pokazała tylko jeden prawdziwy
siennik – inne to były jakieś maty z prasowanej słomy albo materace po prostu),
wybudować latrynę i kuchnię. Naczynia i kotły od gotowania myło się w
strumyku i szorowało piaskiem, oczywiście nie uŜywając Ŝadnych detergentów,
co powodowało, Ŝe zawsze były tłuste. Poza przyjazdem nie było Ŝadnego
transportu rzeczy, wodę nosiło się wiadrami ze strumienia, a prowiant
przywoziło ze sklepu ręcznym wózkiem, jeśli płaski teren na to pozwalał, jeśli
nie, nosiło się w plecaku, a większe ładunki na drągach przez kilka
zmieniających się dwójek „tragarzy”. Plecaki nie były to takie zabawki jak dziś
się nosi na plecach, tylko wielkie i cięŜkie, prawdziwe toboły. Oplecione
zrolowanym kocem, z przytroczonymi menaŜkami i metalowymi butelkami na
wodę (nie było jeszcze plastikowych), z przywieszonymi za sznurowadła
dodatkowym obuwiem, schnącym w marszu, waŜyły zazwyczaj bardzo duŜo i
brzęczały przy chodzeniu. Nikt nie słyszał o kuchni europejskiej, ani
wegetariańskiej kuchni, jak równieŜ o klimatyzowanej sali jadalnej. Jadło się to,
co samemu ugotowało. Kartofle z zsiadłym mlekiem, jakąś zupę albo kluski czy
kaszę. Czasem gotowało się na ognisku, a czasem moŜna było poŜyczyć od
wojska kuchnię polową. PoniŜej zdjęcie takiej, na której ja kiedyś grzałam
dzieciom wodę do mycia:

Zachętą dla harcerzy było zdobywanie sprawności. Dodać muszę, Ŝe
obozy te były dotowane i opłaty wnoszone przez rodziców na ogół bardzo
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skromne. Dziś taki obóz kosztuje droŜej niŜ niejedne wczasy dla 1 osoby w
ciepłych krajach. Jako wspomnienie rozczuliła mnie prawie freudowska
pomyłka – brak „gumy do Ŝycia”. I te niewielkie wymagania: pasek i latarka.
Ech, łza się w oku kręci...
Na zakończenie list, tym razem z kolonii letniej. Tutaj teŜ wychowawczo
– choć nieco w innym rodzaju. Swego rodzaju teŜ szkoła przetrwania — tyle Ŝe
psychicznego.

komentarze
1. surowa dyscyplina wakacyjna • autor: J. P.2016-12-14 23:25:18
Pisałem podobne listy z kolonii w latach 60. Zresztą pisanie listów do domu
było obowiązkowe, był na to przeznaczony któryś dzień tygodnia.
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