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„Noskum prolepija benedikatvirgomaria – s´s an˝ gardj´ veje
sjur nu!”
Niezrozumia∏y ten okrzyk wydoby∏ si´ pomieszanym chórem
z przesz∏o stu m∏odych ust. Dziewczynki, podlotki i doros∏e ju˝ panny tkwi∏y w równo wyciàgni´tych szeregach. Dopiero suchy trzask
dwóch niewielkich deszczu∏ek w r´kach wysuni´tych z czarnego zakonnego habitu rozerwa∏ karnà spoistoÊç. Z przesz∏o stu ust wyrwa∏
si´ przeciàg∏y okrzyk ulgi, gromada rozpierzch∏a si´ w mig jak stado
sp∏oszonych wron: rozleg∏y si´ krzyki, piski, Êmiechy, nawo∏ywania.
O boisko zadudni∏a pi∏ka. Zafurkota∏y granatowe, plisowane spódniczki. Podskakiwa∏y na plecach szerokie, bia∏à tasiemkà trzykroç lamowane, marynarskie ko∏nierze.
– Et vous, mon enfant? 1 – czarna zakonnica odwróci∏a si´ do drobnej postaci, tkwiàcej ciàgle jeszcze bez ruchu. – Il faut rejoindre les autres – jouer, courrir.2
Dziecko w czarnej, brzydkiej sukience nawet nie drgn´∏o. Nie rozumia∏o ani jednego s∏owa. Przera˝one i przeraêliwie obce t´po sta∏o
w rogu ogromnego placu.
Poczàtkowa inwokacja w prawid∏owej ∏acinie brzmia∏a zresztà nabo˝nie jako akt strzelisty: Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria3
z dodanà w poprawnej francuszczyênie proÊbà: Saints Anges Gardiens, veillez sur nous! 4
Ona tego nie rozumia∏a. Nic zresztà prawie nie rozumia∏a z tej obcej, u˝ywanej tutaj mowy, która do rozpaczy doprowadza∏a jà ju˝ od
paru tygodni. Przywieziona tu, oddana w doÊwiadczone i sprawne r´------1
Et vous... – (franc.) A ty, moje dziecko? [Wszystkie przypisy pochodzà od redakcji].
2
Il faunt rejoindre... – (franc.) Trzeba przy∏àczyç si´ do reszty – bawiç si´, biegaç.
3
Nos cum prole... – (∏ac.) Niech Dziewica Maryja wraz z Dzieciàtkiem nam b∏ogos∏awi.
4
Saints Anges... – (franc.) Âwi´ci Anio∏owie Stró˝e, czuwajcie nad nami!
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ce, pojmowa∏a tylko najprostsze, najkonieczniejsze wskazówki, jakich
udziela∏a jej – skàpo i szorstko – gruba rudow∏osa i dorastajàca ju˝
dziewczyna, która na samym poczàtku chwyci∏a jà za r´k´ i prowadzàc d∏ugim, zimnym, bielonym korytarzem, oznajmi∏a:
– Jestem twojà aînée (starszà siostrà). Ale po polsku prawie nam mówiç nie wolno. Zresztà nauczysz si´ tamtego i to pr´dko. – Po czym,
dotykajàc palcem poszczególnych przedmiotów – by∏y ju˝ w wysokiej
sali o licznych rz´dach ∏ó˝ek – rozpocz´∏a pierwszà lekcj´ poglàdowà:
– Le lit – ∏ó˝ko, l'armoire – szafa.
Czarne zakonnice same zresztà kaleczy∏y t´ obowiàzujàcà, obcà mow´. Z ró˝nych pochodzi∏y krajów, a rotacyjne cykle doÊç mechanicznie przenosi∏y je co par´ lat z jednego paƒstwa do innego, co znosi∏y
z chrzeÊcijaƒskà pokorà. S∏awa ich pedagogicznych i dydaktycznych
osiàgni´ç nie ponosi∏a zresztà wskutek tych pielgrzymek najmniejszego uszczerbku.
Internat klasztorny z za∏o˝enia by∏ wysoce ekskluzywny, niewiarygodnie drogi, ale te˝ odpowiednio zorganizowany i niemal stuprocentowo gwarantujàcy opuszczajàcym – po up∏ywie nale˝ytych lat – jego
progi córkom arystokracji, ziemiaƒstwa bàdê sfer bankowo-przemys∏owych szlif jak najlepiej u∏o˝onych panien z dobrego domu.
Ona nic o tym nie wiedzia∏a. Gdyby by∏a w stanie zrozumieç – pewno i nie chcia∏aby wiedzieç. Na razie pojmowa∏a tylko tyle, ˝e – mimo
zimnej bieli Êcian i korytarzy, jasnych sal i klinicznej czystoÊci – zapad∏a, czy raczej wrzucona zosta∏a, do g∏´bokiej, czarnej studni, z której
wyjÊcia nie by∏o – byç nie mog∏o. Masywne d´bowe drzwi do g∏ównego hallu, pobudowanego w otwarty z jednej tylko strony kwadrat
czteropi´trowego budynku, zamykano wieczorem na liczne zamki
i zabezpieczano grubà, ˝elaznà sztabà.
Drzwi te pozna∏a najpierw. Zapami´ta∏a najdok∏adniej. Przy nich
przecie˝ – trz´sàcà si´ z zimna w d∏ugiej, bia∏ej i pod samà szyj´ zapinanej koszuli – odnajdywano jà niemal co nocy przez kilka pierwszych
miesi´cy. Wzywany lekarz kr´ci∏ g∏owà: – T´skni do domu. Lunatyczka? E, nie. Przejdzie. – I zapisywa∏ gorzko-s∏one lekarstwo, które wieczorem wlewano jej prosto do ust zimnà, po∏yskliwà ∏y˝kà.
Radykalniejszy sposób zaaplikowa∏a jedna ze s∏u˝ebnic paƒskich
ni˝szego – jak to si´ nazywa∏o – chóru, do którego zaliczano kobiety
nieuczone, a zajmujàce si´ sprzàtaniem, praniem, gotowaniem i wszelkà gospodarskà pos∏ugà: – Misk´ z zimnà wodà daç przed ∏ó˝ko – to
b´dzie po k∏opocie!
I by∏o.
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M∏odszym i starszym uczestniczkom tego rojowiska, które z biegiem lat przekszta∏cone mia∏o zostaç w szeregi des jeunes filles bien
rangées 1, wolno by∏o w ciàgu dnia pos∏ugiwaç si´ tak˝e mowà ojczystà. Ale okazje po temu by∏y ÊciÊle uregulowane: przerwy szkolne,
dwugodzinny poobiedni odpoczynek (grande récréation 2) i oczywiÊcie lekcje prowadzone przez panià od polskiego bàdê panià od historii. Ta ostatnia zw∏aszcza budzi∏a postrach w co m∏odszych uczennicach niesamowitymi opowieÊciami. Mo˝na si´ by∏o z nich dowiedzieç
o legendarnym królu w wielkiej wie˝y nad jeziorem, który niecnym
podst´pem zwabi∏ tam swoich licznych stryjów i wytru∏ ich co do nogi. Poniós∏ potem zas∏u˝onà kar´: ˝ywcem go myszy zjad∏y. Dalej
rzecz sz∏a o pi´knej, dziewiczej królowej, o której r´k´ ubiega∏ si´ rycerz z sàsiedniej krainy. Powody, dla których odtràci∏a tego konkurenta i desperacko rzuci∏a si´ zaraz potem w g∏´boki nurt Wis∏y, nie wydawa∏y si´ poczàtkowo jasne. Niebawem jednak konkluzja – i to w postaci Êpiewno-rymowanej – dost´pna stawa∏a si´ nawet dziecku:

Ta opowieÊç jest o Wandzie
Co nie chcia∏a Niemca –
Lepiej zawsze mieç Polaka
Niêli cudzoziemca .3
˚e wszyscy niemal cudzoziemcy godni byli kosza i wzgardy, dobitnie wyjaÊnia∏o – tak˝e przy tej okazji cytowane – porzekad∏o: „Jak
Êwiat Êwiatem nie b´dzie Niemiec Polakowi bratem”.
Sprawy rodzinno-matrymonialne zosta∏y tedy historycznie rozwa˝one i rozstrzygni´te ju˝ od samych legendarnych poczàtków.
By∏y i inne jeszcze potwornoÊci, jak na przyk∏ad ziejàcy ogniem
a ˝ar∏oczny smok, rezydujàcy pod królewskim zamkiem i nieustannie
domagajàcy si´ od struchla∏ych mieszkaƒców ówczesnej stolicy coraz
to nowych ofiar: „a najbardziej smakowa∏y mu ma∏e dzieci i niewinne,
m∏ode panienki”... Ale tu w sukurs przychodzi∏ lud: ubogi, lecz dzielny a sprytny szewczyk zabi∏ barana, nafaszerowa∏ go smo∏à i siarkà,
po czym u w∏azu do smoczej jamy podrzuci∏. Smok poch∏onà∏ smakowity kàsek, ogniem siarczystym wàtpia mu zap∏on´∏y, ledwo si´ jesz------1
des jeunes filles... – (franc.) statecznych panien.
2
grande récréation – (franc.) czas odpoczynku, rekreacja.
3
Wszystkie cytaty w ksià˝ce podano tak, jak zapami´ta∏a je Autorka.
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cze, nieborak, do rzeki przyczo∏gaç zdo∏a∏ – ˝∏opa∏ i ˝∏opa∏ wod´ bez
pami´ci, a˝ wreszcie rozp´k∏ si´ z hukiem – a szewczyka-wybawiciela
nie min´∏a zas∏u˝ona nagroda.
Pogodniejsze opowieÊci zdarza∏y si´ tak˝e: o trzech legendarnych
braciach („zapami´tajcie: Lech, Czech i Rus!”) i dumnym orle, o anio∏ach, pod postacià zwyk∏ych w´drowców zakamuflowanych, którzy
odwiedzili chat´ poczciwego ko∏odzieja, akurat w dniu postrzy˝yn jego syna („... pogaƒski by∏ to wprawdzie obrz´d – no, ale anio∏owie”...),
a z wizyty tej b∏ogos∏awione i donios∏e skutki mia∏y wyniknàç dla tego pachol´cia i ca∏ej wokó∏ krainy. Lecz przewa˝a∏y zdecydowanie
barwy ciemne, ponure, g∏´bokim przera˝eniem napawajàce dzieci,
przyjmujàce to wszystko za najprawdziwszà – có˝ ˝e odleg∏à ju˝ – rzeczywistoÊç.
Szkolny dzwonek oddala∏ wreszcie te upiory – do nast´pnego razu.
A dzieƒ lub dwa póêniej do klasy wchodzi∏a czarna zakonnica, siada∏a za stolikiem na podwy˝szeniu, zwanym katedrà i, otwierajàc ksià˝k´, oznajmia∏a: – Et maintenant nous allons lire ensemble...1 –
i uczniowska gromadka chóralnie powtarza∏a za nià: – Nos anc˘tres,
les Gaulois...2,
...których dzieje te˝ zresztà ocieka∏y krwià.



Pianino by∏o stare, rozstrojone, klawisze szcz´ka∏y w nim niczym
rozchwierutane z´by, ale akompaniatorka potrafi∏a wydobyç z nich
jeszcze melodi´.
– Plié 3, mesdemoiselles – voyons donc! – plié – encore – pli-i-i-é! 4 –
komenderowa∏a mistrzyni taƒca.
Gawot, menuet, walc. Uk∏ony, przechy∏y. Takt, takt! I – dla nale˝ytej równowagi – clou wszystkiego: godny, najmniej skomplikowany
polonez.
„Plije”, jak na w∏asny u˝ytek zeswojszczy∏y to wezwanie uczennice,
dotyczy∏y przede wszystkim g∏´bokiego, dworskiego dygu, wykonywanego na trzy pas:
1) postawa zasadnicza,
2) przygi´cie lewego kolana, szerokie ko∏o zakreÊlane prawà nogà
i pó∏przysiad w tej pozycji niemal do pod∏ogi,
------1
Et maintenant... – (franc.) A teraz czytajmy razem...
2
Nos anc˘tres... – (franc.) Nasi przodkowie, Galowie...
3
Plié - (franc.) nazwa figury tanecznej, polegajàcej na uginaniu kolan.
4
Plié, mesdemoiselles... – (franc.) Plié, panienki – próbujemy! – plié – jeszcze raz – plié!

-8-

3) powrót do pierwszej pozycji – lekko, zgrabnie i z wdzi´kiem. Dygi by∏y konieczne – rozpoczyna∏y i koƒczy∏y cotygodniowe lekcje taƒca.
Co tydzieƒ tak˝e – zaraz po uroczystej mszy niedzielnej – ca∏a gromada wychowanek zbiera∏a si´ w wielkiej sali, gdzie nast´powa∏o
imienne odczytywanie stopni ze sprawowania podczas minionych
siedmiu dni. Uczennice wzorowe lub oceniane na bardzo dobrze wyst´powaç musia∏y z szeregu, przechodziç przez ca∏à sal´ i – wykonujàc ów przepisowy dyg – odbieraç z ràk prze∏o˝onej nagrod´ – bia∏à
(dla najm∏odszych), srebrnà (dla Êredniaczek), z∏otà (dla najstarszych)
ró˝´, którà przypinano im tu˝ nad sercem do marynarskiej bluzki. Tak
udekorowane wraca∏y wÊród owacyjnych oklasków na swoje miejsce.
Ró˝e by∏y jednak wa˝ne tylko za okreÊlony, dawny czas i zdarza∏o si´,
˝e szybko znika∏y z piersi dumnej w∏aÊcicielki. Tote˝ do najcz´stszych
– a te˝ najskuteczniejszych – napomnieƒ pedagogicznych nale˝a∏o zawo∏anie: – Oj, bo stracisz ró˝´!
Wyró˝nienie, zaszczyt, nagroda – a gdzie˝ kary? Co grozi∏o czarnym owcom, których wybryki sumowa∏y si´ z koƒcem tygodnia
w op∏akane (najdos∏owniej!) niedostateczne lub najbardziej przera˝ajàce: – pas de note 1 ?
O drobiazgach, takich jak pozbawienie deserów bàdê te˝ nakaz ca∏kowitego – przez dzieƒ lub i wi´cej – milczenia, nawet i mówiç nie
warto. Najbardziej rozbrykane maluchy stawiano równie˝ przy lada
okazji do kàta albo kazano kl´czeç poÊrodku klasy – zwyczajnie na
pod∏odze lub w powa˝niejszych przypadkach na podsypanym g´sto
drobnym grochu.
Karà ostrzegawczà by∏o tak zwane oddzielenie. Werdykt wydawano zazwyczaj tu˝ po lekcjach, przed obiadem, wobec ca∏ej szko∏y zgromadzonej w refektarzu. Pojawia∏a si´ dyrektorka – postawna kobieta
o drobnej, lisiej twarzy – wywo∏ywa∏a delikwentk´, ka˝àc jej zabraç
sztuçce, a tak˝e serwetk´ w nieodzownym kó∏ku z monogramem, i obwieszcza∏a: – Mon enfant, vous ˘tes séparée! 2
Tak pohaƒbiona siadaç i jeÊç musia∏a odtàd sama, przy ma∏ym stoliczku, plecami do spo∏ecznoÊci. Rozmawiaç z nià ani zbli˝aç si´ do
niej – nawet na przerwach – nie wolno by∏o nikomu. Izolacja taka
trwa∏a – w zale˝noÊci od ci´˝aru win – dzieƒ, dwa, a nawet i pi´ç.
Dzieci starannie ze swojej strony jej przestrzega∏y. Troch´ z obawy,
a te˝ z mniej lub wi´cej skrywanej ulgi, jakà dawa∏o im tak oficjalne
usankcjonowanie wrodzonego okrucieƒstwa.
------1
pas de note – (franc.) nie ma oceny.
2
Mon enfant... – (franc.) Moje dziecko, jesteÊ oddzielona!
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Karà ostatecznà – dla niepoprawnych – by∏o wydalenie, przed którym przestrzegano wymownym: – Oj, bo wyjedziesz stàd na w∏asnym
materacu! (PoÊciel i ca∏à tzw. wyprawk´ szkolnà musia∏y wychowanki przywoziç z domu).
Ale w szeptanych do ucha najbli˝szych przyjació∏ek pog∏oskach
i plotkach uparcie powraca∏a jeszcze jedna, z∏owroga wieÊç: – Po nià
przysz∏a komisja i...
O tym „i” – z zeznaƒ namacalnego Êwiadka – trzeba b´dzie opowiedzieç w innym miejscu.



Trzask dwóch niewielkich deseczek, z∏àczonych zawiasami w rodzaj por´cznej ksià˝eczki rozpoczyna∏ ka˝dy dzieƒ, wraz z inwokacjà:
– Jésus, Marie, Joseph.
– Je vous rends mon coeur – mrucza∏ w odpowiedzi chór rozespanych g∏osów, ale wezwanie powtarzano – dla wi´kszej jasnoÊci –
w mowie rodzimej:
– Jezus, Maria, Józef.
– Oddaj´ Wam moje serce!
Wgryzione w g∏àb mózgu, dos∏ownie weƒ wbite suchym klekotem
drewna, na ca∏e ˝ycie zapami´tane s∏owa. Krà˝y∏a anegdota, ˝e podrastajàca ju˝ panienka, zaproszona przez kole˝ank´ do arystokratycznego pa∏acu jej rodziców i delikatnym pukaniem do drzwi budzona
nazajutrz przez lokaja, zerwa∏a si´ z poÊcieli, wo∏ajàc donoÊnie: – Oddaj´ Wam moje serce! – a skonfundowany s∏uga na te s∏owa rzuci∏ si´
do ucieczki, bo przyby∏a w goÊcin´ osóbka by∏a wprawdzie z doÊç
znakomitego rodu, lecz zezowata i krzywoz´ba rozpaczliwie.
Suchy klekot drewna dzieli∏ czas dok∏adnie – od rana do wieczora.
W dni powszednie, niedziele i Êwi´ta. Nigdzie przed nim nie by∏o ratunku.
Wyl´garnia. Hodowla (pepiniera). Âcis∏a i czujnie strze˝ona izolatka. Do perfekcji doprowadzona tresura. Cyrk?
Po porannym myciu w emaliowanych, bia∏ych miskach – wod´ zimnà i goràcà dostarcza∏a przez ma∏e, bia∏o lakierowane kabiny, os∏oni´te od przejÊcia równie bia∏à zas∏onà, bezszelestnie poruszajàca si´ gromada s∏u˝ebnic bo˝ych ni˝szej rangi – zejÊcie parami na msz´ do ka-
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„Na moje rozkazanie: niech
Miasto wstanie!” [...] I wstaje
Miasto. Wolne Miasto. W dostojnoÊci swojej gotyckiej i renesansowo-barokowym przepychu. W dêwi´ku dzwonów niezliczonych swoich koÊcio∏ów
i niepowtarzalnych zapachach
s∏onej wody, smo∏owanych,
s∏oƒcem nagrzanych desek,
Êwie˝o parzonej kawy i kwaÊno
dymiàcych cygar. [...] W z∏oceniach patrycjuszowskich kamienic i kr´tych, ciemnych zau∏kach.
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... nade wszystko - misie, ró˝nej wielkoÊci i maÊci, których z biegiem lat uzbieraç si´ mia∏o ponad dwadzieÊcia. One te˝ kolejno - jeÊli tylko
si´ mieÊci∏y - wo˝one by∏y w wózku na spacer,
budzàc zdumienie dziewczynek z sàsiedztwa...
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plicy. W glansowanych, skórkowych r´kawiczkach i, co gorsza, ciemnobràzowych welonach, opadajàcych a˝ na plecy, z nieznoÊnie ciasnà
obr´czà z szerokiej gumy, uciskajàcà uszy i g∏ow´. Póêniej spieszne
pierwsze Êniadanie.
Póêniej – klekot: – En classes! 1
Póêniej – dzwonek. Lekcje. Dzwonki. Przerwy. Klekot: – Le second
déjeune! 2
Refektarz. D∏ugie sto∏y ustawione w podkow´. Bia∏e, emaliowane
dzbany (kawa z mlekiem, pomarszczone, t∏uste ko˝uchy na powierzchni, skupiona uwaga, by nie trafi∏y z kolejnym chlustem do
twego akurat kubka), sterty chleba z mas∏em. Kolejny klekot – powrót
do klas.
Dzwonek. Odnoszenie ksià˝ek i zeszytów do salles des études 3. Klekot i parami – od najmniejszych do najwi´kszych – zejÊcie na obiad.
I przed ka˝dym posi∏kiem – inna ni˝ przed lekcjami, gdy co dzieƒ rano przyzywa si´ ku pomocy Ducha Âwi´tego – modlitwa, której jedno
zw∏aszcza s∏owo niezmierne sprawia trudnoÊci – szczególnie najm∏odszym: – Pob∏ogos∏aw Panie nas i te dary, które z Twej (oooch!) szczodrobliwoÊci spo˝ywaç mamy...
Po obiedzie – rozdanie poczty (wszystkie listy rozci´te – poddane
uprzednio skrupulatnej cenzurze) i zaraz dwugodzinna grande
récréation, rozpoczynana niezmiennie cytowanà na wst´pie inwokacjà
– wielki wybieg, „wyszalnia”, sprawnie zorganizowane gry w cache-cache 4, dwa ognie, koszykówk´ lub siatkówk´ dla starszych. Najstarsze majà nieco wi´kszà swobod´ i wi´kszy wybór: p∏ywanie lub wios∏owanie po okràg∏ym, zielonym jeziorze, tenis, a nawet konna jazda.
I znów drewniany klekot: – On rentre! 5
Spadziste drewniane pulpity (nigdy nie wiadomo, kiedy pojawià si´
kontrolerki, ka˝àc wszystkim wyjÊç na korytarz i kolejno sprawdzajàc,
czy nale˝ycie wy∏o˝one sà b∏yszczàcym papierem, a zawierajà tylko
porzàdnie u∏o˝one utensylia szkolne: zeszyty z lewej, ksià˝ki z prawej,
farby, cyrkle, piórnik – poÊrodku – a nie na przyk∏ad – przemycane
z ∏awki do ∏awki rysuneczki albo liÊciki, lub – o zgrozo! – nic z naukà
wspólnego niemajàce lektury!), wpuszczone w nie szklane ka∏amarze,
wielkie okna, jasne Êciany i stolik, przy którym urz´duje surveillance 6 – niekoniecznie zakonnica, bywa ˝e i któraÊ z najstarszych
------1
En classes! - (franc.) Do klas!
2
Le second déjeune! – (franc.) Drugie Êniadanie!
3
salles des études – (franc.) pracownie (w szko∏ach klasztornych).
4
cache-cache – (franc.) zabawa w chowanego.
5
On rentre! – (franc.) Wracamy!
6
surveillance – (franc.) nadzór, kontrola.
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uczennic. I przepisowe milczenie, przerywane tylko krokami ku temu˝ stolikowi, szeptane opowiadanie si´: na lekcje j´zyków obcych
(prócz wszechobecnej francuszczyzny udziela si´ tu – prywatnie – niemieckiego i angielskiego), muzyki, a tak˝e obwieszczanie pó∏g∏osem:
– Je vais au billet! 1
Eufemizm ten okreÊla pod∏u˝nà, niewielkà deszczu∏k´, przyczepionà do le˝àcego na stole doÊç sporego klucza, którym otworzyç nale˝y
drzwi pomieszczenia, s∏u˝àcego do zaspokajania potrzeb naturalnych.
Ale w ka˝dym z owych studiów klucz jest tylko jeden. Nic dziwnego,
˝e chwilami – zw∏aszcza w sali najm∏odszych – poniektóre w ∏awkach
swoich niespokojnie kr´cà si´ i wiercà, z goràcà nadziejà wpatrujàc si´
w drzwi.
Klekot – i znów zejÊcie na podwieczorek, podczas którego wolno
podjadaç produkty przys∏ane w paczkach z domów, pilnie przestrzegajàc przepisowego dzielenia si´ nimi ze swoim sto∏em.
Powrót za pulpity. Pomoc w absolutnie nierozwiàzywalnych –
zw∏aszcza rachunkowych – zadaniach ze strony surveillance zapewniona. Ale niech no która oderwie wzrok od pulpitu i zapatrzy si´
w okno lub Êcian´: – Mon enfant – vous ne travaillez pas! 2 – napomina zaraz karcàcy g∏os dozoru.
Klekot. Znowu parami. Znowu refektarz. Kolacja. Jarska przewa˝nie (nie przecià˝aç ˝o∏àdków przed spaniem!). Kukurydziane kolby
z mas∏em. Zsiad∏e mleko z suto kraszonymi kartoflami. Po˝ywny szarozielony jarmu˝, którego gàbczaste w∏ókna za∏a˝à za z´by.
I récréation du soir 3 . W du˝ej sali – gdzie odbywa si´ cotygodniowe
odczytywanie stopni ze sprawowania i wiele innych uroczystoÊci –
k∏apie rozchwierutane pianino, a przy jego dêwi´kach wykonywaç
mo˝na weso∏e gry ruchowe, dziarsko maszerowaç, nawet (ale to ju˝
w starszych grupach i nigdy dwa razy tà samà parà) potaƒczyç.
Klekot. D∏ugi, karny szereg w´druje na wieczorne modlitwy do kaplicy. Klekot – wstawaç, wychodziç: – Formez-vous en rangs! 4
Klekot – i mozolna wspinaczka po schodach, a˝ na trzecie pi´tro, do
„dortoirów” 5 w coraz bardziej zziajanym chórze powtarzajàcym co
wieczór, nieuchronnie:
------1
Je vais au billet! – (franc.) Chc´ do bileciku!
2
Mon enfant... – (franc.) Moje dziecko, nie pracujesz!
3
récréation du soir – (franc.) rekreacja wieczorna.
4
Formez-vous... – (franc.) Ustawcie si´ w rz´dach!
5
Z franc. dortoir - sypialnia.
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Kto si´ w opiek´
Odda Panu swemu,
A ca∏ym sercem
Szczerze ufa Jemu,
Âmiele rzec mo˝e:
Mam obroƒc´ Boga,
Nie przyjdzie na mnie
˚adna straszna trwoga.
Przychodzi∏y przecie˝. I niejedna. Ale to ju˝ nie wina psalmisty.



L´k by∏ podstawà, fundamentem ca∏ej tej edukacji. Od porannego
klekotu po wysapane z trudem ostatnie s∏owa Psalmu. L´k przed czarnymi zawoalowanymi postaciami. Przed starszymi i równolatkami.
Przed lekcjami, gdy – z obowiàzujàcym i tutaj dygiem – wychodziç
trzeba by∏o na Êrodek klasy i deklamowaç p∏ynnie: Maître corbeau sur
un arbre perché, Tenait en son bec un fromage...1; przed dziurà w poƒczosze lub – o zgrozo! – podartym r´kawem, przed rygorami, zakazami, nakazami – najcz´Êciej niepoj´tymi ani te˝ wyjaÊnianymi – przed
niebosi´˝nà drabinà pochwa∏ i napomnieƒ, nagród i kar, przed kleksem w zeszycie i oÊlim uchem w szkolnym podr´czniku, nie∏adem
w bieliêniano-ubraniowej szafce, opatrzonej w∏asnym numerem, którym znaczono wszelkie osobiste rzeczy i której zawartoÊç kontrolowano równie cz´sto i niespodziewanie, jak wn´trza drewnianych pulpitów; przed ostrzegawczymi uwagami (Vous voilá de nouveu en retard! 2 ), a nade wszystko przed niezrozumia∏ym, wartko turkoczàcym
obcym j´zykiem. Ale nie mniejsza zgroza ogarnia∏a i przed rodzimà
mowà.
Rok ju˝ minà∏. Nawet wi´cej. Wystraszona dziewczynka w czarnej
sukience oswoi∏a si´ po trochu z wysokà przezroczystà klatkà, w którà wrzucono jà tak niespodziewanie. Nie nosi∏a te˝ ju˝ czarnej sukienki, tylko granatowy, marynarski mundurek. I nie walczy∏a po nocach
z masywnymi drzwiami: zimnowodna terapia poskutkowa∏a. Od biedy mog∏a si´ te˝ porozumiewaç z obcoj´zycznà gromadà czarnych po------1
Maître corbeau... – (franc.) Pan kruk siedzia∏ na drzewie i trzyma∏ w dziobie ser... – fragment
bajki La Fontaine’a Kruk i lis. W znanym przek∏adzie I. Krasickiego ten sam fragment brzmi:
Kruk mia∏ w pysku ser ogromny...
2
Vous voilá... – (franc.) I znów spóêniona!
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staci. Ale zaczà∏ si´ nowy etap: przygotowanie do najwi´kszej w ˝yciu
uroczystoÊci – specjalny kurs katechizacji przed przystàpieniem do sakramentów Pokuty i Komunii Âwi´tej.
Sakrament? TreÊç tego s∏owa umieç trzeba by∏o wyrecytowaç z pami´ci absolutnie bezb∏´dnie: – ... jest to znak widzialny ∏aski boskiej
niewidzialnej.
Nauczy∏a si´ tego i wielu innych formu∏ek. P∏ynnie. Pos∏usznie. Nie
rozumia∏a nic. Bo – znak? To mo˝na jeszcze by∏o pojàç. Ró˝nic´ pomi´dzy widzialnym a niewidzialnym wyt∏umaczy∏ oÊmio- i dziewi´ciolatkom siwy, podobny do nieco zdziwionego wróbla, ksiàdz kapelan na swój dobrotliwy, nieskomplikowany sposób: – Lampa, stó∏, zeszyt, ty sama nawet – to rzeczy i osoby, które widzimy, ale Anio∏ Stró˝,
Âwi´ci Paƒscy, Matka Bo˝a, wreszcie Bóg sam widzialni nie sà i byç
nie mogà, bo wysoko, w niebie czuwajà nad nami.
Zgoda. Ale: ∏aska? Widzialny znak tego niewidzialnego? Konkretny
a naiwny umys∏ dziecka wykonuje najdziksze ∏amaƒce, ani rusz dojÊç
nie mogàc, o co tu w∏aÊciwie chodzi. Przyswaja sobie wszystkie odpowiedzi, wydrukowane tu˝ pod pytaniami w katechizmowej ksià˝eczce, ale niczego to nie daje, prócz rosnàcego poczucia strachu. Sam problem Trójcy Âwi´tej – mimo du˝ego, kolorowego obrazka, który go
ilustruje – skomplikowany jest niezmiernie: Bóg Ojciec to siwobrody,
dostojny starzec w z∏ocistych szatach; Syn Bo˝y, czyli Pan Jezus – te˝
wprawdzie ma brod´, ale ciemnobràzowà – dobrotliwà twarz okolonà
puklami d∏ugich w∏osów, szat´ ma na sobie czerwonà, ale ˝eby bia∏y
go∏àb, unoszàcy si´ na tle b∏´kitnego nieba mia∏ byç Duchem Âwi´tym
– zgodziç si´ ˝adnà miarà nie mo˝na. Wprawdzie napisano w PiÊmie
(i tego uczy∏y si´ na pami´ç od pierwszych lekcji religii, gdy to „na poczàtku stworzy∏ Bóg niebo i ziemi´”...), ˝e „Duch Bo˝y unosi∏ si´ nad
wodami”, ale nigdzie nie stwierdzono tam wyraênie, ˝e by∏ to (widzialny przecie˝!) go∏àb. Akurat go∏àb – to wstr´tne ptaszysko? Od lat
mia∏a osobiste porachunki z go∏´biami, których nie cierpia∏a. Ale mo˝e nawet sama myÊl tak buntownicza by∏a ju˝ grzechem? Ci´˝kim
grzechem? („... pope∏nionym z ch´ci obra˝ania Boga” – no, co to, to
nie! i „w materii ci´˝kiej” – tu ogarnia∏y jà znowu dr´czàce wàtpliwoÊci!). Ledwo wa˝y∏a si´ zresztà na takie myÊli, a wyznaç ich nie Êmia∏aby nawet dobrotliwemu kapelanowi.
By∏y jeszcze inne zagadki. Oto podczas codziennej mszy przy jaÊniejàcym od Êwiec, bogato ukwieconym o∏tarzu odzywajà si´ srebrne
dzwoneczki i rz´dy Êrednich, a tak˝e starszych uczennic – przystrojonych z tej racji w bia∏e welony – kl´kajà kolejno przy balustradzie,
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przyjmujàc bia∏y op∏atek, który kap∏an wk∏ada im prosto w usta,
i wracajà w skupieniu, ze z∏o˝onymi r´kami i spuszczonymi oczami na
swoje miejsca do ∏awek. A z chóru dobiega pieÊƒ – rozlewnie s∏odka,
wielog∏osowa:

O Êwi´ta Uczto!
Tu swoim cia∏em
Karmi nas Chrystus
Napawa krwià.
A w sercu dziecka
Biednym i ma∏em
JasnoÊci Bóstwa
Ukryte lÊnià...
Cia∏em? Jak˝e to? Dlaczego? Nieustannie przecie˝ t∏umaczà im, jak
marne, n´dzne i grzeszne jest w∏aÊnie cia∏o. I ˝e jest tylko jak gdyby
naczyniem (garnkiem? miskà?), którego samà obecnoÊç na Êwiecie
usprawiedliwia tylko i jedynie dusza – zw∏aszcza dusza w stanie ∏aski.
Ale to cia∏o – moje w∏asne, myte starannie co rano i co wieczór z zachowaniem nale˝ytej skromnoÊci (od pasa w gór´ oraz od pasa w bardziej ju˝ przera˝ajàcy dó∏, lecz zawsze z os∏oni´tà – zsuni´tymi odpowiednio kawa∏kami bielizny – niemytà w∏aÊnie jego cz´Êcià), kàpane
cotygodniowo w wielkiej wannie (i w d∏ugiej, pi´t si´gajàcej, kàpielowej koszuli) – niczym przecie˝ nie przypomina bia∏ego, okràg∏ego
op∏atka rozdawanego tam, przy o∏tarzu. I czy Pan nasz, Jezus Chrystus, doprawdy nie mia∏ ju˝ innego wyjÊcia, jak zamknàç si´ w∏aÊnie
w ciele, a nie na przyk∏ad we wn´trzu jakiegoÊ pi´knego kwiatu?
(W Niedziel´ Palmowà, gdy poÊwi´cono wiàzanki wierzbowych, szarych kotków ozdobionych ga∏àzkami tui, ∏yka si´ wprawdzie te mi´kkie, puszyste kulki, co podobno chroni od chorób przez ca∏y nast´pny
rok – no, ale to ca∏kiem inna sprawa).
Szczerà zgrozà natomiast przejmujà dziecko nast´pne s∏owa. Napawa – to znaczy chyba poi, wlewa – ale co? Krew? Jak to? Krew oczywiÊcie jest w ka˝dym cz∏owieku. S∏ona, czerwona. Mo˝na si´ o tym
przekonaç, nieostro˝nie ostrzàc o∏ówek albo ∏apiàc pi∏k´ na w∏asny
nos. A poza tym wspomnienia z wczeÊniejszych jeszcze lat nieodparcie wracajà tu do domowej kuchni, gdzie na stole le˝y kura dopiero co
przez tak zwanà dziewczyn´ z targu przyniesiona i w∏aÊnie zar˝ni´ta:
krew p∏ynie z jej szyi, du˝o mdlàco pachnàcej krwi. Ale takie myÊli kot∏ujàce si´ w dzieci´cej, wystraszonej g∏owie sà z ca∏à pewnoÊcià nie-
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dopuszczalne, mo˝e nawet Bogu uchybiajàce? A Bóg przecie˝ jest
wszechobecny i wszechwiedzàcy – wi´c?
W snach nawiedzajà jà teraz majaki i koszmary, zrywa si´ z krzykiem, spocona, z przylepionà do pleców koszulà. Rankami, przed wyruszeniem do kaplicy, dostaje zawrotów g∏owy i d∏ugich, m´czàcych
torsji, a˝ zaniepokojone s∏ugi bo˝e sprowadzajà z miasteczka grubego,
ci´˝ko posapujàcego lekarza (z tej racji przezywanego Fokà), który –
˝adnych organicznych przyczyn doszukaç si´ nie umiejàc – zaleca najskuteczniejszà kuracj´: d∏u˝sze spanie, czyli zwolnienie od koszmaru
kaplicy. Ale z czasem i te przypad∏oÊci mijajà. A do kaplicy przecie˝
chodziç trzeba, zw∏aszcza w okresie przygotowaƒ do bliskiego ju˝,
najpi´kniejszego dnia ˝ycia.
Inny obrz´d – raz tylko wprawdzie do roku odprawiany – sprawia,
˝e dziecko lodowacieje, dr´twieje ze strachu. Oto wieczorem,
w mrocznej kaplicy odbywa si´ nabo˝eƒstwo ku czci jednego z licznych Êwi´tych Andrzejów. Ten ma byç szczególnie pomocny przy
chorobach gard∏a. ¸awka za ∏awkà wychodzà wi´c elewki i równymi
rz´dami przykl´kajà u o∏tarzowych balasków. Ksiàdz kolejno do nich
podchodzi, niosàc w r´ku skrzy˝owane ukoÊnie (krzy˝ Êw. Andrzeja
przypomni si´ wiele dziesiàtków lat póêniej przy uczeniu si´... znaków drogowych) i zapalone Êwiece. W ostry szpic owego trójkàta wsunàç nale˝y g∏ow´ i wys∏uchaç aktu strzelistego, odmawianego przy
ka˝dej. A jeÊli zadrga p∏omyk i zajmie si´ od niego welon i ca∏e w∏osy?
G´sia skórka, dr˝àce nogi – ale znikàd ratunku. Szcz´Êliwie zresztà
magiczny rytua∏ nigdy nie doprowadzi∏ do ogniowej katastrofy – mimo to niektóre g∏owy cofa∏y si´ przed nim.



Les Servantes de Notre Sauveur 1, bo takà nazw´ nosi∏ ów zakon, dawa∏y si´ te˝ z czasem odró˝niaç coraz lepiej. By∏y wysokie i niskie,
chude i grube, nieub∏aganie surowe i bardziej wyrozumia∏e. I choç jedynym ich Oblubieƒcem jest Pan Zast´pów, w liczbie mnogiej mówiç
o nich nale˝y mesdames 2. A mimo ˝e imi´ poczàtkowe ka˝dej z nich
brzmi tak samo: Pia, rozró˝niç je mo˝na od przydanych imion nast´pnych. Jest wi´c Dame (co pobrzmiewa jeszcze echem dworskim jakby)
Pia Angélique i Pia Jeanne, Pia Consolata i Pia Genvure. Grupa najstarszych dziewczàt, mniej respektujàca ów tytu∏owy ceremonia∏, mó------1
Les Servantes... – (franc.) S∏u˝ebnice Naszego Zbawiciela.
2
mesdames – (franc.) panie, damy.
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wi po prostu skrótowo o Dame Berthe albo Dame Joséphine – wybierajàc si´ na prywatnà lekcj´ muzyki czy te˝ angielskiego. W tym najdostojniejszym gronie te˝ jednak istniejà – uchwytne ju˝ po krótkim
czasie – ró˝nice i gradacje. Na samym szczycie jest – z rzadka tylko widywana – supérieure 1 Dame Thér¯se, najwa˝niejszà – na co dzieƒ –
jest la directrice 2, tyczkowata Dame Célestine o d∏ugiej, koziej twarzy
i suchym, ostrym g∏osie. Sà jeszcze dames de classes, czyli wychowawczynie: Dame Claire – Szwajcarka, Dame Ernestine – t∏uÊciutka i sk∏onna do Êmiechu Holenderka, Dame Jacqueline – ˝ywa, pe∏na temperamentu Hiszpanka, zawsze szybkim krokiem, furkoczàc ci´˝kimi szatami, przemierzajàca korytarze. I drobna, malutka, przyciszonym, ∏agodnym g∏osem mówiàca dame infirmiãre 3, Mathée, która opiekuje si´
chorymi w dwóch niewielkich pokoikach dla nich tylko przeznaczonych, a oddzielonych od reszty pomieszczeƒ, zawsze na klucz zamkni´tymi, podwójnymi oszklonymi drzwiami.
W s∏u˝bie bo˝ej, której poÊwi´ci∏y si´ wszystkie, jeden wspólny cel
im przyÊwieca: wychowanie tej gromady, którà ich opiece oddano.
I z pe∏nym poÊwi´ceniem wype∏niajà ten obowiàzek, usi∏ujàc nale˝ycie obciosywaç i kszta∏towaç nie tylko dusze, lecz tak˝e i cia∏a swych
elewek. A ile˝ cierpliwoÊci, stanowczoÊci i wytrwa∏oÊci wymaga –
zw∏aszcza przy najm∏odszych – ujarzmienie jak˝e niejednolitej, niekarnej i niesfornej, ha∏aÊliwej, k∏ótliwej, ma∏pio nieraz z∏oÊliwej czeredy.



Najwy˝szy wymiar kar stosowano tylko w ÊciÊle okreÊlonych przypadkach, a i tak zró˝nicowano go do trzech stopni. Pierwszy stosowano bezapelacyjnie w ka˝dà niedziel´: za niedostateczny stopieƒ ze
sprawowania. Napi´tnowane nim publicznie maluchy w´drowa∏y po
zakoƒczeniu cotygodniowej sesji do tak zwanej ma∏ej kaplicy – pustego pokoju z niewielkim posà˝kiem NajÊwi´tszej Marii Panny, gdzie
starsze elewki chodzi∏y niekiedy odprawiaç chwile skupienia i ciche,
krótkie modlitwy w ciàgu powszednich popo∏udni. W Êlad za nimi
pojawia∏a si´ egzekutorka – za owych czasów by∏a nià t´ga, przysadzista ToÊka (ze starszych Êredniaczek) o wàskim czole, stale obsypanym
czerwonymi krostami – i kolejno podchodzàcym do niej delikwentkom aplikowa∏a czarnà, graniastà linijkà ∏apy, po trzy na r´k´, a przy
krzykach lub piskach – jeszcze po jednej dodatkowo. Za skandaliczny
------1
supérieure – (franc.) prze∏o˝ona.
2
la directrice – (franc.) dyrektorka.
3
dame infirmiãre – (franc.) piel´gniarka.
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brak stopnia porcja by∏a podwójna. Proceder ten opisa∏ ju˝ dok∏adnie
pewien znakomity Irlandczyk w Portrecie artysty z czasów m∏odoÊci,
w szczegó∏y wdawaç si´ nie warto. Prawdzie gwoli – i na u˝ytek póêniejszych pokoleƒ – zaznaczyç tylko trzeba znacznà skutecznoÊç chowania obola∏ych ràk pod w∏asne pachy, co prawie zawsze przynosi∏o ulg´.
Wypadki skrajnego niepos∏uszeƒstwa, k∏amstwa, ∏akomstwa,
wszelkie fumy i grymasy zbytnio ju˝ obcià˝ajàce sprawnoÊç i karnoÊç
najm∏odszej grupy, likwidowa∏a wspominana ju˝ komisja. W sk∏ad jej
wchodzi∏y dwie starsze Êredniaczki – obserwatorka i egzekutorka,
obowiàzywa∏a te˝ obecnoÊç opiekunki niesfornej maluchy. Ca∏a
czwórka schodzi∏a na sam dó∏, do piwnic, gdzie mieÊci∏a si´ rozleg∏a
pralnia z szerokimi, drewnianymi ∏awami na wy˝´tà bielizn´. Na takiej ∏awie musi wzd∏u˝ ca∏ej jej d∏ugoÊci po∏o˝yç si´ – twarzà do do∏u
– delikwentka. Zadzierajà jej a˝ po szyj´ spódniczk´ i obowiàzkowo
noszonà bia∏à halk´ – po czym egzekutorka wymierza w miejsce, naturà rzeczy do tego przeznaczone, ustalonà iloÊç pasów (w tych czasach wesz∏o w mod´ u Êredniaczek noszenie szerokich, skórzanych
pasków). Obserwatorka liczy g∏oÊno, a do obowiàzków ainée nale˝y –
w razie koniecznoÊci – przytrzymywanie fikajàcych nóg rozwrzeszczanego i zasmarkanego dzieciaka. KoniecznoÊç taka zachodzi zresztà
rzadko: sama przewaga osobowa komisji parali˝uje niczym oko jadowitego w´˝a. A pi´ç do dziesi´ciu pasów przynosi∏o – najcz´Êciej – natychmiastowy, po˝àdany skutek.
Wykonanie kary ostatecznej (po której groziç móg∏ ju˝ jedynie wyjazd na w∏asnym materacu) odbywa∏o si´ w rejonach podniebnych: na
najwy˝szym pi´trze. Obok strychu mieÊci∏y si´ tam niewielkie pokoiki
tak zwanych panien kandydatek sposobiàcych si´ do zakonnego stanu. Chodzi∏y zawsze cichutko i pojedynczo, a na g∏owach nosi∏y – nieco kokieteryjnie wiàzane – Ênie˝nobia∏e chusteczki. Na bielutkie ∏ó˝ko
jednej z – nieobecnych wtedy – kandydatek musia∏a sk∏aniaç g∏ow´
i przednià cz´Êç tu∏owia niepoprawna elewka, wypinajàc dolnà i tylnà
parti´ w∏asnej osoby. Egzekucji towarzyszy∏a – zapewne wskutek
pewnej nieprzyzwoitoÊci – jedynie dame de classe. Obowiàzki jej polega∏y nie tylko na zadarciu spódniczki i halki, ale nadto na odpi´ciu
z trzech guzików klapy obszernych majtek i podciàgni´ciu wzwy˝
tkwiàcej w nich dziennej koszuli. Na tak obna˝one pole spada∏y – g∏oÊno odliczane – razy brzozowych, dobrze wymoczonych rózeg, których spory zapas sta∏ tu˝ obok w wiadrze. Ich dostarczycielkà, a zarazem i egzekutorkà wyroku, by∏a kierowniczka pralni, zamaszysta pa-
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ni Ogórkowa, a wpraw´ mia∏a znakomità, gdy˝ – jako ˝e mà˝ jà odumar∏ – wychowywa∏a samotnie trzech podrastajàcych synów. Rozdzierajàce ryki towarzyszàce tej operacji do ni˝szych pi´ter nie dochodzi∏y, a po jej zakoƒczeniu pakowano schlipia∏à i schrypni´tà od krzyków smarkul´ do ∏ó˝ka. Odpoczàç tam mog∏a jedynie w zakazanej pozycji – czyli na brzuchu, ale ulga taka by∏a krótkotrwa∏a, gdy˝ niebawem budzono jà, ka˝àc obróciç si´ na wznak. W ∏ó˝ku wolno by∏o le˝eç tylko i wy∏àcznie na plecach, z r´kami u∏o˝onymi na ko∏drze i nawet w nocy – przyÊwiecajàc sobie ma∏ymi latarkami – zakonnice
sprawdza∏y szeregi Êpiàcych.
Wymiar kar – z wyjàtkiem ∏ap – podawano do wiadomoÊci publicznej na du˝ej tablicy og∏oszeƒ, umieszczonej w g∏ównym korytarzu –
oczywiÊcie ju˝ po egzekucji, choç – chyba wbrew pedagogicznym za∏o˝eniom – nie powodowa∏o to odwrócenia si´ rojnej czeredy najm∏odszych od poszkodowanych. Przeciwnie: chciwie wypytywano je
o szczegó∏y, starajàc si´ te˝ zebraç u co bardziej ju˝ w tym wzgl´dzie
doÊwiadczonych ró˝ne przydatne na przysz∏oÊç („dziÊ tobie, jutro
mnie”) wskazówki: napinaç si´ – czy lepiej le˝eç jak flak, oddychaç
g∏´boko czy p∏ytko itp.
Przez kilka lat, które dziewczynka w czarnej sukience tam sp´dzi∏a,
kar´ ostatecznà stosowano ledwo parokrotnie. Raz – za bieganie po
szczycie stromego i wysokiego dachu i zrzucanie z niego dachówek.
Innym razem – za pokaz zimnych ogni po wieczornym zgaszeniu
Êwiate∏: wywo∏any przy tym niezr´cznà manipulacjà zapa∏kami ca∏kiem spory po˝ar, strawi∏ po∏ow´ zas∏on w bia∏ej sypialni. Wyczyny –
przyznaç trzeba – nieprzeci´tne. Ale któ˝ zdo∏a odgadnàç, co za pomys∏y l´gnà si´ w ∏epetynach nieustannie musztrowanych ma∏piaków?



„Na moje rozkazanie: niech Miasto wstanie!”.
Magiczne zakl´cie skutkuje. Bo by∏ to czas magiczny, baÊniowy, bajeczny. Rozczytywa∏a si´ wtedy w bajkach, baÊniach, legendach, podaniach, klechdach. Roi∏o si´ w nich od z∏ych i dobrych wró˝ek, zakl´tych skarbów, walecznych rycerzy, skrzatów, elfów, krasnoludków.
˚y∏a wÊród nich, zapada∏a w ksià˝ki jak w najg∏´bszy las, przez którego wierzcho∏ki ledwo przedrzeç si´ potrafià smugi prawdziwego (co
jest prawdziwe?) s∏oƒca. Mo˝e wi´c i teraz, gdy koÊci ju˝ ku ziemi
skrzypià, spróbowaç tego zawo∏ania raz jeszcze?
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I wstaje Miasto. Wolne Miasto. W dostojnoÊci swojej gotyckiej i renesansowo-barokowym przepychu. W dêwi´ku dzwonów niezliczonych swoich koÊcio∏ów i niepowtarzalnych zapachach s∏onej wody,
smo∏owanych, s∏oƒcem nagrzanych desek, Êwie˝o parzonej kawy
i kwaÊno dymiàcych cygar. W ró˝norodnoÊci kamiennych przedpro˝y
– s∏awetnych „beischlagów”, na które wspiàç si´ mo˝na po paru
schodkach, zawsze zakoƒczonych pot´˝nymi kulami albo ∏bem jakiegoÊ potwora, do którego otwartej paszczy koniecznie trzeba wsunàç
troch´ dr˝àcà ze strachu r´k´. W z∏oceniach patrycjuszowskich kamienic i kr´tych, ciemnych zau∏kach. W nazwach ulic przywo∏ujàcych
przesz∏oÊç, cechowà zwartoÊç i dum´: ¸aw Chlebowych, Konwi
Mlecznych, ale te˝ Powroêników, Kowaczy Kotwic i Ducha Âwi´tego1.
Królewskie miasto, herbem uwieƒczone: czerwonà tarczà z dwoma
bia∏ymi krzy˝ami, której z obu stron strzegà p∏owe lwy, a nad którà
unosi si´ z∏ocista korona.
Wznoszone, rosnàce w pot´g´ i dostatek przez setki lat. Pustoszone,
palone, plàdrowane. Oblegane, przechodzàce z ràk do ràk, chrobre,
harde i hanzeatyckie. Niespokojne zawsze i niepokojone nieustannie –
∏akomy kàsek dla swoich i dla obcych. Turkoczàce mieszaniny przeró˝nych j´zyków i ∏adownych wozów. Miasto wielkiej wody i wielu
rzek, w które – jak i w jego mury i bruki – wsiàka∏a krew („A w Raduni krwawa woda / szkoda matki, ojca szkoda”). Jest jeszcze szara Mot∏awa. I nies∏usznie tak nazwana – Martwa Wis∏a, alias Leniwka. I bramy, baszty, mosty, fosy obronne.
Nie o dziejach jego jednak dawnych czy najnowszych pisaç tu trzeba. Uczyni∏ to w ostatnich czasach ju˝ z rozlewnà precyzjà swych smuk∏ych palców krajan – kronikarz zapami´ta∏y, o sumiastym wàsie morsa i uwa˝nym spojrzeniu smoliÊcie cygaƒskich oczu. Wyb´bni∏ sumiennie na swoim bia∏o-czerwonym b´benku (sprzedawano je – takie
w∏aÊnie – za moich i jego niedu˝ych jeszcze lat w ka˝dym sklepie z zabawkami). Rozp∏aszczy∏ w wielowarstwowej panoramie w swym Turbocie, bo Ryb ten, aczkolwiek do gatunku p∏astug nale˝àcy, musi z pisarskiego nakazu byç koniecznie rodzaju m´skiego. Tu o innych sprawach b´dzie mowa.
Miasto dzwoni. Nie tylko powszednim, innym znowu – niedzielnym, jeszcze innym – najhuczniejszym, bo Êwiàtecznym rozko∏ysaniem koÊcielnych dzwonów, czy dostojnie powÊciàgliwym (bo prote------1
Obecnie ulice: Chlebnicka, Stàgiewna, Powroêników, Kotwiczników, Âwi´tego Ducha.
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stanckim) chora∏em, rozlegajàcym si´ z koÊcielnej tak˝e – ale której? –
wie˝y: Üb' immer Treu und Redlichkeit / Bis an dein kü-ü-ü-hles
Grab...1 Dzwonià ostro, naglàco kremowo˝ó∏te tramwaje. Dzwonià
cienko, przenikliwie dzwonki rowerowe. Dzwonià te˝ najrozmaiciej –
wozy, a raczej ich woênice – do wtóru kó∏ hurgocàcych po kocio∏biastej jezdni. Pierwszy – z samego rana – dzwoni potrójnie blim-blim,
blim-blim, blim-blim wóz mleczarski. Na ten sygna∏ ze wszystkich
bram biegnà kobiety, staruszki, dzieci – ka˝de z nieodzownà kankà
w r´ce – po swojà porcj´. Kanka to zw´˝ajàca si´ ku górze, rudo lub
niebiesko emaliowana baƒka, do której mleczarz – zgramoliwszy si´
z wysokiego siedziska – nalewa blaszanà kwartà z du˝ych, na wozie
umieszczonych, konwi. Komu çwierç, komu pó∏ albo i ca∏y litr Êwie˝utkiego mleka. Inaczej – potrzàsajàc sporym, mosi´˝nym dzwonkiem
o drewnianej ràczce – zapowiada∏ swe przybycie inny dostawca, wo∏ajàc przy tym zawsze w tym samym rytmie i melodii:
– Ka-a-rto-fel!
Nag∏y spadek owego „fel” nasuwa∏ – w najm∏odszych przynajmniej
latach, gdy sprawy dnia powszedniego wydawa∏y si´ jeszcze mocno
skomplikowane – nieodparte przypuszczenie, ˝e biedny ten, choç
skàdinàd barczysty i nieêle od˝ywiony cz∏owiek, musi oto koniecznie,
zaraz i ju˝ dziÊ sprzedaç choç jeden kartofel, z ca∏ej ich góry, zalegajàcej wóz, której z niewiadomych przyczyn nikt ani rusz kupiç nie chce.
Ale wysypujàce si´ na to zawo∏anie z bram okolicznych kamienic kobiety, otacza∏y wóz i do nadstawionych koszy lub koszyczków kaza∏y
zsypywaç sobie wcale spore porcje tych grul, pyr, ziemniaków, jab∏ek
ziemnych (Erdäpfel) wreszcie, choç przyglàdajàca si´ ich wa˝eniu – na
solidnej, w tyle wozu umieszczonej wadze – ma∏a dziewczynka nie
wiedzia∏a podówczas o istnieniu ich bliskoznacznej nazwy w innym
j´zyku: nie s∏ysza∏a jeszcze o pommes de terre 2.
Ci´˝kie, ogromne perszerony o d∏ugich, prawie bia∏ych grzywach,
kulistych zadach i g´sto ow∏osionych nogach ciàgn´∏y wozy najwi´ksze, a czarno umorusany woênica, któremu tylko bia∏ka oczu przeÊwieca∏y z zasmolonej twarzy, potrzàsa∏ najwi´kszym, tak˝e mosi´˝nym, dzwonkiem i ju˝ z daleka obwieszcza∏ swoje przybycie podwójnym okrzykiem – przeciàg∏ym za pierwszym i spiesznym spadkiem
zamykanym za drugim razem:
------1
Üb' immer Treu... – (niem.) Bàdê zawsze wierny i rzetelny / a˝ po twój zimny grób.
2
pommes de terre – (franc.) ziemniaki.
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– Koh-len!
Koh-len! 1
W´glarz mia∏ tak˝e na wozie wag´, poczernia∏e, wielkie kosze przeznaczone do transportu rozwo˝onego towaru, a ponadto pomocnika,
który zakupione iloÊci opa∏u roznosi∏ do kolejnych kuchen lub – rzadziej – piwnic. Z ty∏u wozu, od zewnàtrz, na poprzecznych, zamykajàcych go deskach, umieszczona by∏a jeszcze niewielka ∏aweczka dla
drugiego pomocnika (pierwszy siedzia∏ przy woênicy). Gdy go niekiedy brakowa∏o, dzieciarnia migiem p´dzi∏a do upragnionej ∏aweczki,
bo kto pierwszy zdo∏a∏ si´ wspiàç na nià, móg∏ w turkocie i przy
akompaniamencie donoÊnego dzwonienia przejechaç znaczny kawa∏
drogi. Podró˝e takie nie by∏y jednak zbyt dobrze widziane przez rodziców, a ju˝ najmniej przez samego w´glarza, a ˝e bat na swoje pot´˝ne koniska mia∏ spory i – przede wszystkim – bardzo d∏ugi, odmachiwa∏ si´ nim skutecznie od tych nieproszonych goÊci i trzeba by∏o
przemyÊlnoÊci nie lada, ˝eby takà wypraw´ odbyç bez szwanku.
W upalne dni lata albo pogodne dni jesieni inne jeszcze wozy ostro
dudni∏y po nierównym bruku przy akompaniamencie okrzyków: –
„Eppel – Be-e-re – Spe-e-le – Plu-u-me”! – Z sadów okolicznych zwo˝ono do miasta wszelki – przewa˝nie wielki – urodzaj jab∏ek, gruszek
i Êliwek przeró˝nych gatunków, a zapobiegliwe gosposie znowu
mkn´∏y z koszykami, aby si´ zaopatrzyç na zim´. Dzieciaki – oczywiÊcie – korzysta∏y z tych okazji, ∏asujàc z wozów, ile si´ tylko da∏o – ale
doroÊli przez palce patrzyli na te podkradki.
Prawdziwà plagà potrafi∏a byç niekiedy szczególnie wielka a obfita
∏awica Êledzi. Rybacy wbiegali wtedy na kolejne podwórka, objuczeni
blaszanymi wiadrami, z daleka ju˝ wo∏ajàc donoÊnie: – He-e-ring! He-e-ring! Fünf Pfund ein Gulden! 2 – Srebrny gulden by∏ – po niedawnych koszmarach inflacji – ca∏kiem solidnym, sporej wartoÊci pieniàdzem. Nast´pnà po nim monetà by∏o – równie˝ srebrne – pi´ç guldenów – z wizerunkiem koÊcio∏a NajÊwi´tszej Panny Marii i solennym
dachem g∏ównej jego wie˝y na odwrocie. I jeszcze ciu∏ane troskliwie
przez dzieciarni´ – fenigi. Reszta pieni´dzy by∏a papierowa.
Pi´ç funtów – czyli 2,5 kg – Êledzi za guldena okazywa∏o si´ ofertà
wcale pon´tnà i niebawem ze wszystkich okien kuchennych p∏ynàç
zaczyna∏y smakowite zapachy dobrze w màce obtoczonych, na smalcu ostro wysma˝onych Êledzi, których chrupkie ogonki nale˝a∏y do
------1
Koh-len... – (niem.) W´-giel! W´-giel!
2
He-e-ring!... – (niem.) Âle-e-dzie! Âle-e-dzie! Pi´ç funtów za jednego guldena!
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najwi´kszych przysmaków dzieciƒstwa. Ale takie gratki – rzecz jasna
– nie zdarza∏y si´ co roku.
Niesprawdzona, bo historycznie jak˝e odleg∏a, wieÊç gminna nios∏a
– te˝ przez kuchnie i podwórka – upartà legend´ o jakimÊ zgo∏a niespotykanym urodzaju na królewskà ryb´, czyli szaroró˝owego ∏ososia, który ponoç raz kiedyÊ w tak ogromnych iloÊciach si´ pojawi∏, ˝e
zrozpaczone dziewczyny do wszystkiego ugadzajàc si´ na kolejnà
s∏u˝b´, z góry sobie zastrzega∏y, ˝e ∏ososia jeÊç si´ nie b´dzie cz´Êciej
ni˝ trzy razy w tygodniu.
Z∏ota – królewska, bo przez króla Polski fundowana – kaplica. Z∏ota gdaƒska wódka, czyli goldwasser, w której likierowooleistej, leciutko jakby pomaraƒczami pachnàcej cieczy p∏ywajà i migocà drobniutkie, z∏ote kruszyny. Z∏ota legenda o królewskiej rybie – a mo˝e i prawda? Któ˝ dziÊ odgadnie!



Huldy, Helgi i Hildy chadza∏y nieodmiennie do Kantoru pani Piefke. Wchodzi∏o si´ tam po trzech kamiennych schodkach do mrocznej
sieni i z niej – po lewej – do dwóch niezbyt jasno oÊwietlonych pokoików. W pierwszym, obstawionym wokó∏ Êcian krzes∏ami, czeka∏y
swojej kolejki kr´pe przewa˝nie, krzepkie a grubokoÊciste dziewczyny, z których ka˝da mocno Êciska∏a w r´kach mniej lub bardziej podniszczonà torebk´. ZawartoÊç owych torebek bada∏a skrupulatnie
w sàsiednim pokoju w∏aÊcicielka tego – jak by si´ to dziÊ okreÊli∏o –
biura poÊrednictwa pracy, stosownie kierujàc stojàce przed jej obliczem kandydatki do lepszych lub gorszych paƒstwa lub nawet – przy
ra˝àcych brakach odpowiednich kwalifikacji – do najni˝ej p∏atnej,
a najbardziej ucià˝liwej pos∏ugi. Dokumenty musia∏y uk∏adaç si´
w zbornà ca∏oÊç, z której dotychczasowy przebieg ˝ycia i pracy tych
wiejskich zazwyczaj i raczej jeszcze m∏odych aspirantek do zatrudnienia miastowego wy∏oniç si´ by∏ winien jasno i przejrzyÊcie. A wi´c najpierw – metryka, z kolei papier najwa˝niejszy! – Êwiadectwo moralnoÊci, wystawiane i podpisywane przez lokalnego, wiejskiego proboszcza, potwierdzajàce skromnoÊç, uczciwoÊç, pracowitoÊç, pobo˝noÊç
i ró˝ne inne cnoty wiejskiej dziewoi, póêniej zaÊ – o ile nie ubiega∏a si´
o prac´ w mieÊcie po raz pierwszy – chronologicznie u∏o˝one Êwiadectwa z miejsc poprzednich – z regu∏y wystawiane przez kolejne panie
domu, choç nieraz opatrywane podpisami samotnych starych kawale-
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rów lub bezradnych w chaosie domowego gospodarstwa i z tych˝e
wzgl´dów najbardziej wyrozumia∏ych wdowców.
Frau Piefke by∏a drobnà, acz energicznà, doÊç zamaszystà w ruchach kobietà w wieku trudnym do okreÊlenia, gdy˝ stalowoszare jej
w∏osy sczesane by∏y od czo∏a g∏adko i wielkimi szpilkami ciasno spi´te w tyle g∏owy w tzw. kok, czyli jak to onymi czasy nazywano Dutt,
a czarne, ma∏e i bystre oczka wertowa∏y przedk∏adane papiery przez
par´ grubych, w ˝adnà oprawk´ nieopatrzonych binokli, które w j´zyku niemieckim nosi∏y znacznie stosowniejszà nazw´ szczypacza alias
„kneifera” od metalowego uchwytu mocujàcego je na nosie i pozostawiajàcego na nim trwa∏à, sinoczerwonà pr´g´.
Przedsi´biorstwo pani Piefke prosperowa∏o znakomicie, byç mo˝e
i wskutek tego, ˝e unowoczeÊni∏a je ze znacznym po˝ytkiem, instalujàc bynajmniej jeszcze nierozpowszechniony w owych czasach telefon.
Drewniane, bràzowe pude∏ko z wystoperczonym z samego jego Êrodka czarnym, metalowym ryjem, wisia∏o tu˝ za jej plecami na Êcianie,
a z boku zawieszona by∏a na wide∏kach s∏uchawka. Zdejmujàc jà, nale˝a∏o chwil´ zaczekaç, a˝ zg∏osi si´ dy˝urna telefonistka z centrali
(panienka nie tyle z okienka, co z pude∏ka zwana podówczas das
Fräulein vom Amt 1) i jej podaç numer w∏asny oraz rozmówcy, z którym – po kolejnym, d∏u˝szym raczej ni˝ krótszym czekaniu przy
akompaniamencie brz´ków, zgrzytów i warkotów – nast´powa∏o magiczne po∏àczenie, niekiedy zresztà urywajàce si´ nagle w pó∏ s∏owa,
z równie magicznych a niedocieczonych przyczyn. Techniczna ta inwestycja op∏aci∏a si´ wkrótce sowicie, gdy˝ w portowym mieÊcie telefonów pojawia∏o si´ z ka˝dym tygodniem wi´cej, a i klientek, pilnie
poszukujàcych przyuczonej ju˝ – a wi´c dro˝szej w cenie – s∏u˝àcej lub
choçby tylko prostej dziewczyny do wszystkiego, tak˝e nie brakowa∏o. Powiadomione o walorach i umiej´tnoÊciach – jakby specjalnie dla
pani upatrzonej Hildy, Helgi, Huldy – pojawia∏y si´ owe ∏askawe panie (bo inaczej s∏u˝àce nigdy si´ do swoich chlebodawczyƒ zwracaç
nie mia∏y wtedy prawa) w skromnym kantorku Piefki, zadajàc wystraszonym lub rezolutnym, mrukliwym lub dobrze ju˝ wyszczekanym
dziewczynom mnóstwo dodatkowych pytaƒ:
– A dzieci bawiç umie?
– A psy trzy razy dziennie wyprowadzaç?
– Papug´ z palca nakarmiç? (Chodzi∏o o du˝à, zielono-niebieskà ar´,
nie ˝adne tam seledynowe, b∏´kitne czy bia∏e papu˝ki nieroz∏àczki,
hodowane parkami w klatkach, zresztà moda na nie przechodzi∏a,
------1
Fräulein... - (niem.) panienka z centrali.
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Ulica zaÊ nazw´ nosi∏a - w przybli˝onym przek∏adzie polskim - Zgni∏ej
Fosy, lub - co nowsze dociekania zdajà si´ potwierdzaç - po prostu Freta,
czyli miejskie Êmieciowe wysypisko.
Za nic natomiast t∏umaczyç jej nie
nale˝a∏o na polskà Gnilnà...
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Uroda Pam to jej oczy, ogromne, szare i - choç to
brzmi przeokropnie i najbanalniej - po prostu promienne. Jawià si´ w nich nag∏e b∏yski i g∏´bokie cienie
niczym chmury na sklepieniu nieba i tkwi chyba samo
sedno ca∏ej jej osobowoÊci. Drugà cechà, odró˝niajàcà
jà od innych ludzi, sà Êlimaki.
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gdy˝ powszechnie utrzymywano, ˝e to w∏aÊnie one sà roznosicielkami groênej a tajemnej papuziej choroby).
Tak zwane per∏y, czyli starszawe ju˝ zazwyczaj, godne i dobrze
swojà cen´ znajàce, samodzielne gosposie, obeznane z wszelkimi tajnikami domowej krzàtanicy, pojawia∏y si´ tu nader rzadko. Zazwyczaj
w∏ada∏y w kuchniach poszczególnych domów latami, bywa∏o, ˝e dziesiàtkami lat, stajàc si´ z czasem pe∏noprawnymi cz∏onkami rodzin
swych chlebodawców, po czym, uciu∏awszy spory nieraz grosz, albo
wychodzi∏y jeszcze za mà˝, albo wraca∏y w rodzinne strony, albo te˝
– gdy z niezale˝nych od nich wzgl´dów traci∏y miejsce u paƒstwa –
polecane by∏y najgor´cej do nast´pnego, przewa˝nie zamo˝nego domu, otaczane tam atencjà i ˝yczliwoÊcià, jako ˝e o nie by∏o zawsze najtrudniej.
Per∏à w stanie ca∏kowicie jeszcze surowym by∏y najcz´stsze klientki
kantorku pani Piefki: dziewczyny prosto ze wsi, nieco jeszcze nieporadne i wystraszone brz´kiem, hukiem, szumem i wartkim tempem
˝ycia wielkiego miasta. Zdarza∏o si´ przecie˝, ˝e pod kierownictwem
wytrwa∏ych, a te˝ wyrozumia∏ych swoich paƒ, z czasem nabiera∏y
og∏ady, przystojnych manier i doÊç nawet szybko przyswaja∏y sobie
wszelkie, niezb´dne w ich fachu umiej´tnoÊci.
Klientel´ poÊrednià, taksowanà szczególnie surowo i podejrzliwie,
stanowi∏y dziewczyny, które nie z jednego ju˝ miejskiego garnka pojada∏y, przetar∏y si´ – niekiedy w bardzo dos∏ownym sensie – przez
sporo domów i ulic, w miar´ cwane i w miar´ uk∏adne. Poznaç je by∏o mo˝na ju˝ od pierwszego rzutu okiem po przylepionych do jednej
tylko skroni, naleÊnikowatych, modnych beretach, krótszych przyodziewkach, s∏upkowych pantoflach, a niekiedy nawet ˝ywych rumieƒcach, wywo∏anych przewa˝nie pocieraniem policzków zwil˝onym, ogniÊcie cynobrowym opakowaniem niezb´dnej w ka˝dym gospodarstwie cykorii i mocniej lub s∏abiej podczernionych (wypalonà
zapa∏kà) albo i – horribile dictu! 1 – wygolonych brwiach.
Par´ klas wiejskiej szkó∏ki pokoƒczone mia∏y niemal wszystkie. Liczy∏y wi´c w miar´ sprawnie, koÊlawymi cyframi zape∏niajàc kartki
rozliczeniowe z codziennych wypraw na targ lub do okolicznych sklepików. Z kulfoniastym spisywaniem zakupionych produktów by∏o
ju˝ gorzej, ani wspominajàc o ortografii. Czytanie przewa˝nie nie n´ci∏o ich wcale i w chwilach wolniejszych od licznych prac domowych
wola∏y Êpiewaç, modliç si´ albo te˝ wymykaç na tylne, kuchenne schody, by poplotkowaç choç chwil´ z sàsiadkà-kole˝ankà.
------1
horribile dictu – (∏ac.) strach powiedzieç.
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Pojawia∏y si´ w progach nowego miejsca ze sporym, drewnianym
i przewa˝nie jaskrawà zielenià lub ugrowà brunatnoÊcià pokrytym
kuferkiem – którego sklepione wieko pokryte by∏o wewnàtrz wylepiankami z kolorowych widokówek, obrazków Êwi´tych, a u co bardziej oblatanych fotosami gwiazd filmowych – opatrzonym solidnà
k∏ódkà, oraz z wielkim p∏óciennym worem z poÊcielà – zagospodarowujàc si´ w kolejnych klitkach, zwanych szumnie pokoikiem dla s∏u˝by, jakiejÊ Êciennej wn´ce czy niszy albo i w ma∏ej szafce i na ˝elaznym
∏ó˝ku, ustawionym po prostu w kàcie kuchni.
W mig te˝ okazywa∏o si´, ˝e nawet najwi´ksze z pozoru niezgu∏y
w pe∏ni Êwiadome by∏y swych podstawowych praw: do koszykowego, czyli drobnych, acz nielegalnych oszcz´dnoÊci, jakie udawa∏o im
si´ uszczknàç z pieni´dzy wydzielanych na codzienne zakupy, oraz
do wychodnego, czyli wolnego dnia, w którym wolno im by∏o opuszczaç miejsce i korzystaç z uciech miejskich, choç tylko do granic wyznaczonej i surowo przestrzeganej godziny powrotu w domowe pielesze – najcz´Êciej dziesiàtej wieczór.
Zdeklarowane dewotki jeszcze przed rozpocz´ciem obowiàzku zawarowywa∏y sobie dodatkowo a to wczesne poranne msze Êwi´te –
nie zapominajàc oczywiÊcie o niedzieli – a to dodatkowe wyjÊcia na
nieszpory, majowe, czerwcowe lub paêdziernikowe nabo˝eƒstwa, litanie i ró˝aƒce, tudzie˝ comiesi´czne bodaj zebrania cz∏onkiƒ stowarzyszenia patronki s∏u˝by domowej, Êw. Zyty. Nie ona jednak opiekowa∏a si´ nimi w chorobie, lecz popularnie tak zwana chora kasa, która
rzecz prosta, sama bynajmniej chorà nie by∏a, tylko pomoc medyczno-lekowà zapewnia∏a, sk∏adki zaÊ p∏aciç obowiàzany by∏ chlebodawca.
Czasy by∏y to ju˝ zdecydowanie post´powe!
Helgi, Huldy i Hildy – choç nie tylko pod tym troistopodobnym wyst´powa∏y imieniem, zdarza∏y si´ te˝ ró˝ne Trudki, Tildy i Grety – pojawia∏y si´ i znika∏y z szybkoÊcià meteorów. Mo˝e – a nawet z pewnoÊcià – nie we wszystkich kuchniach i domach, na pewno jednak w tym
jednym gospodarstwie, o którym teraz wspomnieç ju˝ trzeba bardziej
szczegó∏owo. A szybkie te przemiany, powitania i rozstania nic niemal
– lub tylko niewiele – mia∏y wspólnego z ich umiej´tnoÊciami. Praprzyczynà nieporozumieƒ i podstawowà koÊcià niezgody by∏a kasza.
Zwyk∏a kasza.
Dom by∏ oci´˝a∏y, toporny, szary, choç czteropi´trowy, a nale˝a∏ do
mistrza kominiarskiego, pana Kaisera, który – jak na zamo˝nego kamienicznika przysta∏o – sam tak˝e w nim mieszka∏, na najlepszym,
pierwszym pi´trze. Jak˝e go podziwiano, zw∏aszcza w niedziele, gdy
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w swoim galowym, czarnym mundurze z okràg∏ymi, z∏otymi (czyli
mosi´˝nymi, ale wyglansowanymi do po∏ysku) guzikami i w wysokim, starannie wyszczotkowanym cylindrze pojawia∏ si´ na ulicy!
Wszystkie okoliczne dzieci – nie tylko ch∏opcy! – marzy∏y na ten widok, by zostaç kominiarzami. Ulica zaÊ nazw´ nosi∏a – w przybli˝onym przek∏adzie polskim – Zgni∏ej Fosy lub – co nowsze dociekania
zdajà si´ potwierdzaç – po prostu Freta, czyli miejskie Êmieciowe wysypisko. Za nic natomiast t∏umaczyç jej nie nale˝a∏o na polskà Gnilnà,
od której fetor szkaradny a˝ na tu zapisywane kartki niesie – brrr!
Numer domu by∏ dziesiàty, a brama – co wieczór zamykana – opatrzona przemyÊlnym urzàdzeniem, potocznie przez domowników
okreÊlanym jako przetykad∏o. By∏ to spory klucz, tym si´ od innych
ró˝niàcy, ˝e wcale nie mia∏ tak zwanego oka (albo ucha), tylko z obu
swych stron zamykad∏owe zàbki, które nale˝a∏o wsunàç do dziurki,
przekr´ciç, bram´ otworzyç i z kolei – stojàc w zale˝noÊci od potrzeb
ju˝ zewnàtrz, na ulicy albo wewnàtrz, w sieni – raz jeszcze z odpowiedniej strony obróciç i z owej dziurki wyciàgnàç. Dalej by∏o pi´ç
schodków i ci´˝kie, oszklone, wahad∏owe drzwi wiodàce na schody.
Z podestu, tu˝ po wspomnianych pi´ciu schodkach, na tzw. wysokim
parterze znaleêç mo˝na by∏o po obu stronach mieszkaniowe drzwi.
Mieszkanie, o które tu chodzi, ulokowane by∏o – od wejÊcia – z prawej
strony.
W kwadratowym przedpokoju na Êcianie wisia∏ – kubek w kubek
takusieƒki jak u pani Piefke – telefon, w rogu zaÊ jaÊnia∏a czule na jasnofio∏kowy kolor lakierowana drewniana budka-wygódka, z ultranowoczesnym jak na owe czasy rezerwuarem wodnym i wiodàcym odeƒ
∏aƒcuszkiem, opatrzonym na koƒcu porcelanowym dzyndzlem.
Z takiego w∏aÊnie przedpokoju wejÊcie by∏o od razu do niewielkiej jadalni, o lampie z obszernym, ciemnofioletowym aba˝urem, nisko
zwieszonej nad prostokàtnym, rozsuwanym sto∏em. Na co dzieƒ by∏
on pokryty ciemnoczerwonà ceratà, do∏em ozdobionà ˝ó∏tymi, regularnymi zygzakami („taki wzór nazywa si´ meander” – zosta∏o z tych
najpierwszych wspomnieƒ wyjaÊnienie). SzeÊç ciemno bejcowanych
krzese∏ wokó∏, o prostych, te˝ prostokàtnych wysokich oparciach.
I wielki rzeêbiony kredens z licznymi szafkami i szufladami. I z lewej
– na pod∏odze przy oknie – spora, roz∏o˝ysta, seledynowo˝ó∏ta domowa lipka, o liÊciach pokrytych puszystymi w∏oskami. I – po tej samej
stronie – drzwi do kuchni, a po przeciwnej – do doÊç mrocznego saloniku. Sta∏o w nim pod Êcianà po∏yskliwe czarne pianino ze stertà nutowych zeszytów, na pod∏odze le˝a∏ niewielki, bràzowy dywan,
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a reszt´ pokoju zajmowa∏ komplet mebli – fotele i roz∏o˝ysta kanapa –
krytych ch∏odnym, g∏adkim, szarozielonym materia∏em, owalny
wÊród nich stó∏ (prawdziwy mahoƒ! – mawia∏a ze znawstwem ciotka
Jola), a pod Êcianà sk∏adany, kwadratowy stolik z blatem obciàgni´tym ostrozielonym suknem.
Stàd kolejne drzwi wiod∏y do sypialni – trzeciego i ostatniego pokoju
z roz∏o˝ystà, trzydrzwiowà szafà, ∏ó˝kami i umywalkà o bia∏ym, marmurowym blacie (na którym sta∏a porcelanowa miska i taki˝ dzban,
zdobione secesyjnymi nenufarami o w´˝owatych, powyginanych liÊciach), wiadrem na brudnà wod´ i bia∏ym bidetem o sk∏adanych, metalowych nó˝kach. Pewnie i co wi´cej mieÊci∏o si´ jeszcze w tych pokoikach, ale w pami´ci kronikarskiej osta∏y si´ tylko te szczegó∏y.
No – i piece. Bia∏e, po∏yskliwe, o wielkich kwadratowych kaflach,
piece, od których w mroczne jesienne i najciemniejsze zimowe ranki
zaczyna∏ si´ dzieƒ, rozpoczyna∏o ca∏e ˝ycie domu. Rozpalane troskliwie, karmione hurgocàcym na szufli w´glem, pieczo∏owicie zakr´cane
w trudnej do Êcis∏ego ustalenia chwili, ˝eby dobrze trzyma∏y ciep∏o.
Âwiat od nich si´ w∏aÊnie codziennie na nowo zaczyna∏ – od buzujàcego w ich wn´trzu ognia, a niekiedy od trwo˝nych obaw i narad, gdy –
mimo wszelkich staraƒ – zabuzowaç nie chcia∏, bo nie by∏o cugu. Ale
cug by∏ przewa˝nie – i to nie byle jaki – nie darmo przecie˝ dom to by∏
kominiarski.
Pora na przedstawienie mieszkaƒców – i zarazem k∏opot powa˝ny.
Bo wbrew powszechnie utartym zwyczajom – dziwnie si´ nazywajà.
To jest – majà, oczywiÊcie, imiona ró˝ne, a wspólne nazwisko, wyryte
na ˝ó∏tej, mosi´˝nej tabliczce przyÊrubowanej do drzwi wejÊciowych
i pilnie przez kolejne Hildy, Helgi, Huldy do po∏ysku pucowanej bia∏ym, wstr´tnie cuchnàcym Sidolem. Ale na co dzieƒ sprawa ta jest bardziej skomplikowana, by nie rzec nawet – gorszàca.



Zaczàç trzeba od Pam. Ani wysoka, ani niska, szczuplutka, prosta,
o strzelistych nogach, doÊç du˝ych, szybkich r´kach, owalnej twarzy,
której urody nie dodajà ani zbyt wydatne koÊci policzkowe, ani nieco
zbyt d∏ugi nos, ani zbyt szerokie usta. Uroda Pam to jej oczy, ogromne, szare i – choç to brzmi przeokropnie i najbanalniej – po prostu promienne. Jawià si´ w nich nag∏e b∏yski i g∏´bokie cienie niczym chmury na sklepieniu nieba i tkwi chyba samo sedno ca∏ej jej osobowoÊci.
Drugà cechà, odró˝niajàcà jà od innych ludzi, sà Êlimaki. Bo Pam ma
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ogromne, ciemnobrunatne o z∏otawych po∏yskach a˝ do kostek sp∏ywajàce w∏osy, które na co dzieƒ – z przedzia∏kiem poÊrodku – splata
i upina mnóstwem wiecznie gubionych, szylkretowych spinek po obu
stronach kszta∏tnej g∏owy. Nie tylko spinki sprawiajà jej bezustanne
zmartwienia – bardziej jeszcze moda ówczesna, nakazujàca paniom
nosiç kapelusze w kszta∏cie ohydnych, dnem do góry nasadzonych
i a˝ po brwi si´gajàcych garnków. ˚aden z tych tworów na Êlimaki
wleêç nie chce, a ˝e szanujàca si´ kobieta bez kapelusza na ulicy zjawiç si´ nie mo˝e – balansujà krzywawo na wysokoÊciach, nadajàc ich
w∏aÊcicielce wyglàd odrobin´ zawadiacki, a troch´ i zabawny. I to
w czasach, gdy wszelkie kobiece g∏owy ostrzy˝one by∏y króciusieƒko
na ch∏opczyc´!
Pam z mody kpi, a w ka˝dym razie robi z niej sobie niewiele. Sukienki nosi proste i najcz´Êciej ciemne – mo˝e z wyjàtkiem mi´ciutkiej
z jasnolawendowej dzianiny i odÊwi´tnej, weso∏ej w czerwono-czarne
drobne wzorki na bia∏ym tle. Zwykle chodzi w bezr´kawowych, doÊç
d∏ugich – jak na arcypodkasane ówczesne kreacje – bràzowych, szarych czy granatowych przyodziewkach, zmieniajàc do nich tylko bia∏e lub kremowe, d∏ugor´kawowe bluzki. I do ka˝dej przypina zegarek,
który te˝ nale˝y do jej znaków szczególnych: na d∏ugim, dwakroç wokó∏ szyi zakr´conym i niemal a˝ do pasa sp∏ywajàcym drobnym, srebrnym ∏aƒcuszku przypinany bywa ów zegarek – wielkoÊci w∏oskiego
orzecha – równie srebrnà kokardkà przy dekolcie lub te˝ nad sercem.
Kopert´ ma podwójnà, zdobionà z∏otymi esami-floresami, a wewnàtrz
koperty ukryte sà malutkie fotografie jej rodziców (czyli dziadka Franciszka i babci Teodozji). Cyferblat zegarka jest bia∏y, a same cyfry na
nim czarne i rzymskie.
Pam nie maluje si´, a horrendalnie drogich, prawdziwie jedwabnych poƒczoch ma tylko jednà par´. Na sypialnianej umywalce stoi co
prawda spore, ˝ó∏tawe i barwnym bukietem ozdobione pude∏ko francuskiego pudru Quelques Fleurs i ciemnoszafirowy flakon ze srebrzystà zakr´tkà, czyli Soir de Paris, ale na tym te˝ i koƒczà si´ jej koncesje
wzgl´dem ÊwiatowoÊci czy mody.
W jadalni poza posi∏kami królujà pod∏u˝ne, szarobia∏e pude∏ka,
ozdobione zielonym liÊciem i czerwonym napisem Morwitan, i szcz´ka niestrudzenie papierosowa napychaczka. Z rozsypanego na gazecie
tytoniu wk∏ada si´ – otworzywszy jej na zawiaskach ruchome wn´trze
– odpowiednià porcj´, zatrzaskuje i d∏ugim szpikulcem wsuwa do nasadzonej na jej okràg∏oÊç gilzy. Stos papierosów roÊnie szybko – i równie szybko znika.
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Bo Pam jest pr´dka. W mowie, ruchach, paleniu i wszelkiej robocie.
A roboty ma huk. Albo haftuje, albo z dziwnej – czasami kolorowej –
s∏omy zwanej rafià sporzàdza jakieÊ podstawki czy kubeczki do papierosów w∏aÊnie, albo ju˝ je niesie na kolejno przez siebie organizowane
bazary, loterie fantowe czy wenty, albo – bywa, ˝e i par´ razy dziennie – wyrusza na przeró˝ne zebrania, spotkania i narady. W sprawie
Macierzy Szkolnej – czyli polskiej szko∏y, biblioteki polskiej, chóru,
a jak˝e, polskiego, jase∏ek lub rocznicowo-patriotycznych obchodów.
Z ˝ó∏tà opaskà na r´kawie pe∏ni dy˝ury w Misji Dworcowej na przeszkaradnie pokracznym dworcu, z którego peronów sprytni naganiacze ∏owià co bardziej ho˝e, oszo∏omione pierwszym zetkni´ciem
z wielkomiejskim hukiem dziewczyny, wiozàc je na przyobiecane dobre posady, czyli wprost do lokalnych – a bywa, ˝e i zamorskich – burdeli.
Nie jest znudzonà mieszczkà, wy˝ywajàcà si´ w dobroczynnoÊci,
ani wojujàcà feministkà. Jest sobà – ju˝ jako m∏odziutka dziewczyna
zapali∏a si´ do spo∏ecznej roboty, bez której ˝ycie wydaje si´ jej ciasne
i szare. Tylko ˝e za m∏odu – z ilu˝ niebezpieczeƒstwami po∏àczona by∏a ta jej praca – tam, nad Wis∏à, zawsze nad Wis∏à: najpierw z wysokiej
skarpy, tu˝ przy tumie (w którym dwóch polskich królów pochowano) oglàdanà, póêniej w Warszawie, gdzie trafi∏a jako poczàtkujàca
nauczycielka ubogich szkó∏ek podmiejskich! Teraz – zabory znik∏y, zaj´ç natomiast z ka˝dym dniem przybywa, wi´c uwija si´ poÊród nich,
na ile jej tylko czasu, dnia i zdrowia starczy.
Bo Pam jest chora, bardzo, nieuleczalnie chora – to relikt póêniejszych lat jej m∏odoÊci w dalekiej, zbyt Ênie˝nej i mroênej krainie. Straci∏a tam synka, omal nie utraci∏a wzroku, a nerki od owych lat odmawiajà raz za razem pos∏uszeƒstwa, mimo sta∏ych konsultacji u lekarzy,
kuracji w przeró˝nych badach i starannie przestrzeganej, skàpej, bezsolnej diety. (Dzieƒ w dzieƒ niemal ten sam widok i zapach przy obiedzie: kawa∏ek bia∏ej ryby, gotowane kartofle, mdlàco pachnàca oliwa –
koniecznie prowansalska – i par´ kropel cytryny). Nic dziwnego, ˝e t´skni∏a za kaszà, potrawà tu ca∏kowicie nieznanà, z wyjàtkiem manny
– grysiku dla niemowlàt lub podawanej na g´sto i zimno z malinowym sokiem, te˝ jako deser dla dzieci. Pam pisa∏a t´skne listy do nadwiÊlaƒskiego miasta z wysokà skarpà, a mieszkajàca tam starsza jej
siostra przysy∏a∏a w odpowiedzi bia∏e woreczki, wype∏nione ju˝ to
drobnà per∏ówkà, ju˝ to grubszà, j´czmiennà albo ˝ó∏tà, jaglanà, albo
i najdrobniejszà krakowskà, którà – po ugotowaniu – wylewa∏o si´ na
p∏aski talerz, by zastyg∏a i póêniej, pokrojonà w kosteczk´, rumianà
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i chrupkà podsma˝ano na patelni i tylko na maÊle, bo margaryna – we
wspomnieniach z niedalekich, wojennych lat – uchodzi∏a za ohydny
erzac, namiastk´, mogàcà spowodowaç najgroêniejsze skutki, ze skr´tem kiszek w∏àcznie.
Pyzate i chorowite, jedyne dziecko dawa∏o si´ niekiedy namówiç do
spróbowania tych specjalnoÊci, ale kolejne dziewczyny do wszystkiego rebeliowa∏y otwarcie wobec „takiego tam” jad∏a, które mo˝e i warto kurom podsypaç, aleç zgroza karmiç nim doros∏ych, ci´˝ko pracujàcych ludzi i – jedna po drugiej – wymawia∏y od pierwszego. Kasza
tedy by∏a praprzyczynà kulinarnych nieporozumieƒ i kolejnych wizyt
w mrocznym kantorku pani Piefke.



Zmieniajàce si´ – niekiedy z szybkoÊcià szkie∏ek w kalejdoskopie
(któ˝ dziÊ jeszcze pami´ta, czym by∏a dla dzieci ta chrz´stliwie barwna u∏uda?) – Huldy, Helgi i Hildy wywar∏y jeszcze jeden wp∏yw
uboczny, a w skutki brzemienny. Pam, nie majàc z kim zostawiç dziecka w domu – rada nierada – musia∏a zabieraç je ze sobà na przeliczne
narady, komitety i zebrania. ˚eby zaÊ ma∏a nie przeszkadza∏a i nie nudzi∏a, nauczy∏a czterolatk´ czytaç. Efekt by∏ znakomity: ka˝dy dzieƒ
zaczyna∏ si´ od ksià˝ki, trwa∏ w ksià˝ce i ksià˝kà si´ koƒczy∏. Litery,
jak litery – nie by∏o ich w koƒcu tak wiele, a sk∏adane coraz sprawniej,
ujawnia∏y nies∏ychane i coraz to inne nowoÊci. Gorzej nieco, ˝e t´ nowo nabytà umiej´tnoÊç prezentowaç si´ chcia∏o koniecznie tak˝e i na
zewnàtrz – w tramwaju czy na ulicy. G∏oÊne odczytywanie wszelkich
napisów i szyldów przekszta∏ci∏o si´ w Êwietnà zabaw´, bo na przyk∏ad Zigarren bez dodatkowych wyjaÊnieƒ oczywiÊcie zapowiada∏y
cygara, tak jak od razu zrozumia∏e by∏y bliskie sobie w obu j´zykach
Zucker czy Kartoffeln, ale taka np. g∏oÊno w tramwaju z mijanego domu triumfalnie odczytana:
– Heb-am-me (i czegó˝ ci doroÊli pasa˝erowie tak si´ raptem wszyscy uÊmiechajà)... Pam, co to?
– Akuszerka.
– Co robi?
– Pomaga dzieciom si´ urodziç.
Jasne. Ka˝dy cz∏owiek ma przecie˝ urodziny, czyli Geburtstag
(a niektórzy szcz´Êliwcy, wówczas wiedzia∏a ju˝, ˝e Polacy, z czasem
doszli jeszcze Francuzi – dodatkowà okazj´ do prezentów w postaci
imienin albo jour de fete), uroczyÊcie obchodzony dzieƒ urodzin –
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w jego osiàgni´ciu pomaga zapewne ta pani – wi´cej nie ma co (na razie) g∏owy tym sobie zaprzàtaç.
W ogóle ˝yje si´ konkretnie i pytaç wolno o wszystko – zaraz, g∏oÊno, nigdy nie s∏yszàc (póêniej ile˝set razy – od obcych ju˝) g∏upawych
odpowiedzi:
– Za ma∏a jesteÊ, ˝eby ci na to odpowiedzieç!
– Cicho, smarkulo – o tym si´ nie mówi!
– Jak pójdziesz do szko∏y (b´dziesz starsza), to si´ dowiesz!
Albo – najbardziej ju˝ demagogicznie: – Dzieci i ryby nie majà g∏osu! (Quand les grandes personnes parlent – les enfants se taisent! 1 ) itp.
Odpowiedzi by∏y zawsze konkretne, krótkie i ca∏kiem serio – co
wa˝ne, jeÊli nie najwa˝niejsze.



Tej otwartej, a wszechstronnej edukacji towarzyszy∏ akompaniament muzyczno-wokalny. I znów: repertuar by∏ powa˝ny. Nie ˝adna
tam ckliwo-dziecinna pioseneczka o klasowym rozwarstwieniu spo∏eczeƒstwa, gdzie to „... w bramie dziad wyciàga r´k´”– t´, owszem, te˝
si´ zna∏o i nie ceni∏o bynajmniej. Gorzkie ∏zy najszczerszego wspó∏czucia budzi∏a pieÊƒ inna, w pierwszych ju˝ s∏owach donoszàca o nieszcz´snym losie Maurów, bo oto okazywa∏o si´, ˝e „Ju˝ w gruzach le˝à Maurów posady”... Pum straci∏ w∏aÊnie niedawno posad´, czyli
prac´, czyli p∏atne zaj´cie i w zasobnym dotàd mieszkanku nagle pojawi∏a si´ luta bieda. Jak˝e wi´c nie ˝a∏owaç Maurów, którym tak˝e
trafi∏ si´ taki los?! Na pociech´ Êpiewa∏o si´ wi´c ballad´ („pami´taj: to
ballada!”), czyli romantycznà pieÊƒ, w której „ch∏opiec pi´kny i m∏ody” w´druje z „dziewicà” „brzegami sinej Âwitezi wody”, przy czym
wymieniajà prezenty i te˝ zaraz wiadomo z jakiej racji:

Ona mu z kosza daje maliny
A on jej kwiatki do wianka;
Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny,
Pewnie to jego kochanka.
– A co to „kochanka”? – z chytrymi uÊmieszkami podpytywali obcy, czyli goÊcie.
– To tak jak Pam. Ile˝ razy Pum do niej mówi: „kochanie!” – odpo------1
Quand les grandes... – (franc.) dos∏ownie: Kiedy doroÊli rozmawiajà, dzieci sà cicho!
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wiada∏a rzeczowo, nie pojmujàc chóralnego wybuchu Êmiechu, jaki
zawsze nast´powa∏ po tym wyjaÊnieniu.
– A poza tym – gorszà si´ g∏upi doroÊli – jak ty mówisz do w∏asnych
rodziców? JakieÊ Pamy i Pumy? Jak w zoo, wszystkie dzieci mówià
przecie˝ „tatuÊ” i „mamusia”, a i to z szacunku zwracajà si´ do nich
przez „niech mama”...
Niech tam niech. W tym domu by∏o inaczej i ˝adne sarkania przemàdrza∏ych goÊci odmieniç tego nie mog∏y!
Spo∏eczne a przeliczne zaj´cia Pam nie wywodzi∏y si´ jednak tylko
z wrodzonej jej motorycznoÊci, poczucia groênie up∏ywajàcego czasu
i post´pujàcej choroby – przede wszystkim wyp∏ywa∏y z jej p∏omiennego patriotyzmu. Pum raczej pob∏a˝liwie odnosi∏ si´ do tej strony jej
dzia∏alnoÊci, ale Pam wiedzia∏a swoje. WyjaÊnia∏a to zresztà – a opowiadaç umia∏a celnie i kolorowo. Zaczyna∏a na przyk∏ad tak, ˝e o szarej godzinie, cicho sobie na pianinie przygrywajàc, Êpiewa∏a (mia∏a
czysty, choç s∏aby alt) „najsmutniejszà piosenk´”:

Lecà liÊcie z drzewa,
Co wyros∏o wolne,
Na mogile Êpiewa,
JakieÊ ptasz´ polne.
Nie by∏o, nie by∏o
Matko szcz´Êcia tobie:
Wszystko si´ przeÊni∏o –
A twe dzieci w grobie!
Dalej by∏o ju˝ coraz przeraêliwiej i ˝a∏obniej:

Popalone sio∏a
Popalone miasta,
A w polu doko∏a
Zawodzi niewiasta.
Nie by∏o, nie by∏o...
Zawi∏a poczàtkowo treÊç objaÊniona zosta∏a ju˝ przy pierwszym
Êpiewaniu najdok∏adniej: Moskale – rozbiory – okropnoÊci – powstanie (stàd „na mogile” – zresztà druga zwrotka ju˝ bardziej szczegó∏owo rzecz relacjonowa∏a). A zamiast „Matko” nale˝a∏o w∏aÊciwie Êpiewaç „Polsko”, tylko ˝e to w∏aÊnie (jak i same te Êpiewy) zabronione
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by∏o najsurowiej przez Moskali, ˝e w szkole i w urz´dzie tylko po rosyjsku wolno by∏o mówiç, zaraz te˝ dowiedzieç si´ by∏o mo˝na, kto to
szpicel, a kto donosiciel i Historia (przez du˝e H oczywiÊcie) z pos´pnym ∏opotem czarnych swych skrzyde∏ wdziera∏a si´ do ma∏ego saloniku.
O ruskim gimnazjum z surowà „k∏asnà dumà” w owym mieÊcie
nadwiÊlaƒskim z wysokà skarpà mowa by∏a jeszcze, o bràzowych
mundurach ze sztywnym, na haftki zapinanym ko∏nierzem („jak obro˝a!” – wzdryga∏a si´ na samo wspomnienie Pam), obszywanych starannie u ràbka d∏ugiej do pi´t spódnicy tzw. szczoteczkà („którà si´
tylko b∏oto i kurz z ulicy zamiata∏o!”), o wielogodzinnym codziennie
Êl´czeniu nad znienawidzonà cyrylicà, ale te˝ o koƒcowym triumfie
w postaci z∏otego medalu, którego uzyskanie umo˝liwi∏o jej póêniej
nauczycielsko-spo∏ecznikowskà prac´ wÊród najubo˝szych. I, oczywiÊcie, o tajnych kó∏kach polskiej, zapalonej m∏odzie˝y, stertach konspiracyjnie przechowywanych kajetów z przepisywanymi potajemnie
patriotycznymi wierszami, sekretnych spotkaniach w niewielkim, zaufanym gronie, gdzie Êpiewa∏o si´ pó∏g∏osem (i przy szczelnie zas∏oni´tych oknach) jak˝e pos´pny chora∏: „Z dymem po˝arów, z kurzem
krwi bratniej”... lub szczególnie niebezpieczne „Bo˝e, coÊ kraj nasz
przez tak liczne wieki”..., ale tu – w razie niespodziewanej wpadki –
mo˝na by∏o usi∏owaç si´ wykpiç twierdzeniem, ˝e Êpiewa∏o si´ wspólnie bardzo wówczas popularnà pieÊƒ maryjnà „Serdeczna Matko,
opiekunko ludzi”... Melodia by∏a wprawdzie ta sama – ale modlitw
i pobo˝nych Êpiewów we w∏asnej mowie tubylcom w tym Prywislanskim Kraju jakoÊ nie zabroniono.
Stàd – p∏omienny patriotyzm i staranna „edukacja narodowa”. Na:
„Kto ty jesteÊ? – Polak ma∏y” czy skoczne: „Witaj, majowa jutrzenko”...
przystaç mo˝na by∏o jeszcze bez oporów. Powa˝niejsze kontrowersje
zacz´∏y si´ dopiero przy „Jeszcze Polska”..., bo – jak˝e to: „Z ziemi
w∏oskiej – do polskiej”? Skoro ju˝ wyjaÊniona zosta∏a ta zawi∏oÊç, natychmiast wy∏ania∏a si´ powa˝niejsza: „Przejdziem Wis∏´, przejdziem
Wart´”... Po pierwsze: po có˝ taplaç si´ w a˝ dwóch rzekach po kolei
tylko po to, by „byç Polakami”? A po drugie: – Nie mówi∏aÊ mi, nie rysowa∏aÊ, ˝e Wis∏a jest w samym Êrodku Polski, a Warta tam z boku od
niej, o, z tej strony! – i dziecinny palec z nieub∏aganà logikà posuwa∏
si´ po kartce ze schematycznym zarysem kraju i jego rzek. – To jak to
iÊç? Najpierw przez Wis∏´, póêniej dopiero przez Wart´ i co? To si´
Polska skoƒczy!
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Gdy i te wàtpliwoÊci zosta∏y nale˝ycie przedyskutowane, edukacj´
rozszerzono na inne jeszcze kr´gi i o nich, przy okazji, wspomnieç te˝
koniecznie b´dzie trzeba.



Doktor Euler by∏ ma∏y: dwie p´kate dynie, u do∏u zakoƒczone parà
nik∏ych nó˝ek, u góry zaÊ uwieƒczone po∏yskliwà ∏ysinà na kràglutkiej
g∏owie z parà groênie migocàcych okularów. Z temperamentu by∏
gwa∏townym cholerykiem i ju˝ na schodach dudni∏ jego wrzaskliwy
baryton. Gdy przera˝one, rozgoràczkowane i rozchlipane dzieci nie
od razu stosowa∏y si´ do gromkich jego poleceƒ, wrzeszcza∏ na nie
jeszcze g∏oÊniej, tupiàc przy tym nogami. Szuflowatymi r´kami dotyka∏ jednak rozpalonych, ma∏ych cia∏ szybko, sprawnie, niezmiernie delikatnie, a w powa˝niejszych wypadkach odrzuca∏ drewnianà s∏uchawk´ i, przyk∏adajàc do dziecinnych pleców czy piersi swe wielkie,
ow∏osione, s∏oniowate ucho, przeprowadza∏ ods∏uchanie bezpoÊrednio – a nie s∏yszano, by myli∏ si´ w diagnozie. By∏ postrachem zarówno dzieci, jak i rodziców, a równoczeÊnie najlepszym w mieÊcie pediatrà. Legendy krà˝y∏y o honorariach, jakie zdziera∏ w domach bogatych
czy choçby zamo˝nych, ale powszechnie te˝ utrzymywano, ˝e dzieci
ludzi biednych zawsze leczy∏ za darmo.
– Handtuch und Seife! Und einen abgekochten silbernen Löffel! 1 –
dar∏ si´ ju˝ od progu, po czym szorowa∏ namydlone r´ce jak przed
operacjà i przyniesionà, koniecznie wygotowanà i koniecznie srebrnà,
∏y˝k´ pakowa∏ odr´twia∏emu ze strachu dzieciakowi omal˝e do samej
tchawicy, co powodowa∏o smarkanie, krztuszenie, ale te˝ koniecznoÊç
jak najszerszego otwarcia ust, a o to mu przecie˝ chodzi∏o.
Gdy ta drakoƒska metoda nie odnosi∏a po˝àdanego skutku, rzuca∏
z furià ∏y˝k´ na pod∏og´ i w∏asnor´cznie ciàgnà∏ pacjencików za j´zyk,
jakby zamierza∏ wyrwaç go im z kretesem!
Przera˝ona Pam nauczy∏a wi´c swoje chorowite dziecko przezornie
– w rzadkich chwilach w∏asnej remisji i podczas przerw w kw´kaniu
co i rusz na coÊ zapadajàcej ma∏ej – jak najszerzej rozdziawiaç usta
i g∏osem brzuchomówcy wo∏aç przy tym donoÊnie:
– Aaa! Aaa! Aaaa!
Metoda, przy póêniejszych okazjach, wyda∏a rezultaty znakomite,
ale, rzecz dziwna, rozgoràczkowane, wystraszone gromkim porykiwaniem dzieciaki mimo wszystko lubi∏y jakoÊ swego strasznego dok------1
Handtuch und Seife!... – (niem.) R´cznik i myd∏o! I wyparzonà srebrnà ∏y˝k´!
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tora, który tak szybko i umiej´tnie potrafi∏ im ul˝yç w ka˝dym prawie
cierpieniu, a pod koniec wizyty albo zabawne stroi∏ miny i uciesznie
mruga∏, albo nawet pozwala∏ przez chwil´ bawiç si´ swym grubym,
z∏otym zegarkiem – co prawda nale˝ycie umocowanym na d∏ugiej dewizce i chowanym póêniej do kamizelkowej kieszonki.
Lekarstwa, jakie przepisywa∏, by∏y zazwyczaj ohydnie niesmaczne
– s∏one, kwaÊne, cierpkie, gorzkie. Ale gorsza jeszcze od nich by∏a powszechnie przezeƒ zalecana dieta dla ma∏ych rekonwalescentów: –
Gekochtes Taubenfleisch, Brühe und Zwieback! 1
Ile˝ upartych namów i anielskiej cierpliwoÊci trzeba by∏o, ˝eby os∏abione (a te˝ rozkapryszone) chorobà dzieci namówiç do prze∏kni´cia
paru ∏y˝eczek postnego, go∏´biego roso∏ku lub, co gorsza, md∏ego i ju˝
samym swym zapachem mdlàcego, gotowanego go∏´biego mi´sa
w asyÊcie wprawdzie chrupkich, lecz k∏ujàcych w dziàs∏a sucharków!
– Brrr!!!
Po latach ujawni∏ si´ – te˝ oczywiÊcie w ksià˝ce – protoplasta tego
rodzaju terapii – nie kto inny bowiem, tylko domowy lekarz zacnych
Buddenbrooków; doktor Grabow podobnie od˝ywiaç kaza∏ niedomagajàce senatorskie latoroÊle: Ein wenig Taube! Ein bißchen Franzbrot! 2
Kiedy˝ to Pam po raz pierwszy trafi∏a do impetycznego konsyliarza
z tym swoim utrapionym dzieckiem? Czy w przesz∏oÊci tak zamierzch∏ej, ˝e dziÊ ginie ju˝ ca∏kiem w pomroce lat, gdy z dnia na dzieƒ ma∏e jeszcze cia∏ko zesztywnia∏o, zdr´twia∏o zupe∏nie, zamkni´te powieki nie chcia∏y si´ podnieÊç i tylko p∏yciutki oddech i s∏abe ko∏atanie
serca Êwiadczy∏y, ˝e ˝ycie doszcz´tnie z niego nie usz∏o?
Czy mo˝e wtedy, kiedy niecierpliwa, doros∏a r´ka pchn´∏a w sieni
wahad∏owe drzwi, mocno i boleÊnie przytrzaskujàc w nich dziecinny
palec? Chirurg chcia∏ od razu ca∏y cz∏on pierwszy amputowaç, nie
zwa˝ajàc na b∏agania matki: – Przecie˝ ona musi uczyç si´ muzyki na
pianinie!
Doktora Eulera nie obchodzi∏y argumenty ˝adnej z tych stron:
sczernia∏y na w´giel paznokieç zdar∏ natychmiast w∏asnor´cznie, nie
bawiàc si´ w ˝adne znieczulenia, a póêniej nakaza∏ smarowanie maÊcià, przyrzàdzonà wed∏ug swojej recepty, i cz´ste wizyty kontrolne.
Kuracja trwa∏a (co Pam skrupulatnie odnotowa∏a w kalendarzu) równo sto osiem dni i doprowadzi∏a do ca∏kowitego wyleczenia. Wyrós∏
nawet i nowy paznokieç, a lekcje muzyki na pianinie te˝ si´ póêniej
odbywa∏y przez sporo lat.
------1
Gekochtes Taubenfleisch... – (niem.) Gotowane go∏´bie, rosó∏ i suchary!
2
Ein wenig Taube!... – (niem.) Troch´ go∏´bia! Troch´ bia∏ego chleba!
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Ale kolejne zatopienie w goràco-dusznej pó∏przytomnoÊci jest jakieÊ
inne, a czerwone plamy, jakie nagle rozla∏y si´ po ca∏ym ciele, przerazi∏y nie tylko dziecko; bardziej jeszcze matk´. Co duch sprowadzony
doktor Euler, te˝ zachowywa∏ si´ inaczej ni˝ zwykle, a co najdziwniejsze – wcale nie krzycza∏. Bada∏ tylko d∏ugo, dok∏adnie, a w koƒcu wypowiedzia∏ zwi´z∏à diagnoz´: – Scharlach! 1 – Czy˝ mo˝liwe, ˝e w rozpalonej dziecinnej g∏owie tak si´ wszystko naraz odwróci∏o i pomiesza∏o? Bo z sàsiedniego pokoju, dokàd rodzice udali si´ z lekarzem na
narad´, dobiegaç zacz´∏y donoÊne krzyki, ale wydawa∏a je Pam! Doktor wprawdzie te˝ odzywa∏ si´ coraz g∏oÊniej, ale ona tym razem nad
nim górowa∏a. Z podnieconej dyskusji dociera∏y przez uchylone drzwi
tylko pojedyncze s∏owa: szpital – infekcja (a co to znów takiego?) –
wreszcie – z wyraênà ju˝ pogró˝kà: – Polizei! – Jak to? Zaraz wi´c zjawi si´ tutaj jeden z tych trawiastozielonych policjantów w czarnym,
po∏yskliwie lakierowanym wysokim czaku na g∏owie i... I co? Lekarstwo przyniesie? A mo˝e sprowadzi takie specjalne komando od napadów (Uberfallkommando), którego przeraêliwà tràbk´ s∏ychaç niekiedy na ulicach: taa-tüü-taa-taa?
Doktor wreszcie odszed∏. Pam zwyci´˝y∏a – dziecka do szpitala nie
odda∏a, a ˝aden zielony szupo w domu si´ nie pojawi∏. Trwa∏a tylko –
ile˝ d∏ugich tygodni (tych, zaaferowana Pam nie nadà˝y∏a ju˝ zaznaczyç w kalendarzu) – n´kajàca szkarlatyna, której jedynie fina∏ by∏ niezmiernie interesujàcy, gdy˝ polega∏ na zdzieraniu ca∏ych p∏atów w∏asnej skóry, szeleszczàcej jak pergamin.
Rekonwalescencja okaza∏a si´ d∏u˝sza i nudniejsza od samej choroby: nogi ugina∏y si´, jakby by∏y z mas∏a, wszystkie sukienki okaza∏y
si´ nagle przeraêliwie workowate, a nawet tak pracowicie haftowane
przez Pam okràg∏e, bia∏e krezki, które zmienia∏o si´ codziennie, zwisa∏y fa∏dowato wokó∏ dziecinnej szyi, wybitnie teraz podobnej do oskubanego go∏´bia.
Promienia∏ tylko doktor Euler, huczàc jak trzmiel: – ˚adnych komplikacji! U tak chorowitego dziecka! Przy takim nasileniu! – I przychodzàc z ostatnià ju˝ w tej turze wizytà, wysapa∏, k∏adàc przed ma∏à d∏ugie pud∏o jej wzrostowi niemal dorównujàce: – Otwórz! Tylko ostro˝nie! To dla ciebie.
Fatalnie: w pudle tkwi∏a ogromna lalka!
Otó˝ lalek w tym domu nie bywa∏o. Wyjàtek – i to pogardliwie traktowany – stanowi∏a rozkudlona, jednooka (bo drugie jej oko pad∏o za------1
Scharlach! - (niem.) Szkarlatyna!
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pewne ofiarà wczesnej dociekliwoÊci: „jak to jest tam w Êrodku?”) Ewka, relikt pradawnych czasów. Obok niej przetrwa∏ te˝ ca∏y z filcu
uszyty, a z Berlina niegdyÊ przywieziony JaÊ, w kraciastej kamizeli
i z rudà, poczàtkowo bujnà, a po przystrzy˝eniu króciutkà ju˝ i jak
r˝ysko k∏ujàcà czuprynà. Wszelkie inne lalki bezapelacyjnie si´ rozdawa∏o. Nie nadawa∏y si´ do ˝adnej zabawy. By∏y g∏upie i nudne. Co innego – koƒ na biegunach (by∏!). Co innego pluszowe zwierz´ta: czarny kot z zielonymi oczami, spory zajàc i – nade wszystko – misie, ró˝nej wielkoÊci i maÊci, których z biegiem lat uzbieraç si´ mia∏o ponad
dwadzieÊcia. One te˝ kolejno – jeÊli tylko si´ mieÊci∏y – wo˝one by∏y
w wózku na spacer, budzàc zdumienie dziewczynek z sàsiedztwa, obwo˝àcych z przedwczesnà macierzyƒskà dumà swoje wysztafirowane
„puppy”.
Dobrze obeznani z tym stanem rzeczy domownicy popatrywali nie
bez obaw na swe wybitnie antylalkowe dziecko: có˝ ten raróg w tej sytuacji gotów nawyprawiaç? A nawet skrzyczeç go nie mo˝na b´dzie
póêniej nale˝ycie, bo takie to jeszcze mizeractwo. Ale z ulgà i zdumieniem zobaczyli, ˝e patykowata noga zaszura∏a niezr´cznie na kszta∏t
dygu i pos∏yszeli wyraênie wypowiedziane: – Schönen Dank, Herr
Doktor! 1
Bo te˝ by∏a to arcylalka, jakiej nie widaç by∏o nawet na wielkiej wystawie suto zaopatrzonego sklepu z zabawkami. Ogromna (Pam zmierzy∏a jà póêniej: 71 cm!), o prawdziwych, ciemnych w∏osach, oczach
niebieskich (które si´ zamyka∏y) z równie prawdziwymi rz´sami,
o zginajàcych si´ r´kach i nogach i ubrana wcale nieodÊwi´tnie w niebieskà sukienk´ w bia∏e paski. Mia∏a nawet a˝urowe, bia∏e skarpetki
i zapinane na guziczek (jak te podówczas powszechnie noszone) czarne, lakierowane pantofelki. Zaakceptowana zosta∏a od pierwszego
spojrzenia i nazwana Alà (z racji niezapomnianych pierwszych stron
Falskiego: „To lala”, „A to Ala”, „To lala Ali”). Do wózka si´ oczywiÊcie nie mieÊci∏a, ale nie wychodzi∏o si´ z nià na podwórko, troch´, by
nie wzbudzaç niepotrzebnej zazdroÊci (to wyt∏umaczy∏a Pam), a wi´cej z tej racji, ˝e w ogóle pokazywa∏o jà si´ obcym raczej rzadko i niech´tnie. Pam uszy∏a jej póêniej ca∏à wyprawk´ – ∏àcznie z bieliznà.
Mieszka∏a w kàcie za szafà i z czasem powsta∏ tam ca∏y pokój: z ∏ó˝kiem, sto∏em, krzese∏kiem, a te˝ zamczystym kufrem na garderob´.
Z tym˝e kufrem wyruszy∏a w sporà podró˝, gdy kolejna kuracja nakaza∏a Pam wyjazd do Krynicy, i mnóstwo w drodze narobi∏a k∏opo------1
Schönen Dank... – (niem.) Bardzo dzi´kuj´, panie doktorze!
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... a my - ca∏à domowà trójkà - podà˝aliÊmy (˝eby si´
Pam nie m´czy∏a) na obiad
do wspania∏ego hotelu Continental. Zapach Êwie˝ej,
siekanej pietruszki w z∏otookim rosole, ciel´cy kotlecik
(˝adne tam go∏´bie!) z zielonym groszkiem, wiÊniowy
kompot na deser i...
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I ten jeden tylko raz do roku
˝ó∏ty, brzydki, przysadzisty
budynek teatru - nie darmo
w potocznej mowie okreÊlany
jako Kaffeemühle, czyli
m∏ynek do kawy - otwiera∏
i dla dzieci swe podwoje.
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tu, gdy˝ kolejarz, wszed∏szy do przedzia∏u, najpowa˝niej zaczà∏ domagaç si´ jej biletu! Pobyt u wód Pam wprawdzie nie pomóg∏, wydatnie natomiast zaszkodzi∏ Ali, której nogi, solidnie wymoczone w jakiejÊ leczniczej krynicy, zacz´∏y si´ rozlatywaç. Dopiero po powrocie
lokalny lalczyny doktor (a byli tacy!) nale˝ycie jà wykurowa∏.



Pum by∏ barczysty, niewysoki, a nad siwymi oczami mia∏ daruk, tj.
tak wysuni´tà cz´Êç czo∏a, ˝e bystre spojrzenie jego oczu niemal
z opóênieniem dociera∏o na zewnàtrz. Najm∏odszy z czterech synów
wiejskiego stelmacha (obaj ojcowie – matki i tatki – mieli na imi´ Franciszek, ale ró˝nica zawodów by∏a znaczna: tu stelmach, tam – adwokat!) wyrwa∏ si´ spod ojcowskiej kurateli, która go do „zawodu z widokami na przysz∏oÊç” przeznacza∏a. Nie chcia∏ byç elektrykiem,
uciek∏ z hamburskiej firmy a˝ do Priwislanskiego Kraju, bo interesowa∏ go transport, a tam spore po temu by∏y widoki. Jak i gdzie poznali si´ wówczas z Pam – ju˝ nie wiadomo – rodzinne anna∏y wspominajà tylko niejasno o jakichÊ uroczystych odwiedzinach w pokoiku m∏odziutkiej nauczycielki i tak zapami´ta∏ym powitaniu w korytarzu, ˝e
przerwa∏ je dopiero przeraêliwy ∏oskot zza drzwi: to kot, korzystajàc
z okazji, skoczy∏ na stó∏ i szybko porwa∏ dwa Êledzie w Êmietanie,
przeznaczone na wspania∏à kolacj´! A zaraz potem Puma aresztowano: pruski m∏odzieniec w rosyjskiej Warszawie – oczewidno: szpion!
I wywieziono go daleko, a udr´czona, przera˝ona Pam biega∏a po
urz´dach, szukajàc ratunku i zmi∏owania. Biegaç mog∏a dopiero po
lekcjach w podmiejskich szkó∏kach i przed audiencjà u s a m e g o! gubernatora tak ju˝ by∏a zm´czona, ˝e smacznie zasn´∏a w poczekalni.
Zbudzi∏ jà dopiero delikatnym dotkni´ciem ramienia kr´py, siwy cz∏owiek w zielonym i bogato srebrem zdobionym mundurze: – Nu, diewoczka, a wam szto nada?
Powiedzia∏a, podanie wr´czy∏a. Wzià∏, ale pokr´ci∏ g∏owà: – ˚ycia
nie znasz, dziecko drogie. Narzeczona dopiero, a ju˝ chce za nim w te
dale. Nie biespakojsia, on sobie tam innà znalaz∏, dawno ju˝! Po có˝ ci
to rozczarowanie?
Nie ustàpi∏a. Nalega∏a. Pojecha∏a i dojecha∏a. Ch∏odno by∏o tam bardzo, g∏odno, póki nie Êciàgnà∏ ich do miasta O. (którego spory szmat
sam pobudowa∏), najstarszy brat Puma – architekt H. Wrócili po wielu latach (ju˝ bez H., którego zb∏àkana kula zabi∏a w 1917 roku, bez jego ˝ony, którà zabi∏ tyfus, za to z 3-letnià ich córeczkà – niezmiernie
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roz˝alonà, ˝e ze swych 40 strojnych lalek, zabraç mo˝e tylko jednà
i najmniejszà) – przez miasto z wysokà skarpà, gdzie sami dziecka doczekali, ale gonieni przez nawa∏´ ze wschodu nad Ba∏tyk umkn´li.
Pum zrealizowa∏ swoje marzenie: wzià∏ si´ za transport, spedycj´.
Pum mia∏ kur´. By∏a to jakaÊ dziwna kura, bo w domu nigdy si´ nie
pokazywa∏a, natomiast rodzina i goÊcie mówili o niej cz´sto i z uznaniem, ˝e w tak m∏odym wieku (mia∏ nieco powy˝ej trzydziestki) –
i ju˝. Ta kura nazywa∏a si´ pro (razem wi´c: prokura), z jej racji Pum
by∏ prokurentem, podpisywa∏ co i rusz jakieÊ bardzo wa˝ne papiery,
które mu goniec do domu nieraz i póênym wieczorem przynosi∏, no
i nieêle wskutek tego zarabia∏. Dosz∏o do tego, ˝e Helgi i Hildy na niedziele mia∏y po prostu wychodne, a my – ca∏à domowà trójkà – podà˝aliÊmy (˝eby si´ Pam nie m´czy∏a) na obiad do wspania∏ego hotelu
Continental. Zapach Êwie˝ej, siekanej pietruszki w z∏otookim rosole,
ciel´cy kotlecik (˝adne tam go∏´bie!) z zielonym groszkiem, wiÊniowy
kompot na deser i pe∏en szacunku uk∏on przysadzistego „∏ysonia”, pana N., który – jako w∏aÊciciel – godnie przechadza∏ si´ po obu restauracyjnych salach. NiewymyÊlne to by∏y wspania∏oÊci – ale pami´tne.
A póêniej sz∏o si´ na ciastka do cukierni (tego˝ pana N.) o dêwi´cznej
nazwie Elita. Drog´ wprawdzie zagradza∏y grube, rudow∏ose i powoli pe∏zajàce po ca∏ym chodniku liszki, na widok których dostawa∏o si´
z obrzydzenia g´siej skórki, ale Pum bra∏ na r´ce i zwyci´sko przekraczaliÊmy przeszkody. A w jasnokremowym wn´trzu tak aromatycznie
pachnia∏a kawa (dla dzieci by∏ w wysokich szklankach na nó˝ce sok
malinowy z bàbelkami) i mo˝na by∏o wybieraç przy ladzie – babk´
Êmietankowà (kruchà, z jajecznym kremem wewnàtrz), napoleonk´,
bez´ z bità Êmietanà (a˝ mdlàcà od s∏odkoÊci) albo zawsze wilgotnà
wewnàtrz szarlotk´. JeÊli trafia∏ si´ w niej jab∏eczny domek (Êrodek
jab∏ka) wo∏aç trzeba by∏o od razu: – Zabierz, bo „Micha∏”!
„Micha∏” – nieszcz´sny i rodowodu nieustalonego – by∏ synonimem
wszelkiej paszy niejadalnej, tote˝ Pam i Pum zgodnie usuwali go co
pr´dzej z talerzyka.
To sà jeszcze dobre czasy. Pum hoduje starannie t´ swojà osobliwà
kur´ w firmie MORPOL i entuzjazmuje si´ widokami na przysz∏oÊç,
o których cz´sto rozpowiada w domu: morze – spedycja – towary –
okno na Êwiat!
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Jedziemy. Wyje˝d˝amy. Mo˝e to wreszcie pomo˝e naszej Pam. Jedziemy do Francji. D∏ugo, ci´˝ko, nudno. Po szkarlatynie dziecko ma
(jednak – komplikacja!) jakieÊ k∏opoty z b∏´dnikiem. Zwyk∏ym tramwajem kawa∏ek przejechaç: ju˝ mdli. O taksówkach – ani mowy. A có˝
dopiero tyli szmat pociàgiem. Towarzyszy im wi´c w drodze niezawodny, emaliowany „garnuszek z uszkiem, co stoi (w domu, ale nie
tu!) pod ∏ó˝kiem” i do niego wylewajà si´ ca∏e fontanny szczerej, jak˝e gorzkiej ˝ó∏ci. Pary˝. Dworzec. I Pum, który kl´ka przed schorowanym dzieckiem, prosi, b∏aga, zaklina, obiecuje: – Ten pan szofer taksówki da ci takà Êlicznà niespodziank´!
Trzeba wi´c dzielnie prze∏knàç gorzkà Êlin´, szczelnie zamknàç
oczy i jechaç. Szofer dotrzyma∏ s∏owa: pod hotelowà poduszkà jest nazajutrz rano ca∏y sznur ró˝owych korali i srebrna portmonetka z drobniuteƒkich, ∏aƒcuszkowych ogniwek z pienià˝kiem w Êrodku. T´ zdobycz dyskontuje si´ natychmiast na wielkich bulwarach, bezceremonialnie uciekajàc towarzyszàcej dziecku bonie do pierwszej lepszej boulangerie 1: – Bonjour, madame! Je veux un gateau! 2
Wanilià pachnà kruche ciastka. Ciemnà zielenià bulwary. KwaÊno –
woda „wisi” (bo ju˝ jesteÊmy w Vichy). Nie pomog∏a ta kuracja. Wróci∏o si´ z niej do domu w asyÊcie bardzo paryskiej, Ênie˝nobia∏ej i pierzastej g´si na kó∏kach, która nawet i g´ga∏a, gdy si´ jà ciàgn´∏o chodnikiem na sznurku – lecz wnet doszcz´tnie zosta∏a oskubana przez
miejscowych, szczerze takimi cudzoziemskimi fumami oburzonych,
ulicznych ∏obuziaków.
Jedziemy jeszcze raz. Tym razem do Niemiec. Bad Wildungen. Nieunikniona muszla orkiestrowa w Kurparku, wygrywajàca byle co (to
si´ nazywa muzyka rozrywkowa – Unterhaltungsmusik – t∏umaczà
dziecku, ale i ono sobie to dos∏ownie t∏umaczy i dziwi si´, i z∏oÊci: muzyka od rozmawiania?!). Znów wody, deptak, bona, nudno. Znów pociàg i przeraêliwe torsje. Nie pomaga nic.
I zaraz potem – dwa gromy z i tak ju˝ chmurnego nieba. Pam obcina w∏osy! Po prostu wchodzi któregoÊ dnia do domu nietwarzowo
i krótko obsmyczona na ch∏opczyc´ i natychmiast rozp´tuje si´ piek∏o.
Nic to, ˝e – ówczesnym zwyczajem – ma swe wspania∏e w∏osy zawini´te w ró˝owà bibu∏k´ i zapewnia, ˝e przydadzà si´ jeszcze dla Ali.
Nic, ˝e nag∏à decyzj´ usi∏uje usprawiedliwiç wÊciek∏ymi bólami g∏owy, a te˝ i niemo˝noÊcià noszenia jakiegokolwiek z modnych, garnkowatych kapeluszy. Pum ryczy jak wÊciek∏y s∏oƒ – tupie, wyje, wresz------1
boulangerie – (franc.) piekarnia.
2
Bonjour, madame... – (franc.) Dzieƒ dobry, pani! Chc´ ciastko!
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cie rozwala jednym uderzeniem pi´Êci gruby, marmurowy blat umywalni, nic nie chce s∏yszeç, niczego zrozumieç, trzaska z rozmachem
drzwiami i ucieka. Do klubu.
Pum bowiem – poza swojà ukochanà spedycjà, czyli pracà, którà
pe∏ni z zami∏owaniem i coraz wi´kszym znawstwem przedmiotu (typowy self made man 1 – powiedzà póêniej o nim fachowcy i nie bez
s∏usznoÊci!) – ma jeszcze trzy inne pasje:
1) histori´ (gdyby mia∏ pieniàdze i czas, studiowa∏by jà chyba z niez∏ym rezultatem – na razie skupuje przek∏ady Tacytów i Herodotów,
Cezarów, Swetoniuszy i kogo si´ tylko da i w niecz´stych wolnych
chwilach czyta a czyta!)
2) muzyk´ – po dyletancku, ale szczerze umi∏owanà i to, prócz klasyki, tak˝e i lekkà. Przy goleniu, gdy by∏ w dobrym humorze, potrafi∏
na trzy pi´tra donoÊnie zajawiç swym g∏´bokim barytonem ari´ z Cara i cieÊli (Zar und Zimmermann) Lortzinga: – Auch ich war ein
Jüngling mit lockigem Haar / Auch mir schien das Leben einst so
wunderbar...2
3) i karty. Tu ju˝ nie o prywatnego, ma∏ego preferansa chodzi!
Pum po∏knà∏, zaczynajàcego podówczas dopiero grasowaç, bakcyla
bryd˝a. Zapisa∏ si´ do klubu i – sza∏ go ogarnà∏. Nie jego jednego
zresztà. Do bia∏ego rana potrafi∏ tkwiç za zielonym stolikiem – zafascynowany, urzeczony. Owocowa∏o to po wielu latach oszklonà gablotà pe∏nà trofeów: nagród z mi´dzynarodowych rozgrywek, srebrnych plakietek i pucharów. Mia∏ nawet dla swego hobby (choç si´ to
podówczas tak nie nazywa∏o) racjonalne uzasadnienie: „Bryd˝ uczy
myÊleç!”. Pam nie w pe∏ni pochwala∏a ten poglàd, a zami∏owania te˝
mia∏a inne (pomijajàc fakt, ˝e niezbyt entuzjastycznie tolerowa∏a ca∏e
te klubowe noce Puma) – kiedyÊ, dobrze po pó∏nocy, zbudzi∏a przestraszone dziecko:
– W y s z e d ∏!
– Kto? Pum? – dziecko przeciera∏o zaspane oczy, Êwiadome przecie˝
rodzinnych kontrowersji.
– Skàd˝e, p a s j a n s, wiesz, ten najtrudniejszy, co podobno raz na
dziesi´ç lat wychodzi!



------1
self made man - (ang.) cz∏owiek, który zawdzi´cza wszystko tylko sobie.
2
Auch ich war ein Jüngling... – (niem.) Gdy by∏em m∏ody i mia∏em loki / Êwiat zdawa∏ mi si´
cudowny...
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Grom drugi by∏ gorszy. Po prostu, jak w z∏ych filmach, kasjer zabra∏
kas´. Ca∏à. Calutkà. I niema∏à. Zlàdowa∏ z nià – jak g∏osi∏a (te˝ szmirowata, ale chyba jednak od prawdy niedaleka) fama – w odleg∏ej o ileÊ
mil morskich Ameryce (ponoç – co jeszcze gorzej – Po∏udniowej). I nic
ju˝ – mimo skomplikowanych jakichÊ spraw z ubezpieczeniami – nie
da∏o si´ zrobiç. Po prostu: firma MORPOL przesta∏a istnieç. Zdech∏a
pieni´˝nonoÊna kura. A Pum sta∏ si´ zwyk∏ym bezrobotnym i w domu
trzeba by∏o sobie zdrowo na∏amaç g∏ow´, czy starczy tych paru groszy
zapomogi, ˝eby jutro te˝ jeszcze kupiç za rogiem ein rundes Brot! 1
Z tym te˝ by∏y k∏opoty: pi´ciolatce, ˝eby jà usamodzielniç, wetkn´∏a Pam par´ dziesiàtek do garÊci i powiedzia∏a, co ma kupiç w piekarni na rogu ulicy – ale oszo∏omione dziecko zobaczy∏o najpierw piekarza w bia∏ej, wysokiej, jak kucharska, czapie i fartuch, potem pe∏ne pieczywa pó∏ki i zajàkn´∏o si´ bezradnie:
– Ein Brot.2
– Was für ein Brot? 3 – pospieszy∏ piekarz, wskazujàc kolejno – ein
Kastenbrot, ein Roggenbrot, ein Milchbrot, ein..4
Z p∏aczem pobieg∏a do domu. Ale Pam zaradzi∏a: napisa∏a drukowanymi literami na kartce i odtàd – ponad wszelkà wàtpliwoÊç wiadomo by∏o, ˝e okràg∏y chleb – ein rundes Brot.
Powa˝ne nasze k∏opoty dopiero wtedy si´ zacz´∏y.



Pam daje za wygranà. Pam, po prostu, nie chce ju˝ ˝yç. Idzie do
szpitala. Majà jej zoperowaç nerk´. Prosimy: zgódê si´ (nie by∏a to
wtedy b∏aha sprawa i wiedzieliÊmy o tym). Pam nie chce. Nie godzi
si´. Dzieci do szpitala wpuszczaç nie wolno. Ale kiedyÊ przecie˝ jest
wyjàtek. Kupujemy z Pumem siedem wspania∏ych ciemnoczerwonych
ró˝ i niepewnie wchodzimy do bia∏o-szarej separatki. Wielkie, Êwietliste – nas ju˝ (ani ró˝) niewidzàce oczy Pam. Obraca si´ do Êciany
i mruczy pó∏sennie, niech´tnie: – Dajcie mi spokój, ja chc´ spaç!
Âpi na wiecznoÊç. W domu wi´dnà ró˝e. Pum siedzi o szóstej rano
na ∏ó˝ku dziecka, tuli je w obj´ciach – skostnia∏e z przera˝enia jak on
i powtarza: – Nie ma jej, nie chcia∏a, rozumiesz, nie chcia∏a, nie ma!
Potem w beznadziejnej, paêdziernikowej chlapie – od koÊcio∏a Êw.
Józefa – d∏uga, stroma droga na Biskupià Gór´ – na cmentarz – i z∏o------1
ein rundes Brot – (niem.) okràg∏y chleb.
2
Ein Brot - (niem.) Chleb.
3
Was für ein Brot? – (niem.) Jaki chleb?
4
ein Kastenbrot... – (niem.) foremkowy, ˝ytni, bia∏y...
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Êliwe podszepty kumoszek: – CoÊ podobnego, jedyne dziecko, matka
jej umar∏a, a ona nawet nie zap∏acze!
Pam, niepowtarzalna, zawsze pami´tna, jedyna, masz oto pomnik
w tych drobnych literach, trwalszy mo˝e od czarnego granitu ze z∏oceniami, który – wspólnie z Pumem – wybraliÊmy dla Ciebie. Grób by∏
podwójny, z tym ˝e Pum spoczàç tam nie móg∏ i nie mo˝e. Ani ja. Nigdy nie pojad´ ju˝ do Miasta. Ale grób by∏ na 99 lat. Nie wiem, mo˝e
i to – jak wiele – si´ zmieni∏o? Nie wiem, Pam. Wiem tylko, ˝e niewiadome r´ce dalej o ten Twój grób dbajà, ˝e czysty jest, ukwiecony,
w Êwiat∏ach na Zaduszki. Pam, jeszcze porozmawiajmy.
Te nasze – niecz´ste – zabawy. Chcia∏aÊ mnie – paroletnià – do ˝ycia przysposobiç. Wi´c bawi∏yÊmy si´ w zakupy. Nie byle jakie –
w sklepie – tylko w hali targowej. Z drewnianych klocków by∏y baseny i zaraz Ci musia∏am powiedzieç, ile dam za dwa funty (kilo – ale
wtedy u nas tak nie liczono) pomuchla (dorsza), a ile za Êledzie; jak˝eÊmy si´ zajadle targowa∏y!
A jeszcze lepsze by∏y wyÊcigi: fasole bia∏e, szare i czerwone – który
koƒ pierwszy do mety (oszukiwaç nie dawa∏o si´: uwa˝a∏aÊ bardzo!).
Nakrywamy do wigilii: du˝y, prostokàtny stó∏ ju˝ jest o dwie p∏yty
rozciàgni´ty, przykryty bia∏ym obrusem i ozdobiony choinkowymi
ga∏àzkami. Razem z Tobà (lat mam... chyba szeÊç) chodz´ wokó∏, przecieram Êcierkà talerze odÊwi´tnego (by∏ taki: w szare lilie) serwisu
i serdecznie zawodz´: – Przybie˝eli do Betlejem pasterze, grajàc skocznie dzieciàteczku na lirze... – A skoro: „nali˝e” – li˝´ ka˝dy kolejny talerz, póki Pam ze zgrozà nie wrzaÊnie i nie pop´dzi z ca∏à stertà tych˝e do kuchni.
Âpij dobrze, Pam. Tak bardzo chcia∏aÊ spaç. Mo˝e si´ wyÊpisz za
wszystkie swoje gorzkie czasy. Mo˝e si´ kiedyÊ spotkamy?



Osobliwe zoologiczne rodzinne przydomki, którymi tak si´ gorszy∏y ciotki – i nie-ciotki – nie wywodzi∏y si´ bynajmniej z sentymentalnych jakichÊ familijnych czu∏oÊci, tylko – znowu – z ksià˝ki. Po Krasnoludkach i sierotce Marysi, rozlicznych wierszach i piosenkach,
wÊród których, rzecz jasna, poczesne miejsce zajmowaç musia∏a Rota,
zacz´∏a Pam Êmiesznie czytaç rymowank´ pt. Szkolne przygody Pimpusia Sade∏ko, a dziecko – ani wiedzàc, jak rych∏o sprawdzà mu si´
najdok∏adniej te s∏owa – czyta∏o razem z nià:
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Potem w beznadziejnej,
paêdziernikowej chlapie - od
koÊcio∏a Êw. Józefa - d∏uga,
stroma droga na Biskupià
Gór´ - na cmentarz...
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Na D∏ugà wychodzi si´ przez
Wysokà Bram´. Niektórzy
nazywajà jà tak˝e Z∏otà...
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Droga mamo, drogi tato,
Bardzo mi tu êle w tej szkole,
Je˝eli mnie tata kocha –
to do domu wróciç wol´!
– Pim, PimpuÊ, Pimpek Sade∏ko – przedrzeêniali rodzice chorobliwie nalane, t∏uste i oci´˝a∏e dziecko, ˝eby choç troch´ je rozruszaç. Ale
riposta by∏a niespodziewana: – Mog´ byç. Tylko jak ja Pim, to ty Pum,
a ona Pam.
Zgoda. (Jak mawia∏a Pam po cz´stych i wÊciek∏ych swoich k∏ótniach
z Pumem: „Zgoda na trzy lata!”). I tak zosta∏o. Postronnym si´ jednak
tej genealogii nie t∏umaczy∏o – bo i po co? To by∏y nasze sprawy. A inni – niech˝e sobie myÊlà, co chcà.
Z ksià˝ki innej (MaciuÊ P´drak wÊród Indian) – o niepoj´tym, s∏oƒcem rzàdzonym paƒstwie Azteków – pochodzi∏y inne, te˝ nasze, równie wewn´trzne i znacznie rzadziej u˝ywane, nazwania. Pum zgodzi∏
si´ byç Ryczàcym Bawo∏em, Pam – Czarnà ˚mijà, a inicjatorka ca∏ej tej
s∏ownej maskarady zadowoli∏a si´ skromnym mianem Kamienne Serce. Ale o tych metamorfozach postronni nic ju˝ nie wiedzieli. To by∏y
nasze tajemnice.
Pum dodawa∏ odwagi. Pum by∏ pierwszym, który na bezradne, dochodzàce z podwórka: – Co mam robiç?! Oni na pi∏k´ mówià Ball – doradza∏ trzeêwo: – Te˝ tak mów i baw si´!
A póêniej – z licznych swoich podró˝y – przywozi pi´kne i wspaniale ilustrowane, ale niemieckie, baÊnie i Êmieje si´: – S∏uchaj, kto raz
pozna∏ ∏aciƒski (a tak!) alfabet, da sobie rad´ z obcymi j´zykami, przynajmniej w sporym kawa∏ku Europy – po prostu czytaj! A jeÊli czego
nie rozumiesz, zapytaj!
Odtàd udr´czeni domownicy, jak od muchy uprzykrzonej, op´dzajà si´ od ˝àdnego nowej wiedzy dziecka:
– Bitte: was ist Schneewittchen?
– Królewna Ânie˝ka.
– Und Rotkäppchen?
– Czerwony Kapturek – no, znasz to przecie˝!
– Und Heinzelmännchen?! 1
A z czasem nie trzeba ju˝ wyjaÊnieƒ. Mroczny, ponury Êwiat braci
Grimm staje si´ potrzebny – bardzo wa˝ny. I opowieÊç o wiernym Janie. I wÊciek∏y Karze∏ek z brodà wklinowanà w roz∏upany pieƒ (Rum------1

Und Heinzelmännchen?! - (niem.) I krasnoludek?!
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pelstilzchen) i tyle, tyle innych (a te˝ dziewczynka, co spadajàce
gwiazdy jak talary w podo∏ek zbiera∏a).
Trzeba samej napisaç bajk´. I jest – o morskiej królewnie, która mia∏a serce ze z∏otego jantaru (bursztynu) i mieszka∏a na dnie morza (Andersen si´ k∏ania!). Jak mia∏a na imi´? Jak nikt: Dalilla. Co? Wi´c naprawd´ przed wiekami istnia∏o ju˝ to imi´? Gdzie˝ je przypadkowo
pod∏apa∏a?! Rozpacz, kompletna dyskwalifikacja. Ale Pum starannie
chowa do biurka nieporadny r´kopis o morskiej królewnie i jej bursztynowym sercu.
W domu czyta si´ regularnie dwie miejskie gazety: niemieckà i polskà. T´ ostatnià tym bardziej, ˝e do najpierwszych jej wspó∏pracowników nale˝a∏ nie˝yjàcy ju˝ dziadek Franciszek – ten sam wiejski stelmach, który do miasta pow´drowa∏, by z czasem – w starannie przygotowanym nekrologu – po˝egnanym zostaç jako towarzysz sztuki
drukarskiej. Pum wi´c zach´ca: – Zrób te˝ gazet´! Swojà w∏asnà! Jak?
Ano, pomyÊl!
Przychodzi wprawdzie cotygodniowe „Moje Pisemko” czytywane
przez ma∏à sumiennie, choç bez wielkiego zapa∏u, gdy jawi si´ w nim
odcinkowa opowieÊç Polyanna – czyli gra w zadowolenie o takiej
dziwnej dziewczynie, która w ka˝dym utrapieniu odnaleêç umia∏a zawsze jakàÊ korzystnà stron´. Póêniej pojawia si´ co prawda Wyspa
m´drców i to ju˝ jest lektura jak si´ patrzy – tajemnic pe∏na, niespodzianek – wr´cz pasjonujàca. Ale w∏asna gazeta musi jednak wyglàdaç
inaczej.
I wyglàda. Na czterech zeszytowych kartkach. Ozdobny, kolorowy
tytu∏ na pierwszej (bo strony sà oczywiÊcie numerowane). „Gazeta”.
Data i miejsce wydania. Artyku∏: co si´ ostatnio wydarzy∏o? (W mieÊcie, na w∏asnej ulicy, w domu, u sàsiadów). Koniecznie – w ka˝dym
numerze – wiersz (albo i dwa). I kolorowe ilustracje: dzieci na podwórku, domowa kocica (szaroczarno pr´gowana Femka) albo pies
(bràzowo ∏aciaty wy˝e∏ ¸ajdak, s∏usznie tak nazwany, bo psoci co niemiara). Zgadywanka albo zagadka (bo to wcale nie to samo). I listy –
od i do redakcji. Bo pismo – w niema∏ym trudzie – ma nak∏ad a˝ 8-10
egzemplarzy, r´cznie oczywiÊcie wykonywanych. A sprzedawane jest
najcz´Êciej w soboty goÊciom, jawiàcym si´ na preferansa lub póêniej
ju˝ – bryd˝a – po horrendalnej cenie 10 fenigów za egzemplarz!
Czytelnicy uskar˝ajà si´ listownie na wygórowanà cen´, ale jednoosobowa redakcja broni si´ ogromem wyt´˝onej pracy, jakiej wymaga
nale˝yte sporzàdzenie ka˝dego numeru. Redakcyjne egzemplarze le˝à w osobnej, tekturowej teczce – szarej, na tasiemki starannie wiàza-
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nej. Listy od czytelników – w pude∏ku od cygar. (Bo Pum nie pali papierosów tylko cygara albo jednà z kolekcji swych 70 fajek, ustawionych na specjalnym stojaku – i tytoƒ do nich sam odpowiednio przygotowuje: suszy na piecu, zwil˝a miodem lub sokiem z suszonych Êliwek – skomplikowany to ceremonia∏!). Po oÊmiu numerach „Gazeta”
wychodziç przestaje. Powody: coraz wi´ksze trudnoÊci w zdobyciu
materia∏ów i zbyt wielki wysi∏ek mocno ju˝ utrudzonej redakcji. Komplet numerów zachowa∏ si´ wprawdzie doÊç d∏ugo jeszcze – lecz
w istocie sprawa nale˝y ju˝ do przesz∏oÊci.
Pum od chwili pami´tnej defraudacji (skomplikowane to s∏owo zapad∏o szybko w pami´ç i od razu sta∏o si´ synonimem wszystkiego
najgorszego) i znikni´cia guldenonoÊnej kury nie ma wcale czasu. Pisze mnóstwo listów, stale jest w rozbiegach i rozjazdach. W domu coraz ci´˝ej: nie ma ju˝ dziewczyny do wszystkiego, niekiedy pojawia
si´ tylko sucha a ˝ylasta Frau Trecker, która dawniej odprawia∏a tzw.
wielkie pranie, by troch´ posprzàtaç. Na ryby i sa∏atk´ dla Pam starcza
jeszcze wprawdzie, bo starczyç na to musi, ale dla pozosta∏ych jest nieuchronna kasza, chleb z marmoladà i – zimna najcz´Êciej, przesta∏a –
herbata, bo nikt z nich dwojga nie potrafi rozpaliç pod z∏oÊliwà, kuchennà p∏ytà, a Pam w tym okresie z rzadka ju˝ tylko i na krótko podnosi si´ z ∏ó˝ka.
Dopiero po którymÊ z licznych wyjazdów przychodzi krótka, triumfalna depesza: „Firma b´dzie!”.
Pum zdoby∏ po˝yczk´. Ma wreszcie pieniàdze, choç tak˝e mnóstwo
k∏opotów i zawi∏ych, wielogodzinnych narad (wszystko to razem nazywa si´ Geschäfte, czyli interesy) i w rezultacie – choç ostro˝nie –
urzeczywistnia najgor´tsze swoje pragnienie: powstaje firma. Solidne,
acz niedu˝e przedsi´biorstwo w celu roz- i prze∏adunku towarów
z wchodzàcych do portu statków.
Teraz jest kwestia nazwy: Hermes (nie daj Bo˝e – z∏odziej!), Posejdon? (ale – jest ju˝!). W koƒcu staje na zabawnym Trans-mar, mimo ˝e
wprowadzeni w spedycyjne sprawy ludzie szydzà, ile wlezie (a – wlezie! – „Tran-te˝-smar”). Pum si´ tym nie przejmuje. Pum robi swoje.
Trans-mar b´dzie wielkà firmà. Pam nie doczeka. Konkurenci wÊcieknà si´. I s∏usznie. Trans-mar zdobywa Êwiatowe rynki i rozwija si´
˝wawo. Któ˝ móg∏ a˝ tyle przewidzieç?!
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Ospa∏y i gnuÊny, zgrzybia∏y ten Êwiat
Na nowe on ˝ycia koleje
Z wygodnej poÊcieli nie dêwiga si´ rad
I dusza i cia∏o w nim mdleje.
Hej, bracia Sokoli
Dodajcie˝ mu si∏,
By powsta∏ z niewoli,
By powsta∏ i ˝y∏...
W takt tego dziarskiego marsza w´drujà dzieci po pokoju. Nie ˝yjemy przecie˝ na pustyni: nie liczàc ogromnej iloÊci wiecznie zaaferowanych paƒ komitetowych, jest – nieliczna wprawdzie – rodzina, liczniejsi znajomi (zw∏aszcza z doborowego grona kartograjców), a w koƒcu
sporo przyszywanych, czyli niezwiàzanych wi´zami pokrewieƒstwa
cioç i wujków (zresztà i u Niemców tak jest – nawet lekarz domowy to
Onkel Doktor, nawet znajoma lub sàsiadka to ju˝ Tante).
Jest wi´c pani Fela, pot´˝nej postaci, koƒskiej twarzy, mówiàca g∏´bokim, dudniàcym basem. Powa˝na i wielce powa˝ana, bo piastuje samodzielne (i bardzo odpowiedzialne) stanowisko w du˝ym banku,
a mizernego i nik∏ej postury jej ma∏˝onka nikt niemal nie zauwa˝a,
choç ma w∏asne, wcale nieêle prosperujàce przedsi´biorstwo budowlane.
Jest ukochana ciocia Lusia, czarnooka Êmieszka wraz z równie jak
ma∏˝onek pani Feli niepozornym wujkiem Olem. Ciocia Lusia jest
Ukrainkà, ale jakoÊ musia∏a te˝ kiedyÊ – i chyba na d∏u˝ej – zetknàç si´
z dalekà mroêno-Ênie˝nà krainà, bo lubi Êpiewaç tamtejsze pieÊni
(Wo∏ga, Wo∏ga..., U papaszy by∏a sobaka, Tieplonok ˝arennyj i wiele
innych), umie te˝ porozumiewaç si´ p∏ynnie w tamtej, rozlewnej mowie i bierze ˝ywy udzia∏ we wspomnieniach, jak to tam bywa∏o.
A przede wszystkim jest najbli˝szà powiernicà Pam i pojawia si´ co
par´ dni. Zachwycone dziecko wybiega do przedpokoju z okrzykiem:
– Jakie szcz´Êcie! Sobota, kotlety (oczywiÊcie siekane!) na obiad i ciocia
Lusia przyjecha∏a.
Ta ciocia ma ponadto psa: z∏otorudego irlandzkiego setera o ciemnych oczach i niecodziennym imieniu Ergo. Mieszka niedaleko, we
w∏aÊnie powstajàcym mieÊcie, które – oczywiÊcie – z Miastem równaç
si´ nie mo˝e, ale dom jej otoczony jest ogrodem pe∏nym wiÊniowych
drzew, których owoce sà tak soczyste, ˝e nieomal rozp∏ywajà si´
w ustach.
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Sà jeszcze inni i ma∏o pami´tni O-scy, rodzice dwóch wyroÊni´tych
bliêniaków Romka i Tomka („jedynaczka musi mieç przecie˝ kontakt
z innymi dzieçmi – w tych ksià˝czyd∏ach i na podwórku na istnà dzikà wyroÊnie!”). Godna, stateczna i okràglutka pani N-kowa, której
mà˝ nigdy prawie si´ nie pojawia, tak zaj´ty jest wa˝nymi sprawami
Dyrekcji Kolei, gdzie pracuje, ale ich córeczka – smag∏a, zawsze rozeÊmiana – Lilka jest dla niemal równolatki przyjació∏kà od serca i najg∏´bszych dziecinnych sekretów.
By∏ jeszcze Fil (czyli Filip) równie˝ jedynak, nieco starszy od pozosta∏ej gromadki, o czarnym kosmyku niesfornie spadajàcym na lewe
oko, smuk∏y, zwinny, przez reszt´ dzieci otaczany atencjà zmieszanà
z zazdroÊcià. Fil bowiem by∏ cudownym dzieckiem. Mia∏ absolutny
s∏uch i takie zdolnoÊci, ˝e – niespe∏na dziesi´cioletni – dawa∏ ju˝ koncerty, wprawdzie we w∏asnym jeszcze domu, lecz na prawdziwym,
pó∏koncertowym steinwayu i przy udziale doros∏ej, licznej publicznoÊci. A poza tym pisa∏ wiersze. Chwilowo zdawa∏ si´ jednak zapominaç
o swoich niezwyk∏ych talentach, wyÊpiewujàc ochoczo wraz z ca∏à
maszerujàcà gromadkà:

Czy umrzeç nam przyjdzie wÊród boju,
Czy w tajgach Sybiru nam zgniç –
Z trudu naszego i zno-o-ju –
Polska powstanie, by ˝yç! (bis!)
Bojowe, marszowe i ultrapatriotyczne by∏y i nast´pne piosenki,
wraz z refrenami:

Wi´c gotuj broƒ i kul´ bij g∏´boko
O ojców grób bagnetów naostrz stal...
co koƒczy∏o si´ raênym:

Hej tràb, hej tràb,
Strzelecka tràbko, w dal!
A k∏uj, a ràb, a k∏uj, a ràb,
I w ∏eb lub w serce pal!
Odpoczàç mo˝na by∏o póêniej przy posuwiÊcie kroczàcym polonezie, te˝ oczywiÊcie podmalowanym odpowiednim tekstem:
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Patrz, KoÊciuszko, na nas z nieba
jak w krwi wrogów b´-´-´dziem brodziç,
Twego miecza nam potrzeba,
by Ojczyzn´ oswobodziç!
WolnoÊç droga w bia∏ej szacie
z∏otym skrzyd∏em ku nam leci.
Na jej czole, patrzaj, bracie
jak swobody gwiazda Êwieci!
co koƒczy∏o si´ rzeÊkim:

Oto jest wolnoÊci
Êpiew, Êpiew, Êpiew!
My za nià przelejem
krew, krew, krew!
Pani Fela wszystkie te pienia kwitowa∏a donoÊnym a gard∏owym
Êmiechem (jakby kto puste beczki przez sklepienie toczy∏!) i uszczypliwymi uwagami, co wÊród doros∏ych zaraz powodowa∏o za˝artà dyskusj´, naszpikowanà mnóstwem niezrozumia∏ych s∏ów, jak „skrajny
militaryzm”, „nacjonalizm”, „pozaborowa histeria”, a koƒczàcà si´
niezrozumia∏ymi równie˝ pomrukami, z których jasno wynika∏o, ˝e
nikt nikogo w ˝adnej kwestii nie przekona∏. A zaraz póêniej ∏agodna
pani O-ska proponowa∏a: – Mo˝e teraz w coÊ zagramy? Na przyk∏ad:

Budujemy mosty
dla pana starosty.
Tysiàc koni przepuszczamy,
a jednego – zatrzymamy!
Z tym ˝e zatrzymany z nag∏a koƒ musia∏ si´ wykupiç, czyli daç fant,
który – gdy si´ ich ju˝ doÊç nagromadzi∏o – te˝ na najrozmaitszych,
bardzo nieraz zabawnych warunkach wykupywano.
Spokojniej gra∏o si´ w komórki do wynaj´cia, farby, g∏uchy telefon,
a osobiste sympatie (i antypatie) najdobitniej ujawnia∏y si´ w poniechanym z czasem – jako zbyt ju˝ dziecinne – kó∏ku, które trzymajàc si´
za r´ce, krà˝y∏o wokó∏ jednego lub jednej, Êpiewajàc wyczekujàco:
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Stoi ró˝yczka
w zielonym wieƒcu,
My si´ k∏aniamy
jako ksià˝´ciu –
Ty ró˝yczko dobrze wiesz, dobrze wiesz, dobrze wiesz –
Kogo kochasz tego bierz, tego sobie bierz!
Wybory – ka˝dorazowo – by∏y na wskroÊ indywidualne i dawa∏y
rozleg∏e pole do obraz, pochlipywaƒ, a nawet d∏ugotrwa∏ych dàsów.
Ale wreszcie wszyscy – porzàdnie ju˝ ubawieni – zasiadali zgodnie do
uczty: Êmietankowego budyniu z malinowym sokiem lub – przy bardziej uroczystych okazjach – budyniu czekoladowego z u∏amkami
prawdziwych, s∏odkich migda∏ów i sosem waniliowym. Piç wolno by∏o tylko i wy∏àcznie wod´ sodowà z owocowym sokiem: broƒ Bo˝e
prawdziwà lemoniad´! Rodziców ówczesnych przekonano bowiem
skutecznie, ˝e cytryna dzieciom szkodzi (wysusza!) – z tej˝e racji niedost´pne by∏y kiszone ogórki (choç nie – kapusta) i musztarda, i wiele innych kwaÊno-s∏onych i uwielbianych przez dzieciarni´ przysmaków. Na co dzieƒ biedne matki w pocie czo∏a – najdos∏owniej – wyciska∏y startà na tarce marchew przez p∏óciennà szmatk´ (marchew dobra na oczy!) i obowiàzkowo napycha∏y swe potomstwo co najmniej
dwa razy dziennie (nie wiadomo ju˝ na co dobrymi, choç bynajmniej
nie tanimi) bananami.



Cztery pory roku nieodmiennie zaczyna∏y si´ od listopada. Wtedy –
zw∏aszcza w drugiej po∏owie miesiàca – pojawia∏y si´ na wystawach
piekarƒ bia∏o lukrowane domki z piernika, w ich g∏´bi migota∏o tajemnicze czerwone Êwiate∏ko, z dachów zwisa∏y d∏ugie lukrowe sople,
a na progu czyha∏a ju˝ krzywa, przygarbiona Baba Jaga, haczykowatym palcem przywabiajàc nieÊwiadomà jeszcze z∏ych losów park´: Jasia i Ma∏gosi´, którzy ufnie w´drowali ku chatce, by zaraz popróbowaç kawa∏ka jednej z jej brunatnych cegie∏ek.
W domu ciep∏em promieniowa∏y wielkie kafle pieca, a na stole starannie wy∏o˝onym starymi gazetami jawi∏ si´ spory garnczek klajstru
ze zwyk∏ej, z wodà zmieszanej màki, no˝yczki, farby, orzechy i kolorowe arkusze glansowanego papieru. Robi∏o si´ pawie oczka, d∏ugie,
barwne ∏aƒcuchy, srebrnà lub z∏otà farbà pociàga∏o w∏oskie orzechy,
a wkrótce potem pokój pe∏en by∏ aromatycznego zapachu wielkich,
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czerwonych jab∏ek (niektóre w´drowa∏y wprost do kuchennego piecyka i zjada∏o si´ je upieczone z konfiturami). A jeszcze póêniej jawi∏y si´
kolorowe marcepany (królewieckie): kartofle, gruszki, pomaraƒcze,
banany, które podkrada∏o si´ sàsiednim dzieciom z ich Êwiàtecznie
kolorowych talerzy (bunte Teller) – bo, póki ˝y∏a Pam, domowa wigilia by∏a arcypolska – op∏atek, a potem:
barszcz z uszkami
kapusta z grzybami
karp z wody
kluski z makiem
i kompot z suszu,
czego ona nawet skosztowaç nie mog∏a, ale przygotowywa∏a ca∏e to jad∏o z ogromnym zapa∏em i – nie mniejszym – wysi∏kiem, bo kuchenne rewiry nie by∏y dla niej zbyt swojskim otoczeniem.
Bakalie i nieuchronny makowiec te˝, oczywiÊcie, by∏y, ale na samym drzewku ˝adnych s∏odyczy nie wieszano i na tradycyjne obdzieranie choinki znów trzeba si´ by∏o wymykaç do inaczej mówiàcych,
inaczej Êwi´tujàcych i inne – choç te˝ liczne – kol´dy Êpiewajàcych sàsiadów. Godzi∏a wszystkich dopiero Stille Nacht, czyli Cicha noc, która – choç ró˝noj´zyczne mia∏a s∏owa – ko∏ysankowo-ciep∏à melodià
ogarnia∏a na równi ka˝dego.
Przed Nowym Rokiem pojawia∏y si´ jeszcze ró˝owe, marcepanowe
Êwinki, po∏yskliwie z∏ote monety (czekoladowe w staniolu), armia
pluszowych, czarnych kominiarczyków (koniecznie z drabinami i koniecznie w cylindrach), a w kwiaciarniach ma∏e doniczki ze specjalnie
na ten cel hodowanà czterolistnà koniczynkà, której weso∏à zieleƒ zdobi∏ czerwony, bia∏o nakrapiany muchomor – wszystko symbole szcz´Êcia i dostatku, których w nadchodzàcym roku nie powinno zabraknàç.
I ten jeden tylko raz do roku ˝ó∏ty, brzydki, przysadzisty budynek
teatru – nie darmo w potocznej mowie okreÊlany jako Kaffeemühle,
czyli m∏ynek do kawy – otwiera∏ i dla dzieci swe podwoje. Na przedÊwiàtecznych popo∏udniówkach grano bajki – w∏aÊnie o Jasiu i Ma∏gosi, Czerwonym Kapturku, ma∏ym Piotrusiu, który polecia∏ – ho, ho, a˝
na Ksi´˝yc, albo za˝ywnej a gospodarnej Frau Holle, która wysoko na
niebie tak zajadle trzepa∏a swe zasobne pierzyny i poduszki, ˝e lecia∏
z nich na ziemi´ g´sty, puszysty Ênieg.
Prawdziwy Ênieg te˝ zresztà grubà, roziskrzonà puchatoÊcià zalega∏
zau∏ki i podwórka, choç nie ulice, bo jeÊli stró˝ – czyli dozorca – poleni∏ si´ do szufli i miot∏y, dopada∏ go rewirowy i ju˝ pisa∏ sztraf, a wi´c
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mandat. Ludzie ówczeÊni jakoÊ jeszcze orientowali si´ – nawet w mieÊcie – w kolejnych porach roku i jezdnie oraz szyny tramwajowe tak˝e uprzàtano dok∏adnie a regularnie.
Z górki na przeciwleg∏ym skwerku pysznie zje˝d˝a∏o si´ na sankach, co starsze dzieci pobrz´kiwa∏y weso∏o ∏y˝wami, rankiem na szybach mróz malowa∏ najbardziej fantastyczne, wielolistne paprocie
i kwiaty, a zamyÊliç mo˝na si´ by∏o na dobre i na d∏ugo nad malutkà
gwiazdkà Êniegu tajàcà na we∏nianej r´kawiczce. I jako echa w∏aÊnie
przeczytanej Andersenowskiej Choinki i Królowej Âniegu powstawaç
zaczà∏ cykl OpowieÊci p∏atków Êniegowych.
Ba∏wana lepi∏o si´ wspólnie na podwórku, bo toczone poczàtkowo
tak szybko kule robi∏y si´ z czasem coraz wi´ksze i ci´˝sze i dwoje tylko ràk nie mog∏o ju˝ pchaç ich dalej. Ba∏wan mia∏ – jak na obrazkach –
oczy z w´gli, nos z marchwi (usta zdarza∏y si´ nawet z obierków buraczanych mimo zgrzytliwej dysharmonii kolorów), w r´ce trzymaç
musia∏ miot∏´, a na g∏owie mieç koniecznie kapelusz (marzeniem by∏
zdezelowany cylinder, ale jakoÊ si´ go nie mo˝na by∏o doprosiç – cylindry, nawet i podniszczone, drogie by∏y bardzo) lub co najmniej
dziurawy garnek: wszystkie rekordy pobi∏ ten, którego nakryciem g∏owy sta∏ si´ okaza∏y, jasnoniebiesko emaliowany, mocno dziurawy nocnik!
Pami´tny ów ba∏wan stanà∏ chyba w t´ straszliwà zim´, kiedy nawet Zatoka – a˝ do Pó∏wyspu – zamarz∏a i zaskoczeni, a po trochu
i uradowani takà odmianà, ludzie chodzili po morzu, oczywiÊcie tylko trasami wyznaczonymi za pomocà d∏ugich i mocno w gruby lód
wbitych ˝erdzi: Pum pociàgnà∏ dziecko na t´ niecodziennà wypraw´
na sankach – i dla obojga by∏o to wielkie prze˝ycie. Póêniej, gdy mrozy zel˝a∏y i lody topnieç zacz´∏y – j´∏a grasowaç po MieÊcie i okolicy
epidemia straszliwej grypy, zwanej hiszpankà, bo podobno w∏aÊnie
z tego kraju przysz∏a. Ludzie gin´li na nià jak muchy, choç niektórzy –
ku zdumieniu lekarzy – okazywali na t´ chorob´ szczególnà odpornoÊç.
O przedwioÊniu nikt nie myÊla∏: ci´˝kie, grube chmury wisia∏y nad
Miastem tak nisko, ˝e – wydawa∏o si´ – doÊç r´k´ wyciàgnàç, by namacaç ich obwis∏e, deszczem ci´˝arne brzuchy. La∏o te˝ i wia∏o bezustannie. Ale to ludziom Miasta – jak ma∏o które wydanego na nieustanne kaprysy z∏ej wody i z∏ej pogody – nie nowina. Podnosili ko∏nierze p∏aszczy, walczyli z wywracanymi wichrem na nice parasolami, a nierzadko – cz∏apiàc grubymi acz p∏ytkimi, czarnymi kaloszami
o jadowicie fioletowà wyÊció∏kà garninowanych wn´trzach – uganiali
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za kapeluszami, które ostry podmuch zrywa∏ im z g∏ów i p´dzi∏ a˝ na
mokrà jezdni´.
Pokazywa∏y si´ ju˝ jednak bia∏o-zielone, nieÊmia∏e przebiÊniegi,
czyli – jak nazywa∏a je Pam (mo˝e nie w zupe∏nej zgodzie z botanikà)
– pierwiosnki, s∏odko i przenikliwie pachnia∏y pierwsze fio∏ki.
W oknach wystawowych panoszyç si´ zaczyna∏y zajàce: czekoladowe
i pluszowe, papierowe i marcepanowe, wielkouche i siarczyÊcie wàsate, a ka˝dy z nich dêwiga∏ kosz lub koszyczek pe∏en kolorowych cukrowych jajeczek. W sklepach cukierniczych królowa∏o wielkanocne
jajo: od ogromnych czekoladowych – w misternie gniecionà barwnà
cynfoli´ spowitych, wielkimi kokardami, cz´sto te˝ bukiecikami
sztucznych kwiatów ozdobionych, a kryjàcych w swych wn´trzach ca∏e mnóstwo wspania∏ych s∏odyczy – a˝ po drobniutkie jak paciorki albo do zwyk∏ych podobniejsze po∏ówki, tylko z bia∏kiem i ˝ó∏tkiem starannie odtworzonym z lukru. W pierwszy dzieƒ Wielkanocy, po obowiàzkowym, porannym spacerze (Osterspaziergang) szuka∏a ich dzieciarnia po domowych zakamarkach, podwórzach, a kto szcz´Êliwszy
– i we w∏asnym ogródku.
Ale nie u nas. U nas przynosi∏o si´ z czerwonoceglastej, solidnej hali targowej ze dwa tuziny Êwie˝utkich, bia∏ych jaj i zaczyna∏a si´ robota na ca∏ego. Pam umia∏a malowaç je woskiem i póêniej dopiero gotowaç w ró˝nych barwnikach (to pisanki) lub przeciwnie – na ró˝nobarwnie ju˝ pomalowanych, ostrà szpilkà wydobywaç delikatne wzory (to drapanki), z resztek glansowanych papierów wycinaç kolorowe
ozdoby i naklejaç na – wydmuchane uprzednio – bia∏e skorupki (to
wydmuszki), z których naj∏adniejsze, odpowiednio uzupe∏nione, w´drowa∏y do pude∏ka, by – jako dzbanuszki – nast´pnej zimy znaleêç
si´ na choince, a niektóre gotowa∏a w wywarze z cebulowych ∏upin,
tak ˝e – po starannym przetarciu skórkà od s∏oniny – jaÊnia∏y ca∏à gamà, od ciemnego bràzu do bursztynowej ˝ó∏toÊci (to cebulanki).
I w ca∏ym mieszkaniu mocno pachnia∏o wanilià, a w kuchni ostro
stuka∏y no˝e, bo siekano pilnie migda∏y. Baby wielkanocne – zawsze
trzy, a dla dziecka z wyskrobków jeszcze malutka, dodatkowo pieczona w metalowym kubeczku – zajmowa∏y ca∏y róg sto∏u, ozdobionego
wid∏akiem i ga∏àzkami bukszpanu. By∏a ró˝owa szynka i bia∏y ser. By∏y, oczywiÊcie, mazurki i cukrowy baranek z czerwonà, z∏otym krzy˝em przekreÊlonà, wysokà choràgiewkà: przyjecha∏ z nadwiÊlaƒskiej
skarpy, bo w MieÊcie – oczywiÊcie – nikt o nim ani s∏ysza∏!
Najwa˝niejsze by∏o jednak nie to du˝e, tylko ma∏e Êwi´cone. MieÊci∏o si´ na niewielkim, bia∏à serwetà przykrytym sto∏eczku i calutkie by-
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D∏ugi Rynek (nie: Targ!) jest
sercem Miasta. To przy nim
wystrzela smuk∏a iglica ratuszowej wie˝y...
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...w pienistych bryzgach fontanny taƒczy krzepki bóg morza z wysoko wzniesionym, groênym swym ber∏em - trójz´bem. Taƒczy w zieleni drzew lub otoczony cieniem ich
bezlistnych ga∏´zi, troch´ rozbawiony, a troch´ wojowniczy,
niedosi´˝ny i zawsze zwyci´ski.
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∏o z marcepanu. Kroiç tam mo˝na by∏o wszystko – jak prawdziwe: ró˝owà szynk´ o apetycznie po∏yskujàcej, brunatnej skórce, ca∏e p´ta
kie∏basy, ser, mas∏o, nak∏adajàc kolejne pocz´stunki na kawa∏ki – równie˝ marcepanowego – chleba. Tylko miniaturowe jajeczka by∏y cukierkowe, a ca∏oÊci dope∏nia∏y jeszcze dwie buteleczki o d∏ugich, smuk∏ych szyjkach, nape∏nione winem czerwonym (z soku malinowego)
i bia∏ym (z odpowiednio rozcieƒczonej herbaty), otoczone miniaturowymi kieliszkami. Nic dziwnego, ˝e na taki niecodzienny pocz´stunek sàsiedzka dzieciarnia przylatywa∏a ca∏à czeredà, a gospodyni
ugaszcza∏a ch´tnie, bo bardziej bawi∏ jà ca∏y ów proceder ni˝ marcepanowe wiktualia. T∏uste, oci´˝a∏e, brzydkie to dziecko nie lubi∏o bowiem s∏odyczy. Znacznie wi´kszà przyjemnoÊç sprawia∏o mu wysysanie – ukradkiem w kuchni – çwiarteczek cytryny, pozosta∏ych z nieodmiennego obiadu Pam, albo – co ju˝ budzi∏o chóralne protesty i pot´pienie ze strony domowników – pogryzanie co mniejszych, po∏yskliwie czarnych w´gielków prosto z opa∏owego kub∏a, lub – o zgrozo! –
wyjadanie wapna z wcale ju˝ sporej dziury, jakà nad w∏asnym ∏ó˝kiem zdo∏a∏o cierpliwie wygrzebaç w Êcianie.
Prawdziwa wiosna by∏a ju˝ lepsza, choç tak˝e zaskakujàca co chwila nag∏à, ulewnà chlapà i wÊciekle targajàcymi wichrami. Ale uliczne
drzewa i przeciwleg∏y skwer p´cznia∏y weso∏à, m∏odà zielenià, a po
wzburzonych deszczem rynsztokach mo˝na by∏o puszczaç papierowe
∏ódeczki lub – z g∏´bokim ˝alem – przyglàdaç si´ brodzàcej na bosaka
w tej m´tnej wodzie dzieciarni, czego Pam – nieskora zazwyczaj do rygorów i zakazów – najsolenniej ma∏ej odmawia∏a: – Tylko nog´ jednà
zamoczysz i znów przez tydzieƒ z ∏ó˝ka ani wyjrzysz! – Brak tej przyjemnoÊci kompensowaç by∏o przecie˝ mo˝na chytrym podkradaniem
okràg∏ej, Êredniej (bo do tego celu najlepszej!) kuchennej fajerki i toczeniem jej – umiej´tnie drutem podp´dzanej – z ha∏asem po p∏ytach
chodnika. I w ogóle – wi´kszoÊç dnia sp´dza∏o si´ ju˝ na podwórzu,
zabawiajàc si´ ca∏à czeredà a to w chowanego – poprzedzanego jednà
z niezliczonych wyliczanek, jak choçby:

Ich und du
Müllers Kuh
Müllers Esel
der bist du! 1,
a na kogo owo „du” wypada∏o, musia∏, oczywiÊcie, odchodziç – a to
odwiecznà grà w niebo i piek∏o lub klasy, albo wreszcie – starannie pil------1
Ich und du... – (niem.) ja i ty / krowa m∏ynarza / m∏ynarza osio∏ / to w∏aÊnie jesteÊ ty!
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nujàc w∏asnych skarbów, pasjonujàcà grà w murmle. Kto nie wie, co to
murmle, temu niewiele pomo˝e zgodne z prawdà oÊwiadczenie, i˝ jest
to turlanie niewielkich, szklanych kulek w kierunku innej jeszcze,
ustawionej w nale˝ytej odleg∏oÊci, a b´dàcej jednoczeÊnie celem i wygranà. Murmle by∏y zresztà ró˝nej wielkoÊci, barwy i kalibru: od pospolitych, butelkowozielonych i niewiele wi´kszych od paznokcia, a˝
po ró˝nokolorowe, wzorzyÊcie pasiaste lub – co nale˝a∏o ju˝ do arystokratycznych rzadkoÊci – mlecznobia∏e. Lecàc po ustalonym torze, ka˝da z nich mog∏a – po drodze i przy odrobinie szcz´Êcia – stuknàç kilka pozosta∏ych, które nie dotar∏y do mety – i te˝ w´drowa∏y do woreczka, jaki ka˝dy z grajàcych gorliwie trzyma∏ przy sobie, jako ˝e zdarza∏y si´ wcale groêne zamachy na ich zawartoÊç. I dopiero pod wieczór z trzaskiem otwiera∏y si´ ró˝ne okna, a macierzyƒskie g∏osy nawo∏ywa∏y naglàco: – Ha-a-a-ns! I-i-i-nge-e-e! Essen! 1
Lata nikt z domowników nie lubi∏. Nie dlatego, ˝e przynosi∏o
wreszcie troch´ upragnionego s∏oƒca i ciep∏a, choç krà˝àce porzekad∏o
radzi∏o, by – wybierajàc si´ na pla˝´ – nawet w lipcu nie zapominaç
o kaloszach i parasolu. Po prostu dlatego, ˝e w miar´ ustajàcej inflacji
i – du˝o oporniej – zanikajàcego, wielkiego bezrobocia (choç obie te
przyczyny tak˝e nie mia∏y na ów fakt decydujàcego wp∏ywu) – ju˝ od
pierwszych dni nap∏ywaç zaczyna∏y do Miasta i jego okolic ca∏e watahy o b c y c h. Letnicy – p∏atni, oczywiÊcie, dobrze p∏acàcy goÊcie.
Z pobliskich Niemiec i dalszej zagranicy. Nie: nie ci obarczeni gromadkà podnieconych i rozwrzeszczanych dzieciaków rodzice, najmujàcy wyszorowane zawsze do bia∏oÊci niewielkie izby w kaszubskich
checzach, bojaêliwie zanurzajàcy jednà nog´ – nie wy˝ej ni˝ po kolano
– w s∏onej a zimnej ba∏tyckiej wodzie, a nawet próbujàcy – ró˝owym
przewa˝nie – myd∏em kàpielowym Pulsa – myç w niej swoich umorusaƒców, nie posiadajàc si´ ze zdumienia, ˝e tak dobre myd∏o tym razem jakoÊ ani rusz nie chce si´ pieniç! Z nimi – pó∏ biedy jeszcze. Ale
ca∏a ta wysztafirowana publicznoÊç obnoszàca rankiem na sopockiej
pla˝y lub molo najmodniejsze kàpielowo-letniskowe kreacje, ˝àdna
nieustannych uciech i atrakcji, zadzierajàca nosa i – co prawda – sypiàca te˝ wcale nieskàpo grubszym groszem: to dopiero by∏a prawdziwa,
a uprzykrzona szaraƒcza! Przechadza∏a si´ wÊród drzew i kolorowo
wieczorami podÊwietlanej fontannie si´ przyglàda∏a, zaludnia∏a krzese∏ka ustawione przed wielkà muszlà orkiestrowà, gdzie co dzieƒ odbywa∏y si´ rozrywkowe koncerty, rozpe∏za∏a si´ po sklepach, ulicach
i kawiarniach, gdzie popo∏udniami odbywa∏y si´ wytworne five
------1
Essen! - (niem.) Jedzenie!
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o'clock teas lub herbatki taƒcujàce przy dêwi´kach fokstrotów czy
shimmy, lub upojnego tanga. A wieczorami Êmietanka coraz bardziej
mi´dzynarodowej society t∏oczy∏a si´ ze szklistym spojrzeniem i czerwonymi plamami na policzkach w kasynie, gdzie monotonny g∏os
krupiera zach´ca∏: – Faites vos jeux – messieurs, mesdames! 1 – by
wkrótce potem przeciàç bieg Fortuny definitywnym: – Rien ne va
plus! 2
Te sprawy dzieci i niedorostki zna∏y tylko z opowieÊci doros∏ych,
ale wartki dop∏yw i przep∏yw obcego najazdu odczuwali wszyscy.
I nawet garkot∏uk pospolity, myjàc zakopcone garnki w mrocznej
kuchni, wywodzi∏ ku otwartemu oknu t´skne, tak podówczas w ca∏ej
niemal Europie znane szlagiery: „Ma∏y gigolo, Êliczny gigolo / taƒczy
co noc na dancingu”... lub: „Ca∏uj´ twojà d∏oƒ – madame” czy te˝ nieÊmiertelnego Bel ami.
Tubylców, a ju˝ tym bardziej ich dzieciarni, wszystkie te splendory,
fumy, pozory (a tych tak˝e by∏o – i to sporo!) – w∏aÊciwie nie interesowa∏y. No, owszem: obroty w sklepach i sklepikach wzrasta∏y znacznie,
sprzedawcy kiczowatych, muszelkowych i innych pamiàtek, widokówek, lodów, napojów ch∏odzàcych, a tak˝e soczystych, goràcych parówek mieli si´ nieostatnio, w obszerniejszych, podmiejskich willach
mno˝yç si´ zaczyna∏y wytworne – ale tak˝e rodzinne (co w niemczyênie ówczesnej okreÊlano jako – horribile dictu – dobrze mieszczaƒskie
– gut bürgerlich) pensjonaty z domowà kuchnià i nienagannie uprzejmà obs∏ugà, w∏aÊciciele restauracji, barów i kawiarni z zadowoleniem
zacierali r´ce, a i hotele prosperowa∏y. Miastu wi´c doroczne te inwazje przynosi∏y spore dochody i po˝ytki. Ale rdzenni jego mieszkaƒcy
uciekali przed intruzami.
Ucieka∏o si´ – najpierw pod opiekà doros∏ych, a w miar´ up∏ywu lat
swoimi, odpowiednio dobranymi gromadami czy paczkami – w odleglejsze rewiry, do których dotrzeç mo˝na by∏o ∏atwo, a niezbyt drogo
podmiejskimi „bumelcugami” albo po prostu tramwajem. Do Glettkau, Heubude, Brösen3 czy jak im tam jeszcze by∏o. Wk∏ada∏o si´ w domu pod sukienk´ kostium kàpielowy, pakowa∏o si´ do torby r´cznik
(kàpielowy czepek ju˝ rzadziej – kto by tam nim sobie zawraca∏ i przystraja∏ g∏ow´!), solidnà porcj´ sztuli, czyli kanapek w pergaminowym
papierze, pude∏eczko kremu Nivea, ˝eby zbytnio si´ nie spaliç
w ostrym s∏oƒcu, nieco drobnych na bilety – i jazda!
Nikt zresztà nigdy nie mówi∏, ˝e wybiera si´ do kàpieli czy nad morze. Morze by∏o (i jest) zawsze pobliskie, przyjazne i groêne, karmiàce
------1
Faites vos jeux... – (franc.) Panowie, panie – zaczynajcie gr´!
2
Rien... – (franc.) Koniec obstawiania!
3
Obecnie: Jelitkowo, Stogi, Brzeêno – dzielnice Gdaƒska.
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i niszczàce, niepoj´te, choç znane od dziecka, wiecznie odmienne i stale niezmienne, i po có˝ sobie nim strz´piç j´zyk po pró˝nicy. Jecha∏o
si´ po prostu an den Strand, czyli na pla˝´. Lody w tutce liza∏o si´ gorliwie przy lodziarskiej budce, a tu˝ obok mo˝na te˝ by∏o kupiç
w szklanych butelkach z porcelanowym, na spr´˝ynk´ szczelnie zamykanym korkiem, opatrzonym ponadto wewnàtrz czerwonà, gumowà uszczelkà, zjadliwie ˝ó∏te albo malinowoczerwone lemoniady,
choç najwi´kszym powodzeniem cieszy∏ si´ p∏yn zielony Waldmeister
(odnaleziony po dziesiàtkach lat w s∏owniku jako marzanka wonna),
z racji swego jakby leÊnego zapachu i rzeêwej, lekkiej goryczki, jakà
zostawia∏ na j´zyku.
Z domowników cieszy∏ si´ latem w∏aÊciwie tylko Pum. Zaaferowany, czworzy∏ si´ i mno˝y∏ nieraz do póênego wieczora. Bo ruch by∏
w porcie – a wi´c i w interesie. Statki na wyjÊciu, statki na wejÊciu, statki na redzie: za∏adunki i prze∏adunki. Papiery, korespondencje, konferencje, narady. Kapitanat portu i stocznia, Izba Przemys∏owo-Handlowa i banki. I – nie na ostatku – równie ˝ywi i ruchliwi konkurenci. Niepokaêny poczàtkowo Trans-mar z ka˝dym rokiem bardziej krzep∏
i rozrasta∏ si´. Z biegiem lat wesz∏o w zwyczaj, ˝e ju˝ przed ósmà czeka∏a ko∏o domu taksówka specjalnie op∏acanego pana Geißlera, by zawieêç dyrektora do kantora, jak zwyk∏ sam z siebie pod˝artowywaç.
Wraca∏ na spieszny obiad do domu punktualnie jak PKP – jak nie on
jeden wówczas mawia∏, bo zaiste wed∏ug polskich pociàgów mo˝na
by∏o zegarki regulowaç! – o pó∏ do drugiej, odpoczywa∏ jeszcze pó∏ godziny (zak∏ócane zazwyczaj cz´stymi telefonami albo i przybyciem
goƒca z jakàÊ szczególnie pilnà sprawà), a zaraz potem wraca∏ do pracy, wpadajàc tylko wieczorem na kolacj´ i – najcz´Êciej – zaraz potem
wychodzàc na bryd˝a do swego umi∏owanego klubu. Ale tak napi´ty
program s∏u˝y∏ mu wspaniale: by∏ rzeÊki, w Êwietnym humorze i wcale nie uskar˝a∏ si´ na zm´czenie. A z wolnoc∏owej strefy (bo by∏a taka
w porcie!) nap∏ywaç zaczyna∏y specja∏y obfite a znakomite: wyborowe
gatunki herbat (którà Miasto, pijàc kaw´, gardzi∏o!), barwne, cudzoziemskie alkohole, wonne tytonie, suszone winogrona kalifornijskie,
a te˝ mnóstwo pomaraƒczy i grejpfrutów.
4 sierpnia jest dniem Âwi´tego Dominika i o tym wiedzia∏y w MieÊcie nawet ma∏e dzieci. Od setek lat bowiem rozpoczyna∏ si´ tego dnia
doroczny jarmark, powszechnie tylko jako Dominik znany. Domownicy udawali si´ tam dopiero dnia nast´pnego, przeczekujàc pierwszy,
pe∏en najwi´kszego rejwachu i zam´tu. Ale gdy ju˝ si´ tam posz∏o –
ani wiadomo by∏o gdzie najpierw si´ obróciç, gdzie popatrzyç, czego
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spróbowaç, a podniecona dzieciarnia ciàgn´∏a starszych we wszystkie
naraz strony.
Kr´ci∏y si´ huÊtawki i karuzele, diabelskie m∏yny, ko∏o olbrzymie
i statecznie, powolutku w kó∏ko si´ obracajàce pojazdy dla najm∏odszych: bia∏e ∏ab´dzie, bràzowe koniki, spaÊne szare s∏onie. W sàsiednich kramach i budkach sprzedawano s∏odkie ciastka, goràce kie∏baski
z musztardà, ró˝nobarwne kanapki, lemoniad´ i piwo, które w wi´kszych iloÊciach popijano pod roz∏o˝ystymi namiotami (Bier-Zelte). G´sty chichot i ha∏aÊliwy Êmiech dobiega∏y z budek strzelniczych, gdzie
bohaterem dnia zostawa∏ dziarski m∏odzian, który – bez pud∏a – a˝ do
skutku trafia∏ w dziesiàtk´, nagrodzony za ten wyczyn sporym dzbanem albo (co rzadziej) i m∏ynkiem do kawy czy choçby nagrodà pocieszenia, czyli papierowà czerwonà lub ˝ó∏tà ró˝à. Sprzedawano losy na
loteri´, a co na niej wygraç by∏o mo˝na, widzieli wszyscy ju˝ z daleka:
lalki, misie, szklanki, salaterki, przeró˝ne s∏odycze – niestety: nie ka˝dy, a raczej ma∏o który los przynosi∏ choçby najmniejszà wygranà.
Przed innymi namiotami wrzeszczeli donoÊnie t´dzy naganiacze, zach´cajàc przep∏ywajàce tu˝ obok t∏umy do obejrzenia jedynej na Êwiecie kobiety z brodà albo niezwyk∏ego si∏acza, zrywajàcego zamczyste,
˝elazne okowy, w które go zakuwano. A nad tym Êmiechem, krzykiem i gwarem niós∏ si´ – obok donoÊnych szlagierów przez pot´˝ne
tràbotuby gramofonowe – przeraêliwy jazgot blaszanych gwizdków,
w których sprytnie umieszczone ziarnko grochu, terkota∏o jeszcze do
wtóru. Bo m∏odsza, rozochocona gromada nie tylko kwapi∏a si´ do
taƒców, ale jeszcze podÊpiewywa∏a g∏oÊno najmodniejsze przeboje, jak
choçby:

O donna Clara
ich hab' dich tanzen gesehn –
O donna Clara
du bist wunderschön! 1
Mydlany s∏up ju˝ w owych latach do atrakcji Domnika nie nale˝a∏,
ale opowiada∏ o nim szczegó∏owo Pum, który go z w∏asnych wczesnych czasów pami´ta∏: by∏ wysoki, solidny, drewniany i a˝ po sam
szczyt nale˝ycie wysmarowany szarym (choç w MieÊcie zwa∏o si´ je
zielonym!) myd∏em. Gromada ciekawskiej gawiedzi otacza∏a go g´sto,
a co i rusz wyskakiwa∏ z niej zdeterminowany jakiÊ m∏odzik, zrzuca∏
------1
O donna Clara... – (niem.) O donna Klara / ujrza∏em ci´ taƒczàcà / O donna Klara / jesteÊ
przepi´kna! – najs∏ynniejszy utwór Jerzego Petersburskiego Tango Milonga.
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na r´ce stojàcego obok kamrata marynark´, starannie – o w∏asne spodnie – wyciera∏ r´ce i rozpoczyna∏ mozolnà wspinaczk´, w po∏owie której najcz´Êciej fatalnie i ze wzrastajàcà szybkoÊcià zje˝d˝a∏ poÊlizgiem
na ziemi´ przy akompaniamencie chóralnych Êmiechów, gwizdów
i szyderstw. Ale bywa∏o przecie˝ i tak, ˝e ambitny Êmia∏ek jednak na
szczyt dociera∏ – co zdumiona czereda obserwatorów kwitowa∏a ju˝
tylko pe∏nym szacunku milczeniem, wiwatujàc dopiero, gdy zsuwa∏
si´ w dó∏, jednà tylko r´kà uczepiony s∏upa, bo w drugiej mocno Êciska∏ zdobytà w takim trudzie nagrod´: prawdziwe – có˝ ˝e cajgowe –
ubranie, w którego kieszeniach tkwi∏a jeszcze garÊç pieni´dzy i podobno (o tym Pum si´ na w∏asne oczy przekonaç niestety nie zdo∏a∏) najprawdziwszy – có˝ ˝e tombakowy – zegarek!
W innym jeszcze namiocie produkowa∏ si´ ziejàcy p∏omieniami po∏ykacz ognia, w sàsiednim pokazywa∏ magiczne sztuki iluzjonista, wyciàgajàc wobec zagapionej naƒ publicznoÊci to przys∏owiowe króliki
z cylindra, a to trzepotliwe go∏´bie z w∏asnych r´kawów, a to p´k d∏ugich, barwnych wstà˝ek z ma∏ej, bielutkiej chusteczki, jakà przed
chwilà wypo˝yczy∏ „od tej przystojnej blondynki z lewej strony na
trzeciej ∏awce”. Przy takich okazjach najwi´cej ob∏awiali si´ oczywiÊcie
sprytni kieszonkowcy i niejeden m∏odzian, zapraszajàc swojà pann´
na kolejnà lemoniad´ czy kaw´, z nag∏a i z przykrym zaskoczeniem
stwierdza∏ brak portmonetki czy zgo∏a portfela.
W co zasobniejszych bufetach sprzedawano solidne pajdy chleba
ilustrowanego (po latach, dziesiàtkach lat przypomnà je duƒskie
„smorrebrody”), czyli po prostu dekoracyjnie ob∏o˝onego kie∏basà, talarkami jajka na twardo, a nadto jeszcze pomidorem i kiszonym ogórkiem, zapijane ostrym machandlem, czyli wódkà, do której ka˝dego
kieliszka dodaç trzeba by∏o suszonà Êliwk´, nadzianà na wyostrzony
patyczek, lub kostk´ cukru.
Jak to na jarmarku: w´drowni handlarze zachwalali na swych rozk∏adanych stoliczkach uniwersalne maÊci na odciski, po∏yskliwe patelnie i no˝e, niebywale wybielajàce kremy i buteleczki przeró˝nych eliksirów przeciw piegom, ∏upie˝owi i wszystkim innym plagom udr´czonej ludzkoÊci.
Tu˝ obok wyskakiwa∏ przed niedu˝à kurtyn´ rudow∏osy Kacperek
– koniecznie w trawiastozielonym, spiczastym kapelusiku – i trzykrotnie upewnia∏ si´ obecnoÊci licznie ju˝ st∏oczonej i wyczekujàcej kolejnego, kukie∏kowego przedstawienia dzieciarni:
– Seid ihr alle da? 1
------1
Seid ihr alle da? - (niem.) Czy ju˝ wszystkie jesteÊcie?
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– Ja-a-a!!! – wrzeszcza∏y zgodnie dzieci i dopiero po odprawieniu tego nieodzownego, wst´pnego ceremonia∏u sztuka mog∏a si´ rozpoczàç.
Nad tym g´stym, zwartym, ledwo si´ poruszaç mogàcym i tumany
suchego kurzu wzbijajàcym t∏umem jaÊnia∏o najcz´Êciej wysokie, czyste, bardzo niebieskie niebo sierpniowe. I szybowa∏y ku niemu – przy
akompaniamencie wrzasków i wizgów niepocieszonych dzieci – czerwone, zielone, ˝ó∏te i jakie tylko jeszcze baloniki, których ca∏e p´ki
sprzedawano przy wszystkich wyjÊciach na plac.
Gdy koƒczy∏ si´ Domnik, przez pewien czas krà˝y∏y jeszcze po mieÊcie jego odpryski: kataryniarze ze smutnymi, nieco schorowanymi
z racji zbyt dla nich zimnej pogody ma∏peczkami lub kolorowà papugà, umiej´tnie i za drobnà tylko op∏atà wyciàgajàcà z tekturowego pude∏ka wró˝ebny los, w którym ca∏a przysz∏oÊç zg∏aszajàcej si´ osoby
zawarta by∏a w paru linijkach czarnego druku. Pojawiali si´ domokrà˝cy, zachwalajàcy ju˝ nie tylko maÊci i mikstury, ale sznurowad∏a,
nici, grzebyki, lusterka i wszystko, co mog∏o zapewniç im najdrobniejszy choçby zarobek na nadchodzàcà srogà, d∏ugà i ci´˝kà zim´. DomoroÊli Êpiewacy (i Êpiewaczki), grajkowie o piskliwie rozstrojonych instrumentach (zdarza∏y si´ duety, tercety, z rzadka nawet i kwartet) zaludniali szare, wàskie podwórzowe studnie, a wyst´py ich – w zale˝noÊci od oceny s∏uchaczy – nagradzano zakr´conymi starannie w kawa∏ek gazety groszakami, które spada∏y na bruk z uchylonych okien
czynszówek. Muzyczne popisy by∏y rozmaite, od dziarskich marszów
po taneczne melodie, Êpiewano natomiast tylko i wy∏àcznie o mi∏oÊci,
przy czym zasadniczy schemat nigdy nie ulega∏ zmianie: Pojawia∏ si´
tajemniczy (czasem troch´ podejrzanego autoramentu) on – rozkochiwa∏ niewinne dziewcz´, po czym odchodzi∏ w nieodgadnionà dal, zostawiajàc jà z sercem z∏amanym, podeptanym i gorzko roz˝alonym,
a dobrze jeszcze, jeÊli nie z bardzo wrzaskliwà tego romansu pamiàtkà; akuratnie jak w ˝yciu, przyÊwiadcza∏y kuchty, praczki, pomywaczki i podr´czne od krawcowej, sup∏ajàc dla artystów swoje ci´˝ko
zapracowane fenigi.
Gimnastyczne pokazy na malutkich, wytartych dywanikach b∏yskawicznie rozk∏adanych na ziemi i równie szybko zwijanych, gdy tylko
zamajaczy∏ w bramie trawiasty mundur policjanta, zdarza∏y si´ rzadziej. Dokonywa∏y ich przewa˝nie niedorostki lub ca∏kiem nawet ma∏e dzieci (najcz´Êciej dziewczynki), chodzàc na r´kach, stajàc na g∏owie, wykonujàc w szaleƒczym tempie misterne gwiazdy, przerzutki
i szpagaty, choç sypiàce si´ z okien datki zbierali asystujàcy im doroÊli.
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Póêniej – kiedy dnie stawa∏y si´ ju˝ coraz krótsze, bardziej szare,
mgliste i d˝d˝yste – pojawiali si´ zwykli ˝ebracy i najcz´Êciej nie
z tych, co to po bramach wyciàgali r´k´. Bieda gryz∏a, doskwiera∏o
bezrobocie, stawali wi´c na podwórkach niekiedy nawet m∏odzi, wychudzeni, bladzi, z kawa∏kiem tektury w r´ku, opatrzonej napisem:
„˚ebraç si´ wstydz´ – pracy nie mam” albo „Bez pracy êle – g∏odowaç
gorzej”. Maskowali swe zawstydzenie ˝a∏osnymi próbkami Êpiewu albo wprost pukali kolejno do ka˝dych drzwi i najcz´Êciej niech´tnie
przyjmowali kromk´ chleba ze smalcem czy misk´ zupy zamiast pieni´˝nego datku. Goràcà zup´, kawa∏ek chleba czy kubek – zbo˝owej
oczywiÊcie – kawy, nawet nockà zapewnia∏y im schroniska lub towarzystwa dobroczynnoÊci, choç te˝ nie by∏o ich zbyt wiele i jeszcze
mniej mia∏y na te doraêne akcje funduszy. Ale jak tu wystawaç godzinami w kolejce po stempelek, czyli kolejnà adnotacj´ o mizernym (nigdy do nast´pnego niewystarczajàcym!) zasi∏ku dla bezrobotnych i nie
sztachnàç si´ na tym zimnie chocia˝ jednym (na sztuki te˝ sprzedawanym) papierosem? Jak tu z kumplem nie wejÊç choç na jedno piwo do
naro˝nej knajpy, by obeschnàç po deszczu i wspólnie nauràgaç na
pod∏y los?
Wymizerowane, wyniszczone kobiety chy∏kiem wynosi∏y z domu
co lepsze p∏aszcze, obrusy, poduszki, zmierzajàc z nimi do jak˝e licznych w owym czasie lombardów (Pfandhaus, Leihhaus – odczytaç by∏o mo˝na na ka˝dej niemal ulicy) – a ubogich tych zastawów najcz´Êciej nie mo˝na ju˝ by∏o wykupiç – co gorsza – ma∏o nast´pnych dostarczyç. A gazety codzienne p´ka∏y od og∏oszeƒ: „Licytacja – licytacja
przymusowa: bielizna sto∏owa i poÊcielowa, firanki, zas∏ony, zegary
i zegarki, obràczki, odzie˝ u˝ywana, lampy, meble”...
Dzieci tego jeszcze nie rozumiejà, dzieci nie widzà, nie wiedzà.
Bzdury! Dzieciom w∏aÊnie najgorzej. Widzà wszystko, wiedzà wi´cej
znacznie ni˝ umiejà nieporadnym jeszcze s∏owem wypowiedzieç
(a ile˝ jeszcze zatajajà – ze strachu), rozumiejà wczeÊniej ni˝by to nawet dla samych siebie okreÊliç umia∏y, ˝e dzieje si´ êle i coraz gorzej.
W domu jest jazgot i wrzask albo ci´˝kie, g∏uche milczenie – a na podwórku te˝ nie lepiej, skoro tu˝ obok Heinz czy Truda pa∏aszujà grube kromki posmarowane apetycznà leberkà, czyli wàtrobiankà, i mo˝na si´ im tylko przyglàdaç ze êle tajonà zazdroÊcià, której do wtóru
w∏asne – puste – kiszki marsza grajà. Co starsze radzà sobie jakoÊ: odnoszà (i przynoszà) zlecone prania, wyszywajà chusteczki lub serwetki, sprzedajà gazety czy pokàtnie robione papierosy. Ale umys∏ dziec-
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ka to jeszcze mens momentanea1 – nigdy póêniej ju˝ nieosiàgalna –
chwieje si´ przez chwil´ jak wa˝ka nad najciemniejszymi sprawami,
a ju˝ za moment odrywa si´ od nich, odfruwa ku weselszym, choç
ulotnym i b∏ahym. A jesieƒ to równie sposobna ku temu pora jak ka˝da inna. Tym bardziej ˝e czas najwy˝szy robiç latawce, Drachen, czyli smoki, jak si´ tu w MieÊcie nazywajà. OczywiÊcie, ˝e pe∏no ich na
sklepowych wystawach, prawid∏owo wysmoczonych, jaskrawo˝ó∏tych lub p∏omiennie czerwonych, wymalowanych czarnymi krechami
na najprawdziwsze straszyd∏a, ale któ˝ by je kupowa∏, skoro i tak
w domu groszem nikt nie Êmierdzi? Za uciu∏ane fenigi kupuje si´ wi´c
tylko papier – najlepiej cieniutki, specjalny, b∏onkowaty, czerwony
i granatowy – i kilka drewnianych listewek. Teraz ca∏a rzecz w tym,
˝eby owe listwy nale˝ycie po∏àczyç i papierami okleiç, a póêniej doczepiç wspania∏y, te˝ papierowymi kokardkami zdobiony ogon i d∏ugi, d∏ugi, d∏ugi sznur, na którym – a umiej´tnoÊç t´ zdobywa si´ nie
pierwszej wcale jesieni – z nale˝ytego rozbiegu b´dzie go mo˝na puÊciç, a˝ zaszybuje wysoko, wy˝ej i coraz wy˝ej. I jeÊli tylko w druty albo ga∏´zie si´ nie zaplàcze, mo˝na go b´dzie tak podniebnie wypuszczaç co dzieƒ, póki tylko trwa jeszcze pogoda, krótkie dni z∏udnego lata starych bab (Altweibersommer – mówià tutaj na nasze, bardziej ju˝
skrótowe babie, czy te˝ babskie lato), a w koƒcu Êciàgnàç ju˝ ostatecznie na ziemi´ i w ciemnym zakamarku szafy schowaç do nast´pnego
sezonu. Urzàdza si´ zawody, konkursy, turnieje, w których rej wodzà
co starsi i wprawniejsi w nie∏atwym kunszcie umiej´tnego manewrowania d∏ugim sznurem ch∏opcy, ale nie brak te˝ i dziewczynek. A co
bardziej p∏oche istoty wypuszczajà przy ostatnim rozbiegu ca∏y sznurek z ràk i – nie bez ˝alu oczami ju˝ tylko Êledzà wysoki lot swojego
smoka, szybujàcego coraz dalej i niknàcego w koƒcu w p∏owiejàcym,
jesiennym niebie.



Na D∏ugà wychodzi si´ przez Wysokà Bram´. Niektórzy nazywajà
jà tak˝e Z∏otà, mo˝e od z∏ocistych liter napisu, który na niej umieszczono. Odcyfrowaç go pomaga Pum – bo nie nasta∏ jeszcze dla dziewczynki czas „∏aciƒski”, a sentencja w tym w∏aÊnie j´zyku g∏osi pouczajàco: Concordia res parvae crescunt – discordia...2, czyli: zgoda budu------1
mens momentanea – (∏ac.) umys∏ skory (szybki).
2
Sentencja na Z∏otej Bramie brzmi: Concordia res publicae parvae crescunt – discordia magnae concidunt – Zgodà ma∏e paƒstwa wzrastajà, niezgodà du˝e upadajà.

- 73 -

je, niezgoda rujnuje. Proste i prawdziwe, nie tylko w odniesieniu do
tego w∏aÊnie Miasta, có˝, kiedy ma∏o kto nawet o istnieniu tej budujàcej maksymy pami´ta.
I w ogóle – nic si´ nie zgadza. D∏uga wcale bowiem nie jest naprawd´ d∏ugà ulicà, choç przyznaç trzeba, ˝e nale˝y do najszacowniejszych.
Nie tylko dlatego, ˝e mieÊci si´ przy niej g∏ówna poczta. Nie, nie polska – tylko miejska, choç i przy niej obok lokalnych, tak˝e wisi skrzynka tamtejszej – taki to ju˝ los Miasta, ˝e dwie ró˝ne poczty w nim si´
mieszczà. Polskie jest te˝ osobne gimnazjum, Macierz Szkolna i wiele
innych instytucji, ale to do obecnej relacji ogólniejszej nie przynale˝y.
D∏uga szacowna jest dlatego, ˝e przez nià wychodzi si´ na D∏ugi Rynek.
D∏ugi Rynek (nie: Targ!) jest sercem Miasta. To przy nim wystrzela
smuk∏a iglica ratuszowej wie˝y, wokó∏ której krà˝à postaci czterech
(któ˝ odgadnie, dlaczego tylko tylu?) Aposto∏ów (mo˝e Ewangelistów?)1, a na jej szczycie tkwi z∏ota, ledwo dostrzegalna z do∏u figurynka króla – ponoç polskiego. I po obu jego stronach wznoszà si´ patrycjuszowskie, najwspanialsze kamienice, ca∏e w z∏oceniach, bogatych
ornamentach, szerokich tarasowych przedpro˝ach obwarowanych
ci´˝kimi, kamiennymi kulami lub ˝elaznymi paszcz´kami baÊniowych
stworów. I przy nim, tu˝ obok okaza∏ego Dworu, od stuleci b´dàcego
najgodniejszà siedzibà miejskiej rady i kryjàcego w sobie skarby i zabytki przez ca∏e wieki gromadzone – w pienistych bryzgach fontanny
taƒczy krzepki bóg morza z wysoko wzniesionym, groênym swym
ber∏em – trójz´bem. Taƒczy w zieleni drzew lub otoczony cieniem ich
bezlistnych ga∏´zi, troch´ rozbawiony, a troch´ wojowniczy, niedosi´˝ny i zawsze zwyci´ski. Tu w∏aÊnie, na D∏ugi Rynek, tyle ˝e kilka
lat póêniej, przeniesie Pum centralne biuro swego znacznie ju˝ wówczas rozga∏´zionego Trans-maru – tyle ˝e po przeciwnej do Dworu
stronie.
I – tak˝e ∏aciƒskà – herbowà miejskà dewiz´ t∏umaczy Pum. Z tych
pradawnych zawo∏aƒ, którymi niczym rycerskim klejnotem ozdabia∏y
si´ stare miasta, pami´ta∏a jedno jeszcze z okresu przygotowaƒ do
francuskiej podró˝y: Pary˝ – czyli dawna Lutetia – szczyci∏ si´ dumnym wezwaniem: Fluctuat – nec mergitur 2, czyli p∏ynàç, nie zatonàç
mia∏o miasto. U nas natomiast rada i przestroga zawarte sà z patrycjuszowsko-kupieckà trzeêwoÊcià w krótkim: Nec temere – nec timide 3,
------1
˚adne êród∏a nie potwierdzajà tego spostrze˝enia Autorki.
2
Fluctuat... – (∏ac.) Rzuca nim fala, ale nie tonie.
3
Nec temere... – (∏ac.) Ani zuchwale, ani tchórzliwie.
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I ju˝, skr´cajàc w lewo, idziemy
tym razem prawdziwie D∏ugim
Mostem. Stojà przy jednej jego
stronie skromne i wàskie, stare
kamieniczki, wedle ówczesnych
- czyli wówczas, gdy je stawiano - obowiàzujàcych przepisów,
opatrzone dwoma tylko, trzema
(co najcz´Êciej) albo i czterema
oknami...
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... a jeszcze dalej wznosi si´ masywny czub „Krantoru” (czyli
bramy windziastej, bo z jej górnego, okràg∏ego luku zwisa∏a
gruba lina, na której z cumujàcych statków wyciàgano worki,
skrzynie czy beczki).
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czyli – ani nic nierozwa˝nie, z motykà na s∏oƒce, ani te˝ l´kliwie czy
bojaêliwie. W zawsze burzliwych dziejach Miasta i równie nie∏atwych
losach jego mieszkaƒców niewiele jednak wskazuje, ˝e o tych wznios∏ych pouczeniach pami´tano.
Ale D∏ugi Rynek tak˝e, wbrew swej nazwie, wcale nie jest taki d∏ugi i ju˝ dochodzimy nim do drugiej, Zielonej Bramy, która te˝ nie jest
zielona, tylko wzniesiona najzwyczajniej z tutejszej, czerwonobrunatnej ci´˝kiej ceg∏y. I ju˝, skr´cajàc w lewo, idziemy tym razem prawdziwie D∏ugim Mostem1. Stojà przy jednej jego stronie skromne i wàskie,
stare kamieniczki wedle ówczesnych – czyli wówczas, gdy je stawiano – obowiàzujàcych przepisów, opatrzone dwoma tylko, trzema (co
najcz´Êciej) albo i czterema oknami, a jeszcze dalej wznosi si´ masywny czub „Krantoru”2 (czyli bramy windziastej, bo z jej górnego, okràg∏ego luku zwisa∏a gruba lina, na której z cumujàcych statków wyciàgano worki, skrzynie czy beczki).
Statki cumujà i dziÊ, a przede wszystkim najwa˝niejszy dla dzieci
i przez wszystkie pi´kne pory roku a˝ na morze wyp∏ywajàcy wycieczkowy, bia∏y i przysadzisty „Paul Beneke”, jak g∏osi du˝y czarny
napis na jego boku. Szara i rozlewna Mot∏awa ma w g∏´bi jeszcze Spichrzowà Wysp´, ale tam ˝adne wycieczki nie docierajà.
Na D∏ugim MoÊcie ludzi jest zawsze mrowie, Êwiàtek czy piàtek.
W Êwi´ta – dla rozrywki oczywiÊcie, a w powszednie dni (zw∏aszcza
piàtki), dlatego ˝e tam w∏aÊnie jest rybne targowisko. Latem pod rozpi´tymi, sp∏owia∏ymi, grzybiastymi parasolami, a zimà okutane a˝ po
sam nos i na specjalnych piecykach, do których d∏ugimi szczypcami co
pewien czas wsuwa si´ im goràce ceg∏y, siedzà rybackie babule nad
roz∏o˝onym w p∏askich metalowych skrzyniach, wannach i cebrzykach, co i rusz ˝ywo podskakujàcym i chlupocàcym towarem. Srebrzà
si´ Êledzie, a˝ fioletowo po∏yskujà t∏uste matiasy, tu˝ obok apetyczne
m∏odziaki s∏usznie zielonymi zwane, które a˝ si´ proszà, ˝eby chocia˝
funt – nieodmiennie zawijany w kawa∏ek starej gazety – zabraç do domu, starannie oczyÊciç, w màce lekko obtoczyç i na smalcu chrupko
usma˝yç. Powa˝nym okiem ∏ypià z jedynej swej ciemnej strony p∏aÊciutkie flàdry, wijà si´ oÊliz∏e brunatno-bia∏e w´gorze, o których ka˝de dziecko wie, ˝e najlepsze sà w maju – koniecznie w zawiesistym,
koperkowym sosie i z sa∏atkà ogórkowà (nie – broƒ Bo˝e – nieznanà
mieszkaƒcom Miasta – mizerià!), p´kate pomuchle, czyli po prostu
dorsze, mimo licznych odmian wcale nie sà tanie, ale prócz nich
------1
Obecnie D∏ugie Pobrze˝e.
2
Z niem. Kran – ˚uraw.
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wszystkich dostaç tu mo˝na tak˝e ryby s∏odkowodne: szczerzàcego
drapie˝ne z´biska szczupaka, bia∏obrzuszka – sandacza, oÊcistego
leszcza i mnóstwo wszelkiego drobiazgu a˝ po smaczne karaski
i drobne p∏otki. W drewnianych skrzynkach przyciàgajà wzrok z∏ociste, Êwie˝utko tej nocy uw´dzone flàdry, szprotki i „schillerowskie loki”1 – specjalnie w spiral´ poskr´cane, a w wysokich s∏ojach czekajà
swojej kolei ca∏kiem ju˝ w´˝opodobne, opiekane i marynowane kwaskowato dziewi´ciooki (Neunaugen), czyli minogi, u których – mimo
gorliwego sprawdzania – ani razu owych dziewi´ciorga oczu doliczyç
si´ nie by∏o mo˝na. Ani nawet jednego!!!
Rybne przekupy (bo nie zawsze sà to rybaczki prosto z po∏owu
i w´dzarni tu przyje˝d˝ajàce) sà roz∏o˝yste, rezolutne, jazgotliwe. Zaczepiajà krà˝àce po targu potencjalne klientki, krzykliwie zachwalajà
swój towar, ale grymasiç i przyd∏ugo przebieraç wcale nie pozwalajà.
Niech no jaka paniusia zbyt ostentacyjnie zacznie zazieraç w skrzela,
niezdecydowanie kiwaç si´ nad wagà albo zgo∏a kwestionowaç Êwie˝oÊç wybranej sztuki – nas∏ucha si´ za wszystkie czasy. – Co tu ∏askawa Pani wydziwia, co d∏ubie? W nosie sobie pod∏ub, a ∏apy zabierz od
ryb!
I zajad∏e targi o zawsze poczàtkowo – i z rozmys∏u – zawy˝onà cen´ mia∏y swoje ustalone granice, po przekroczeniu których mo˝na by∏o ju˝ tylko cisnàç za umykajàcà p∏ochliwie klientkà najpogardliwsze
wyzwisko: – Pracherka!
Pracher bowiem to – w niepowtarzalnym, a te˝ prawie i nieprzet∏umaczalnym swoistym j´zyku Miasta – istota na wskroÊ n´dzna, skrzy˝owanie natr´tnego ˝ebraka z cwanym wy∏udzaczem, pot´pianym
przez wszystkich rzetelnych i z pracy w∏asnych ràk uczciwie ˝yjàcych
ludzi.
Na D∏ugim MoÊcie by∏o jednak jeszcze wiele innych zajmujàcych
i wartych obejrzenia obiektów – choçby sklep Morskiego Diab∏a. Nie
jego w∏aÊciciel tak si´ nazywa∏, tylko – g´stymi gromadami przed wystawà st∏oczone – dzieci nazwà tà ów sklep obdarzy∏y. Powód figurowa∏ w samym Êrodku ekspozycji: wy∏upiastookie i rogate, groêne oblicze, u∏o˝one z najró˝niejszych muszli i muszelek, o krwistoczerwonych, wywini´tych – tak˝e muszlowych – wargach. Od najmniejszych,
ró˝owych jak dziecinne paznokcie, a˝ po ogromne, wapiennobia∏e czy
t´czowoper∏owe – muszle zape∏nia∏y ciasne i ciemne wn´trze sklepiku, a by∏y te˝ suszone rozgwiazdy, wdzi´cznie, esowato wygi´te koniki morskie o zawsze zdziwionych, maleƒkich g∏ówkach, czerwone,
------1
Spiralnie zwini´te paski uw´dzonej t∏ustej ryby.
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bia∏e albo tak˝e ró˝owe ga∏àzki korali, ˝ywicznie ciemnobràzowe lub
mleczno˝ó∏te wi´ksze i mniejsze bry∏ki bursztynu – skarby nad skarbami, wspania∏oÊci, które – skoro ich kupiç nie by∏o mo˝na – nale˝a∏o
koniecznie przynajmniej par´ razy w tygodniu oblizaç przez szyb´
wyg∏odnia∏ym a rozmarzonym okiem.
By∏y i kogi: zwyk∏e albo arcyprzeÊcipnym sposobem budowane
w d∏ugiej, p∏asko le˝àcej butelce, gdzie je przez szk∏o podziwiaç by∏o
mo˝na, ale wyjàç – bez zniszczenia ca∏ej, misternej a ˝mudnej konstrukcji – ju˝ nie. Kogi, czyli modele starych – tu wolno je tak nazwaç
– okr´tów, o szeroko rozpi´tych, wyd´tych ˝aglach. By∏y ró˝nej wielkoÊci, o przysadzistych, poczernia∏ych kad∏ubach – niektóre doprawdy stare, zdobiàce nie tylko dostojne wn´trza poÊród ci´˝kich, suto
rzeêbionych szaf, sto∏ów i krzese∏ z czarnego d´bu, ale i antykwariaty,
których w MieÊcie nie brak∏o. Ale by∏y te˝ malutkie, mniej lub bardziej
zr´cznie odtwarzane ich namiastki, a zdarza∏y si´ arcydzie∏ka wykonane ze szczerego bursztynu.
D∏ugi Most odwiedzali przecie˝ nie tylko miejscowi albo ˝àdni morskich wycieczek turyÊci: t∏umnie krà˝yli po nim tak˝e marynarze, którzy z racji krótkiego przewa˝nie postoju w porcie schodzili „na làda”.
PomyÊlano i o nich, bo roi∏o si´ tutaj od niewielkich, mrocznych knajpek, ziejàcych zza uchylonych drzwi zawsze tym samym zaduchem
skwaÊnia∏ego (bo przesta∏ego) piwa i przestyg∏ego tytoniowego dymu. W trosce o jak najliczniejszà klientel´ przeÊciga∏y si´ pomys∏owymi reklamami, jak choçby ta – o szeroko na obie strony rozwartych i jaskrawà zielenià powleczonych wejÊciowych drzwiczkach: na ka˝dej
z tych po∏ówek wymalowano wielkie, bia∏e jajo; ca∏oÊç zaÊ opatrzono
filuternà zach´tà:

Ei
Warum

Ei
Vorbei?

(Pomijajàc fonetycznà – bo przecie˝ nie semantycznà zbie˝noÊç tego
zawo∏ania z samà nazwà jajka – mo˝na by to – acz niezdarnie – spróbowaç sparafrazowaç tak mniej wi´cej:

Ej˝e
Nie miƒ:

Ej˝e
Wejdê˝e!)

Dosyç o D∏ugim MoÊcie. Skr´camy teraz z niego w lewo i kolejnà
ciemnà, sklepionà bramà idziemy ku uliczce, a w∏aÊciwie zau∏kowi,
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którego pró˝no dziÊ szukaç w realnie istniejàcym (chyba jednak – po
wi´kszej cz´Êci i prawda, ˝e z niezmiernym pietyzmem – odtworzonym) MieÊcie. Uliczka nazywa si´ Pietruszkowa1 (Petersiliengasse),
a tak jest ma∏a i wàziutka, ˝e mieszkaƒcy jej niewysokich kamieniczek
z obu stron przez okna si´ wychylajàc, r´ce by sobie chyba nad jej kocio∏bistà jezdnià uÊcisnàç mogli. Jest tu niewielka piekarnio-ciastkarnia, sklepik rzeênicki, sklepik ze s∏odyczami, par´ innych jeszcze.
A wejÊç musimy pod nr 17 i po wydeptanych, mrocznych a stromych
schodach dojÊç a˝ na drugie pi´tro, bo tam mieszka Babcia.



Babcia Amalia (w odró˝nieniu od nie˝yjàcej ju˝ babci Teodozji, znanej jedynie ze starej, sepiowej fotografii) jest Kaszubkà i matkà Puma.
Mimo panieƒskiego nazwiska koƒczàcego si´ ostro powarkujàcym
„...br (...r-r-r) odz (...dz-dz) ka”, z gburów bynajmniej si´ nie wywodzi.
Gbur – gwoli wyjaÊnienia tej kwestii ludziom nic niepojmujàcym – nie
oznacza∏ w jej stronach ordynarnego nieokrzesaƒca, lecz przeciwnie –
bardzo zamo˝nego w∏aÊciciela gruntu. Jako jedna z pi´ciu córek zwyczajnego rybaka nie odebra∏a zbyt starannej edukacji, zanim – zaledwie siedemnastoletnia – wysz∏a za mà˝ za dziadka Franciszka, o którym ju˝ by∏a mowa. On to – uparty autodydakta – czytaç i pisaç jà douczy∏ i podarowa∏ grubà, polskà ksià˝k´ do modlenia, a jeszcze i Dzieje Polski czytaç kaza∏ – niewiadomego autorstwa; choç spory ów tom,
starannie oprawiony w czarne p∏ótno dotàd le˝y na pó∏ce, pierwszych
stron w nim brak.
Dzieci mieli siedmioro: czterech synów, trzy córki, ale – jak to
z dzieci – pociechy z nich doczeka∏a niewiele, choç wszystkie zdà˝yli
jeszcze wspólnymi si∏ami wykierowaç na ludzi: najstarszy – architekt
– jak tak˝e ju˝ wiadomo, zginà∏ od zb∏àkanej kuli, nast´pny w Êwiat
ruszy∏ i s∏uch po nim wszelki doszcz´tnie zaginà∏, trzeci do marynarki handlowej (pewne, ˝e niemieckiej – a jaka˝ jeszcze tu podówczas
byç mog∏a) przysta∏ i kawa∏ Êwiata zwiedzi∏, no a najm∏odszy i ulubiony – to w∏aÊnie Pum. Z córek najstarsza m∏odziutko na gruêlic´ umar∏a, a dwie pozosta∏e wyda∏y si´, owszem, niezgorzej: jedna za Skandynawa – bogatego piwowara, druga za Niemca – uczonego filologa.
Z tym ostatnim ma∏˝eƒstwem najwi´cej by∏o k∏opotów, bo ojciec wyklàç chcia∏ wyrodnà dziewczyn´, która – pomagajàc przy rannych
------1
Obecnie ul. Warzywnicza.
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w miejskim szpitalu (rzecz dzia∏a si´ podczas pierwszej wojny Êwiatowej) – nieprzytomnie zakocha∏a si´ w ∏ysawym i wcale ju˝ niem∏odym, ale – trzeba pecha! – niemieckim ozdrowieƒcu. Ale Babcia
o praktycznym i w wielu ˝yciowych tarapatach dojrza∏ym umyÊle zadecydowa∏a trzeêwo:
– Co tam, ˝e Niemiec, o jeny kochany! (sta∏e to jej zawo∏anie zast´powa∏o chyba inwokacj´ do Pana Jezusa, którego imienia grzech przecie˝ by∏o wzywaç), co to je ten Hans? Cz∏owiek, czy nie?
Wysoki, cichy a milkliwy Hans pojawi∏ si´ wi´c na Pietruszkowej,
oceniony zosta∏ nale˝ycie, dziadkowe gromy umilk∏y, weselisko si´
odby∏o, po czym ciocia Ela wyjecha∏a do wi´kszego jeszcze miasta, bo
mà˝ jej w Berlinie znalaz∏ wcale dobrze p∏atnà redaktorskà posad´
w jakimÊ naukowym wydawnictwie.
Babcia jest drobna, szczup∏a, zawsze wyprostowana i nieodmiennie
ubrana na czarno. Popielate – nie ca∏kiem (choç ma teraz ju˝ dobrze po
siedemdziesiàtce) siwe jeszcze w∏osy rozdziela poÊrodku zawsze
krzywym przedzia∏kiem, a cieniutki warkocz spina w tyle g∏owy du˝ymi, drucianymi szpilkami w koczek, czyli tak tu zwany Dutt. Uszy
ma spore, nosa te˝ jej pot´˝nego Stwórca nie poskàpi∏, wàskie wargi
cz´sto przejaÊnia cokolwiek niedowierzajàcym uÊmiechem, a sp∏owia∏e, niebieskie oczy, bacznie spoglàdajàce spod g∏´bszego jeszcze ni˝
u Puma daszka, cz´sto ∏zawià, co nie przeszkadza jej przecie˝ szyç ani
czytaç. U lekarza nie by∏a nigdy w ˝yciu, nie ma te˝ takiej na Êwiecie
si∏y, która zdo∏a∏aby jà zmusiç do odwiedzenia okulisty. ˚arliwie wierzy w Boga, co niedziela w´druje na wczesnà msz´, ale poza tym polega na w∏asnym, dobrze wypróbowanym rozsàdku. Podró˝owaç nie
lubi: ka˝dà z zagranicznych córek odwiedzi∏a zaledwie dwa razy
w ˝yciu. Co innego, gdy w dzieƒ jej urodzin dwa malutkie pokoiki nape∏niajà si´ gwarem gratulantów: godnie przyjmuje ˝yczenia, cieszy
si´ prezentami i ju˝ po chwili gromadzi wszystkich wokó∏ rozsuni´tego na t´ uroczystoÊç owalnego sto∏u pe∏nego niewymyÊlnych pysznoÊci.
Z maciupkiego, jak dziupla ciemnego, przedpokoiku dwoje drzwi
otwiera si´ po obu stronach do pokoików Babci. We frontowym, paradnym, ma∏o co widaç przez niedu˝e okienka, tak g´sto zastawione
sà doniczkami jaskrawoczerwonych pelargonii i fioletowo-ró˝owych,
dzwonkowych fuksji. Na pod∏odze zapokostowanej na czerwono stoi
jeszcze wielka donica ciemnozielonego mirtu.
– Par´ ga∏àzek dam ci do wianka, jak do Êlubu si´ b´dziesz stroiç –
obiecuje wnuczce.
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Mi´dzy oknami mieÊci si´ tremo: wàskie, d∏ugie lustro od sufitu a˝
do pod∏ogi. Uj´te w politurowane, bràzowe ramy i u do∏u ozdobione
pó∏eczkà, na której stoi ca∏a kolekcja ró˝nokszta∏tnych muszli z dalekich wód.
– A przy∏ó˝ no t´ muszl´ do ucha: zaraz us∏yszysz, jak morze szumi
– i doprawdy: szumia∏o zawsze!
Umeblowania dope∏nia wspomniany stó∏, kryty na co dzieƒ zielonà,
pluszowà serwetà, oraz równie pluszowe – choç ciemnoczerwone –
kanapa i dwa fotele. W kàcie za drzwiami bia∏y kaflowy piec. A z drugiej strony: gi´ty bujak, czyli wyplatany fotel na biegunach, i stoliczek
z gramofonem. Babcia jest bowiem nami´tnà konsumentkà muzyki tanecznorozrywkowej i po pracowitym dniu kiwa si´ b∏ogo w owym fotelu do wtóru najmodniejszych – g∏ównie przez córki dosy∏anych –
szlagierów. Gramofon trzeba z boku nakr´ciç korbkà, nastawiç nale˝ycie co i rusz zmienianà ig∏´, których ca∏e pude∏eczko le˝y zapobiegliwie w szufladce, i ju˝ koncert mo˝e si´ zaczàç.
Pokoik naprzeciw jest jeszcze mniejszy, mroczniejszy i nie tak suto
urzàdzony. MieÊci si´ w nim ˝elazne ∏ó˝ko (zamczysta szafa da∏a si´
jakoÊ, choç z trudem, wepchaç do przedpokoiku), taki˝ stojak na dwie
emaliowane miski do mycia, niewielki, prostokàtny stó∏ pokryty podniszczonà ceratà, kilka sfatygowanych krzese∏ i kanapka, na której sypia – Królewna. Bo to w∏aÊnie Babcia, mimo swoich lat, z oddaniem
ho∏ubi i wychowuje tu starszà swojà wnuczk´ o egzotycznym imieniu
Leila, którà osieroconà, z wirów rewolucji i wojny do niej przywieziono. Leila jest naprawd´ królewnà, rodzinnà pi´knoÊcià, smuk∏onogà,
zgrabnà, o z∏ocistych, wijàcych si´ w∏osach i wielkich, zielonych
oczach, rozkapryszonà jedynaczkà, której ca∏a rodzina stara si´ dogadzaç na wyÊcigi. Wie o tym doskonale i wykorzystuje te sentymenty,
ju˝ to utyskujàc na surowoÊç Babci, ju˝ to cichcem wymykajàc si´
z lekcji w jak˝e nudnej handlówce (musi przecie˝ dziewczyna mieç jakiÊ fach w r´ku!), ju˝ to strojàc b∏agalne minki do Puma: – Stryjku-u!
Stryjek mi da na kajzery!
A kajzery, których z kajzerkami myliç nie nale˝y, to czysto jedwabne i niewiarygodnie drogie poƒczochy. Ale jak˝e w nich, zw∏aszcza
tak zgrabne, nó˝ki wyglàdajà!
Do tego pokoiku przylega maluÊka kuchenka, a z niej drzwi wiodà
na balkonik, gdzie zimà zalega spory kopczyk w´gla (schodziç po opa∏
do piwnicy Babcia ju˝ nie mo˝e, a Leila nie ma czasu: ledwo, ˝e z koszykiem po kartofle kiedy tam zbiegnie!), a w pogodniejsze pory roku
toczà si´ wojny z mewami.
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Kto je toczy? OczywiÊcie: Pujka Piàtek. Pujka – to po kaszubsku kot,
a ten pr´gowany, szary przyb∏´da dodatkowe jeszcze ma imi´ od dnia,
gdy go Babcia znalaz∏a wpó∏zmarzni´tego na Êmietniku. Pujka Piàtek
ma na balkonie swojà miseczk´ z resztkami rybich ∏bów i im podobnych przysmaków, ale na nie rzucajà si´ z wrzaskiem nienasytne nigdy ptasie rozbójniki, gromadnie nadlatujàce znad pobliskiej Mot∏awy.
Mewy – tylekroç poetycko opisywane, malowane, fotografowane sà
w istocie zaka∏à ca∏ego rodzaju ptasiego. Czupurne i czujne, oko majà
bystre, ∏apy silne, dziób ostry. A byle najeÊç si´ do syta, nie wzgardzà
najwi´kszymi obrzydliwoÊciami, rozdziobià wszelkie odchody i rzygowiny, gotowe chyba i przed padlinà si´ nie cofnàç. One to ca∏ymi
stadami d∏ugo towarzyszà wszelkim straw´ warzàcym statkom, a nawet kutrom rybackim, a w póêniejszych dziesiàtkach lat naszego stulecia j´∏y coraz g∏´biej zapuszczaç si´ na làd, do miast i odstraszy∏y nawet dostojne wrony, zamiast nich uwijajàc si´ wiosnà po polach za
oraczami i wyjadajàc z ziemi t∏uste, bia∏e p´draki.
JeÊli Babcia jest w domu – spieszy w sukurs, wywija kijem od
szczotki i przep´dza obrzyd∏e ptaszyska. A jeÊli nie – Pujka Piàtek nie
daje te˝ za wygranà i dzielnie stawia czo∏o, a raczej z pazurami rzuca
si´ na ptasià czered´, choç wychodzi z tych bojów mocno pokiereszowany i wielekroç kujni´ty drapie˝nymi dziobami. Wylizuje si´ z tych
ran d∏ugo, ale przy najbli˝szej okazji znowu rusza do boju.
Nieprawda zresztà, ˝e kot ze wszelkiej wysokoÊci zawsze bezpiecznie spada na cztery ∏apy. Dowodem najlepszym jest tu znowu Piàtek,
który – zwabiony pon´tnym zapachem Êwie˝o w´dzonej kie∏basy –
usi∏owa∏ wkraÊç si´ do piwnicy rzeênika, ale poÊlizgnàwszy si´ na t∏ustym wieku spad∏ z wysokoÊci tak niefortunnie, ˝e omal karku nie
skr´ci∏. Przera˝ona Babcia zaraz pobieg∏a z nim – w koszyku – do weterynarza, a d∏ugiej, przepisanej przezeƒ kuracji na tyle nie dowierza∏a, ˝e kaza∏a najm∏odszej wnuczce przez ca∏y ów czas (czyli prawie
dwa miesiàce!) odmawiaç za biednego Pujk´ po trzy zdrowaÊki przy
cowieczornym pacierzu.
Nieprawda te˝, ˝e w niezgodzie ˝yje pies z kotem. Psy sà na Pietruszkowej a˝ dwa: stara, wylenia∏a wilczyca Helcia o wielkich bursztynowych oczach i jazgotliwy, g∏adkow∏osy jamnik Kaczmarek (przezwany tak od nazwiska jakiegoÊ gminnego urz´dnika-z∏oÊliwca, który
niegdyÊ sprzeciwia∏ si´ Babci) – a harmonia mi´dzy nimi i Pujkà panuje tak znakomita, ˝e cz´sto g´sto – zimà zw∏aszcza – Êpià wszyscy razem, grzejàc si´ wzajemnie.
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Z Babcià chodzi si´ do czerwonoceglastej (w prusko-pocztowym
stylu pobudowanej) targowej hali i asystuje przy ceremonialnych zakupach. Nikt bowiem nie kupuje tu kota w worku, czyli towarów bez
degustacji. Na czubku no˝a (starannie i ka˝dorazowo póêniej mytego!) przekupka podsuwa próbk´ mas∏a, odrobin´ glumzy, czyli twarogu, albo kremowej, g´stej Êmietany, tu znanej jako szmand, choç sà to
ju˝ wschodniopruskie, j´zykowe domieszki. Nawet próbny kawa∏eczek kie∏basy smakowany jest d∏ugo i ze znawstwem, barwy i wyglàd
rozmaitych gatunków mi´sa komentowane sà nale˝ycie, a nogi rozwrzeszczanych w drucianych klatkach kur, kaczek i g´si poddawane
uwa˝nym ogl´dzinom. Poniektóre gospodynie zaraz na miejscu ka˝à
upatrzonà sztuk´ zar˝nàç, ale wi´kszoÊç uchodzi z ˝ywym towarem
w obszernym, plecionym koszyku, bo przyda si´ i krew: zw∏aszcza kacza. I ile˝ jeszcze po powrocie do kuchni z takim ptaszyd∏em roboty:
zar˝nàç, starannie oskubaç, nad ogniem ze wszystkich stron opaliç,
wypatroszyç, pilnie zwa˝ajàc przy tym na p´cherzyk ˝ó∏ciowy, który
jeÊli – nie daj Bóg – p´knie nieodwo∏alnie zniszczy ca∏oÊç, przenikajàc
jà obrzyd∏à gorzkoÊcià.
Ale drób to danie od wielkiego, Êwiàtecznego dzwonu, na równi
z ∏ososiowà szynkà, czyli w´dzonà, delikatnie ró˝owà (stàd nazwa)
pol´dwicà w cieniutkiej Ênie˝nobia∏ej otoczce t∏uszczu albo i aromatycznie podw´dzanymi brunatnymi pó∏g´skami, czyli siatkà sznurkowà oplecionymi g´simi biustami. Na co dzieƒ je si´ to, co kupiç zezwala chuda przewa˝nie kieszeƒ i co niesie ze sobà kolejna pora roku.
Transport jest kosztowny, konserwy te˝ nie tanie (szczególnie drogie,
choç wysoko jako delikates cenione, puszki koniecznie portugalskich
sardynek), o lodówkach ani – tym bardziej – zamra˝arkach nikt jeszcze nawet nie Êni. Pozostajà na wpó∏ cha∏upnicze sposoby – saletra,
sól, peklowanie, marynowanie, coraz ju˝ popularniejsze weki.
I wszystko to, co bujna, niezatruta przyroda w polu, na ∏àce, w lesie
nam przyniesie.
Wiosnà jada si´ wi´c smardze (Morcheln), czyli grzyby tylko na korze drzew rosnàce; bibu∏kowato pogniecione, ciemne ich nieco sto˝kowate kapelusze pyszne sà ze Êmietanà. Latem i a˝ do póênej jesieni
grzybów wszelkich jest obfitoÊç, ale prym wÊród nich trzymajà w MieÊcie ˝ó∏ciutkie, ostrawe kurki, które zjada si´ wy∏àcznie z chrupko
przysma˝onym boczkiem. Nikt te˝ nie gardzi miskà „Êwiƒskiej fasoli”, czyli bobu, byle dobrze okraszonego. Je si´ – zw∏aszcza w okresach
Êwiniobicia – na goràco Êwie˝utkà wàtrobiank´ i kaszank´, czyli Blutwurst, robionà w tych okolicach z krwi bydl´cej i manny kaszy, moc-
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no przyprawianà zio∏ami, zw∏aszcza majerankiem. A zimà dopycha
si´ jad∏ospis kartoflami, zawiesistymi sosami, g´stymi zupami, faszerowanà kapustà. Na robotniczych osiedlach w Oruni czy na Cygankach (naprawd´ nazywa∏y si´ Ziganken 1 ) wolà inne, treÊciwe potrawy: ˝eberka z kapustà, t´gi kawa∏ golonki z przecieranym grochem
i suto omaszczonymi kartoflami. Ale na ty∏ach prawie ka˝dego z tych
osiedlowych domków skubie rzadkà traw´ krowa biednych ludzi (Armeleutekuh), czyli zadzierzysta zazwyczaj, rogata kózka, nie brak te˝
kilku kur i odrutowanych klatek z królikami, po zielsko dla których
ugania zaraz po szkole okoliczna dzieciarnia.
Z Babcià chodzi si´ do koÊcio∏a. I to chyba ona najpierwsza prowadzi dziecko w tajemniczà ciemnoÊç Panny Marii, gdzie odczuç jeszcze
mo˝na ca∏y majestat i groz´ mrocznego gotyku. Przez ró˝nokolorowe
witra˝e sp∏ywa tyle tylko Êwiat∏a, ˝e dostrzec w nim mo˝na przetarte
do osnowy, wysoko zawieszone sztandary – zdobycze z jakichÊ, dziÊ
ju˝ niepami´tnych bitew – i skàpe, niewyraêne z∏ocenia przy o∏tarzach, a nad g∏ównym, niemal niezrozumia∏y zarys licznych postaci na
równie przyciemnionym tle: – To Memling, Sàd Ostateczny, zdobyczny na Szwedach ∏up – wyt∏umaczy póêniej Pum. Ale tymczasem dziecinne nogi dygoczà i Êlizgajà si´ ze strachu po nierównych, nagrobnych przecie˝, kamiennych posadzkowych p∏ytach, z napisami wpó∏
lub ca∏kiem ju˝ zatartymi dziesiàtkami tysi´cy stóp drepczàcych po
nich od ilu˝ ju˝ setek lat.
I od Babci dowiedzieç si´ te˝ mo˝na o tradycji istniejàcego dotychczas w MieÊcie „stiftu”, czyli rezydencji dla starych panien. Niekoniecznie musia∏y si´ wywodziç z wysokiego rodu, mog∏y te˝ byç
u∏omne, krzywe czy garbate, tylko dytki mieç musia∏y, znaczy – dobry
grosz. Czy same go uciu∏a∏y, czy od zamo˝niejszych krewnych zdo∏a∏y wy∏udziç – nie obchodzi∏o nikogo, a gdy raz ju˝ si´ tam wkupi∏y, zapewniony mia∏y nie tylko godziwy wikt, opierunek, opa∏ i ciasny pokoik, ale nawet i godziwy pochówek.
Swoisty i barwny j´zyk Babci nie by∏ te˝ chyba ca∏kiem czystà kaszubszczyznà, choç na rybnym targu porozumiewa∏a si´ z handlujàcymi tam Kaszubkami bez trudu. Ale przymieszki wschodniopruskiego
dialektu, ca∏kiem odmiennej gwary kociewskiej i najzupe∏niej ju˝ tutejszego, swoiÊcie miejskiego ˝argonu ∏àczy∏y si´ w nim zgodnie z nieoczekiwanymi wtr´tami czystej polszczyzny (to zapewne wp∏ywy poczàtkowych a purystycznych zap´dów Pam, póki z nich – doÊç szybko zresztà – nie zrezygnowa∏a) i pospolitymi germanizmami. Stàd te
------1
Obecnie Suchanino – dzielnica Gdaƒska.
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wszystkie taszki (torebki), jaczki (swetry lub kurtki) i taski (fili˝anki
albo i kubki) obok checz, bia∏ek czy gap i ca∏a gama niezbyt pochlebnych epitetów, przezwisk czy wyzwisk o na wskroÊ lokalnym kolorycie. – Ale ta kole˝anka Leili to jest frechowna – mawia∏a na przyk∏ad,
co mia∏o oznaczaç, ˝e uwa˝a jà za bezczelnà (frech) dziewczyn´. –
Ach, ten nasz sàsiad to taki luntrus – stwierdza∏a innym razem (czyli
wartog∏ów i Êwiszczypa∏a).
Zdarza∏o si´, ˝e ten czy ów psotnik uliczny okreÊlany bywa∏ przez
nià jako prawdziwy lorbas (urwis), o wspomnianych tu ju˝ pracherkach i pracherach tak˝e lubi∏a mówiç, ale do dosadniejszych epitetów
jak Pomuchelskopp (czyli zatwardzia∏y uparciuch), Bowke albo nawet
Oller Mottlauspucker (których to ostatnich okreÊleƒ nie warto nawet
i próbowaç t∏umaczyç – nie, ˝eby tak nieprzyzwoite by∏y, ale po prostu zbyt ciasno z kolorytem lokalnej mowy zwiàzane) nigdy nie si´ga∏a. Ale dla ulubionej wnuczki mia∏a w chwilach najwi´kszego oburzenia jeden tylko okrzyk pe∏en zgrozy: – Ach ty straszku straszkowaty!
Babcia by∏a bowiem na swój sposób wytworna i godna, wymagajàc
w zamian i od innych nale˝ytego szacunku. – Jo, jo, ty masz recht (czyli racj´) – przyÊwiadcza∏a nieraz Pumowi, ale swoje plany i zamys∏y
te˝ zawsze potrafi∏a doprowadzaç do pomyÊlnego koƒca. Oszcz´dnie
i rozumnie gospodarowa∏a niewielkà pensyjkà, na którà sk∏ada∏y si´
wszystkie jej ˝yjàce jeszcze dzieci, ale wcale jej skromne gospodarstwo
nie przeszkadza∏o soczyÊcie poplotkowaç z sàsiadkami przy tasce dobrej kawy i ˝ó∏ciutkim od szafranu kuchu, czyli cieÊcie w∏asnej roboty.
Taksówkami – od pierwszej chwili ich pojawienia si´ – lubi∏a jeêdziç
najbardziej w Êwiecie i w ogóle tak si´ zachwyca∏a post´pami nowoczesnej techniki, ˝e chyba jednym z najszcz´Êliwszych jej dni by∏ ten
urodzinowy, w którym Pum z niema∏ym trudem wywindowa∏ do jej
mieszkanka okaza∏y, wielolampowy radioodbiornik marki Blaupunkt.
Z biegiem lat coraz rzadziej i krócej pojawia∏a si´ na ulicy, ale jeÊli ju˝,
to latem w grzybiastym kapeluszu z czarnej s∏omki, opasanym po∏yskliwà wstà˝kà, zimà w takim˝ – tylko z czarnego filcu – w porzàdnym, zawsze do ziemi si´gajàcym p∏aszczu, wyczyszczonych do po∏ysku sznurowanych bucikach i z wielkà, skórzanà torbà zamykanà na
przeraêliwie g∏oÊno szcz´kajàcy zamek.
Z Babcià chodzi si´ na spacery. Jedziemy elektryczkà, czyli tramwajem, do któregoÊ z pobliskich lasków albo na rozleg∏e podmiejskie ∏àki, albo na pla˝´. – Wej, wej! – wzywa Babcia, a zawo∏anie to mieÊci
w sobie pojemnie i podziw, i zach´t´ do oglàdania: morza, drzew, roÊlin. Nie, ˝eby Babcia by∏a babulà zielarkà, chocia˝ o zio∏ach i kwiatach
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Babcia Amalia [...] jest Kaszubkà i matkà Puma. [...] w∏osy
rozdziela poÊrodku zawsze krzywym przedzia∏kiem, a cieniutki warkocz spina w tyle g∏owy du˝ymi, drucianymi szpilkami
w koczek, czyli tak tu zwany Dutt. [...] ˚arliwie wierzy
w Boga, co niedziela w´druje na wczesnà msz´, ale poza tym
polega na w∏asnym, dobrze wypróbowanym rozsàdku.
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Uliczka nazywa si´ Pietruszkowa (Petersiliengasse), a tak jest
ma∏a i wàziutka, ˝e mieszkaƒcy
jej niewysokich kamieniczek
z obu stron przez okna si´ wychylajàc, r´ce by sobie chyba
nad jej kocio∏bistà jezdnià uÊcisnàç mogli. Jest tu niewielka
piekarnio-ciastkarnia, sklepik
rzeênicki, sklepik ze s∏odyczami, par´ innych jeszcze...
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wie sporo, a latem to zbiera i suszy kwiat lipowy, to dreluje pracowicie najmniejszà ze swoich ˝elaznych szpilek w∏ochate, a lepkie ziarenka czerwonych owoców g∏ogu, z których sma˝y znakomite konfitury:
po prostu nawet spacer wykorzystaç mo˝na i trzeba dla po˝ytecznych
celów.
I opowiada. Jak niemal wszyscy starsi ludzie snuje opowieÊci z lat
swego dzieciƒstwa i krótkiej, dziewczyƒskiej m∏odoÊci. Choçby o surowo i d∏ugo przestrzeganym Wielkim PoÊcie, kiedy to – dopiero przy
Palmowej Niedzieli – wiejscy ch∏opcy biegali poÊród checz, zawzi´cie
klekocàc drewnianymi ko∏atkami i wrzaskliwie przy tym obwieszczajàc: – Za tydzien – wielki dzen, za szesc noc – Wielka-noc!
I wtedy, w tym jedynym dniu, nieub∏agana srogoÊç postu mog∏a
wreszcie zel˝eç nieco i ludzie ze smakiem jedli gapi rosó∏. Gapa bowiem to po kaszubsku wrona, i oczywiÊcie, te same wiejskie wyrostki,
które klekota∏y ko∏atkami, pustoszy∏y wronie gniazda, poszukujàc
zw∏aszcza m∏odych gawronków, których mi´so – wspomina∏a z rozmarzeniem Babcia – by∏o wprawdzie ciemne, ale tak delikatne, ˝e
w niczym nie ust´powa∏o zalecanym przez doktora Eulera dietetycznym potrawom z go∏´bi. Tylko soliç go nie trzeba by∏o nadmiernie: dla
umartwienia, ale te˝ i dlatego ˝e w mig wtedy twardnia∏o.
Przy ca∏ej swojej godnoÊci i szacownoÊci by∏a te˝ Babcia raczej wyrozumia∏a na ludzkie g∏upoty i przywary, kwitujàc ich przejawy najcz´Êciej pob∏a˝liwym germanizmem: – Ale co oni tam za to mogà?
(Was können sie schon dafür?).
Gorliwie i umiej´tnie dba∏a jednak o dobro w∏asnej, licznej rodziny,
ju˝ to przy pomocy pot´˝nej, drewnianej warzàchwi, poskramiajàc
dzikie wyskoki swoich czterech podrastajàcych synów (przy czym
i pannom te˝ nieraz co nieco si´ dosta∏o), ju˝ to skrz´tnie ciu∏ajàc grosz
do grosza i kryjàc te oszcz´dnoÊci w najmniej nieraz do tego celu sposobnych zakamarkach przed zakusami dziadka, gotowego co i rusz do
kupna nowych (horrendalnie drogich!) ksià˝ek. W najci´˝szych czasach potrafi∏a te˝ zawsze do syta nakarmiç wszystkich swoich, czym
szczyci∏a si´ niema∏o, cz´sto powtarzajàc: – Bym jeno mia∏a garniek, jeden, jedyny garniek, a wnetki rychtyg pe∏ny bendzie!
Z inwokacjà do tego jedynego garnka ∏àczy∏a si´ te˝ pewna historia,
którà z kronik rodzinnych przekaza∏ Pum, oczywiÊcie pod nieobecnoÊç Babci.
Oto w dawnych i jak zwykle mocno pod ka˝dym wzgl´dem niepewnych czasach zdo∏a∏a Babcia uszparowaç, czyli przyoszcz´dziç
wcale sporà sumk´, obierajàc tym razem – bo schowki bywa∏y ró˝ne –
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za kryjówk´ spory, solidnà przykrywkà szczelnie zamkni´ty garnek.
Osobliwà t´ skarbonk´ umieÊci∏a w g∏´bokiej czeluÊci kuchennego pieca, gdzie raczej by∏a bezpieczna, bo chude to by∏y dni i miesiàce, tak ˝e
du˝ego ognia do sutego warzenia czy pieczenia wcale podówczas nie
rozpalano.
Ale Babcia zachorowa∏a. O sprowadzeniu lekarza – pomijajàc ju˝
fakt, ˝e nie by∏o jak mu zap∏aciç – wspomnieç nawet nie pozwala∏a.
Kurowa∏a si´ sama, energicznie, popijajàc przeró˝ne dekokty z w∏asnor´cznie uzbieranych zió∏, ale goràczka d∏ugo jakoÊ nie chcia∏a ustàpiç i os∏abiona Babcia ca∏e dnie musia∏a le˝eç w ∏ó˝ku, co tak sprzeczne by∏o z jej energicznà naturà. Szcz´Êciem rzecz mia∏a miejsce latem,
tak ˝e domownicy ˝ywili si´ przewa˝nie sznytkami chleba z jakim takim obk∏adem i zimnym mlekiem, przynoszonym z przestronnej piwnicy. KtóregoÊ dnia jednak (mo˝e zbli˝a∏o si´ jakieÊ Êwi´to) najstarsza
z córek, Paulina, postanowi∏a rozpaliç nale˝ycie pod plità i przyrzàdziç porzàdny posi∏ek dla wyg∏odnia∏ych ju˝ mocno cz∏onków rodziny.
W piecu buzowa∏o ju˝ i dudni∏o siarczyÊcie, gdy nagle zbudzona
z pó∏drzemki Babcia jednym skokiem zerwa∏a si´ z ∏ó˝ka i z rozpaczliwym krzykiem: – Moje psiniundze!!! – wpakowa∏a czym pr´dzej r´k´ w sam Êrodek p∏omieni (nie zapomniawszy jednak uprzednio – co
te˝ ÊciÊle odnotowa∏a rodzinna kronika – b∏yskawicznie podwinàç
d∏ugiego r´kawa nocnej koszuli!) tu˝ przed oczami oniemia∏ej z przera˝enia córki.
Osmalony, okopcony, piekielnie roz˝arzony i jedyny zaiste garnek
zosta∏ wydobyty z ognia, choç po tym heroicznym czynie Babcia d∏ugo, d∏ugo leczyç musia∏a niemi∏osiernie poparzonà r´k´. Wyliza∏a si´
przecie˝ i z tej przygody.
– Nigdy do zguby nie przyƒdà Kaszuby – trawestowa∏a czysto na
w∏asny u˝ytek s∏owa tanecznego hymnu, treÊcià i melodià spokrewnionego wyraziÊcie z Jeszcze Polska). A w rodzinnej tradycji przy najró˝niejszych okazjach powraca∏ i powtarza∏ si´ odtàd pami´tny ów
okrzyk: „O jeny, moje psiniundze!”.
Opowiadajàc t´ histori´, Pum z nag∏a zamyÊli∏ si´ i, k∏adàc r´k´ na
zbyt wielkiej, okràg∏ej g∏owie swojej ma∏ej córki, dorzuci∏: – A wiesz
co? Ty te˝ masz tu w∏aÊnie taki garnek. Jedyny. ¸aduj, pakuj do niego,
ile tylko zdo∏asz. Bo pieniàdze, ubrania, rzeczy ró˝ne – to jeszcze nic.
Raz sà, innym razem mogà ci je odebraç. A to, co tutaj schowasz, tego
ci ju˝ nikt nie odbierze i przydaç si´ mo˝e zawsze, póki ˝yjesz, a kto
wie, czy nawet nie d∏u˝ej!
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No i ten garnek – jako tako pojemny, jedyny – zdo∏a∏ istotnie przetrwaç ró˝ne przeciwnoÊci losów. Gdyby inaczej si´ sta∏o – któ˝ by dziÊ
o nim napisa∏?



MyÊmy przysz∏oÊcià narodu
PierÊ nasza pe∏na jest si∏ / pe∏na si∏
Dà˝my do wolnoÊci grodu
Naprzód lecz nigdy w ty∏ / nigdy w ty∏
Laurami przystrójmy g∏owy
Nie znajmy w ˝yciu swym trwóg / ˝adnych trwóg
Polskiej ojczystej nam mowy
Nie weêmie nam ˝aden wróg / ˝aden wróg!
Znowu dziarsko maszerujemy, znów Êpiewamy donoÊnie. Zaraz,
zaraz: która to ju˝ szko∏a, które kolejno szczelnie izolujàce od Êwiata
mury?
Najpierw – króciutko – poczàtek edukacji w MieÊcie. Pam bardzo si´
stroszy∏a, ale przysz∏o najpierw urz´dowe wezwanie, a póêniej nawet
zielony szupo: powszechny obowiàzek szkolny – i nie by∏o rady. Co
prawda nie kupi∏a dziecku tuty, czyli w tràb´ skr´conej, b∏yszczàcym,
barwnym papierem oklejonej i mnóstwem ró˝nych s∏odyczy wype∏nionej tekturowej torby, jakà w MieÊcie dostawa∏o ka˝e dziecko po raz
pierwszy majàce przekroczyç próg szkolnej klasy. Ale: – Co tam b´dzie si´ stosowaç do jakichÊ niemieckich zwyczajów! – By∏a wi´c tylko
∏upkowa (jak˝e ∏atwo t∏ukàca si´ i p´kajàca!) czarna tabliczka w drewnianych ramkach, z przywieszonymi do niej na sznurkach: gryfelkiem, czyli rysikiem, i wiecznie wysuszonà, niewielkà (ale prawdziwà!) ˝ó∏tà gàbkà. Pisa∏o si´ na niej przedziwne, gotyckie litery: na
przyk∏ad „r” – to by∏o akurat tamtejsze „r”, gotykiem drukowana by∏a te˝ Fibel wcale nieprzypominajàca swojskiego „Ala ma kota”. Bo
szko∏a by∏a niemiecka – choç chodzi∏o si´ do niej krótko.
ZaÊ potem by∏a ju˝ polska szkó∏ka: nudna niemi∏osiernie, bo i co te˝
w niej robiç, skoro ca∏y elementarz ju˝ od dawna zna si´ na pami´ç?
No tak: rachunki. Zawi∏y to problem, zw∏aszcza ma∏a tabliczka mno˝enia.
Ale oto jest ju˝ trzecia szko∏a: zimna, francuska, zamkni´ta, nieub∏aganie trzaskajàca suchymi deszczu∏kami, mroczna.
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Czwarta – to w∏aÊciwie nie szko∏a, tylko lekcje w górskim sanatorium, do którego wyprawiono dziecko po ci´˝kim, obustronnym zapaleniu p∏uc. Nabawi∏a go si´ rozmyÊlnie, le˝àc – dobrze ukryta – nago na Êniegu, tak bardzo chcia∏a wówczas umrzeç, czyli iÊç do Pam, albo wróciç wreszcie do Puma – ale tej tajemnicy nie zdo∏a∏by nikt wydrzeç z niej chyba nawet za cen´ ˝ycia (nie starano si´ zresztà – dziecko zawsze by∏o chorowite i wàt∏e). Znowu wi´c – nogi z mas∏a, sukienki jak obwis∏e worki, noszenie na lekcje w g∏´bokim, poduszkami wys∏anym fotelu.
Piàta szko∏a, choç te˝ zamkni´ta murem, te˝ po∏àczona z internatem, wydaje si´ po wszystkich uprzednich doÊwiadczeniach najbardziej znoÊna. Zakon jest pod wezwaniem Matki Nieustajàcej Pomocy,
ale do postaci w bia∏ych welonach i jasnoniebieskich habitach mówi
si´ zwyczajnie: siostro! Jasno tu, przestronnie, nikt deszczu∏kami nie
trzaska. I w∏aÊnie tutaj maszeruje si´ wokó∏ stuletniej roz∏o˝ystej lipy,
wyÊpiewujàc:

Dobàdêmy skrzyd∏a sokole
Nauce poÊwi´çmy czas / ... Êwi´çmy czas!
A Êwiat∏o zdobyte w szkole
NieÊmy do ludu mas / ... ludu mas
Has∏a i program tej szko∏y dajà si´ streÊciç w trzech s∏owach: „Bóg,
Ojczyzna i odpowiedzialnoÊç”.
– Jestem twojà „odpowiedzialnà”, czyli „responsablà” – oznajmi∏a
wysoka panna w okularach, prowadzàc nowà d∏ugim korytarzem ku
szafce, oznaczonej jej numerem, którym znaczone mia∏y byç wszelkie
osobiste rzeczy od poÊcieli po szkolny piórnik.
– To i tu si´ ciàgle mówi po francusku? – przerazi∏a si´ dziewczynka.
– Ee, nie. Tylko przy obiedzie. No i na lekcjach francuskiego. I czasem za kar´. Ale niecz´sto. Nie martw si´: êle tu nie jest. Patrz lepiej,
jak ma wyglàdaç w twojej szafce: koszule na górnej pó∏ce, z lewej strony, a poƒczochy...
Od 2 wrzeÊnia – i tak odtàd przez ca∏y rok szkolny – we wszystkich
klasach wszystkich szkó∏ polskich rozlega∏a si´ nierównym chórem
(a cz´sto i dygocàcym ze strachu przed bliskim, nieuchronnym niebezpieczeƒstwem klasówki, wi´c przyciszonym g∏osem) ta sama modlitwa: „przyjdê Duchu Âwi´ty, oÊwieç serca i umys∏y nasze”...
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Choç – jeÊli chodzi zw∏aszcza o klasówki – dostojna Trzecia Osoba
Boska jakoÊ z nag∏ym oÊwieceniem si´ nie kwapi∏a.
1 wrzeÊnia jest wprawdzie inauguracjà roku szkolnego, aleç to jeszcze nie nauka – tylko nuda. Uroczyste nabo˝eƒstwo, przemowa dyrektorki, dyktowanie planu lekcji i troch´ póêniejszego harmidru: oglàdania nowych podr´czników, wymiany wra˝eƒ wakacyjnych. Ale nam
to nie nowina. U nas ka˝dy dzieƒ zaczyna si´ od porannej mszy, podczas której wszystkie elewki, z nielicznymi, rzadkimi wyjàtkami, przyst´pujà do komunii, spowiadajàc si´ te˝ regularnie co najmniej dwa razy w miesiàcu, a nale˝ytego do niej przygotowania dopilnowujà
u m∏odszych w∏aÊnie „responsable”.
Ale ˝adnych dygów, krygów, z∏otych czy innych ró˝ tu nie ma. Perkalikowe, bia∏e weloniki sà krótkie i wià˝e si´ je po prostu na tasiemki. I o glansowanych, skórkowych r´kawiczkach ani kto myÊli. Nie ma
l´ku i niepoj´cie przera˝ajàcych pieÊni. ˚yç w gromadzie – zawsze
trudno, ale mimo wszystko tutaj jakby jednak l˝ej, jaÊniej, przestronniej.
I niepostrze˝enie ca∏y rok toczyç si´ zaczyna nie wed∏ug przemian
jesieni, zimy, wiosny czy przesz∏o dwumiesi´cznych, letnich wakacji,
a szerokim torem Roku KoÊcielnego.
Paêdziernik – to wie tutaj ka˝da – jest miesiàcem ró˝aƒcowym. Codziennie wi´c po po∏udniu odprawia si´ nabo˝eƒstwo, zg∏´biajàc,
przy przesuwaniu drobniutkich paciorków, kolejne tajemnice – radosne, bolesne, chwalebne.
Listopad rozpoczyna si´ od Wszystkich Âwi´tych, po czym nast´puje Dzieƒ Zaduszny, kiedy w´drujemy na pobliski, wiejski cmentarz zapalaç Êwieczki na cudzych grobach, a modliç si´ przy nich za w∏asnych zmar∏ych.
I ju˝ nadchodzi wielki czas Adwentu, czyli Oczekiwania. Mrocznym Êwitem wstajà co starsze, a nawet niektóre Êredniaczki, a˝eby
zdà˝yç na roraty i choç chóralne, ∏aciƒskie:

Rorate coelii de super
et nubes pluant justum
splata si´ w harmonijnie pe∏nà ca∏oÊç z solowym, przedzielajàcym je
soczystym altem siostry C., która obiecuje:
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Consolamini, consolamini populae meum
cito veniet salus tua...,
to jakoÊ raêniej Êpiewaç wspólnie na ten˝e temat:

SpuÊçcie nam na ziemskie niwy
Zbawc´ – z niebios ob∏oki,
Âwiat przez grzechy nieszcz´Êliwy
wo∏a∏ z nocy g∏´bokiej.
Gdy wÊród przekleƒstwa od Boga
czart panowa∏, Êmierç i trwoga,
A ci´˝kie przewinienia
Zamk∏y bra-a-a-my zbawienia!
Stara pieÊƒ. Mocna. Zw∏aszcza ten koƒcowy obraz z panowaniem
czarta i te bramy, które tak groênie, twardo i nieust´pliwie si´ „zamk∏y”.
W Adwencie jest zresztà huk roboty. Przygotowuje si´ szopk´ z turoniem, ˚ydem, przyÊpiewkami i odpowiednimi strojami, sposobi si´
˝artobliwe, cz´sto mocno z∏oÊliwe teksty na nadchodzàce miko∏ajki,
na których oczywiÊcie prócz czerwono przyodzianego i w wielkà,
Ênie˝nobia∏à brod´ opatrzonego Miko∏aja, pojawia si´ tradycyjny
anio∏, a tak˝e diabe∏ – odbywa liczne próby chóru, uczàcego si´ coraz
to nowych kol´d.
A zaraz potem rwetes, bieganina i rozdziawione na korytarzach walizki – krótka, dwutygodniowa cezura Êwiàteczna, po powrocie z której ile˝ chaotycznych opowiadaƒ i cz´stowania si´ przywiezionym
z domu makowcem.
Ju˝ pe∏gajà p∏omyczki poÊwi´conych Êwiec: to Gromniczna. Ledwo
przebrzmia∏y dêwi´ki rozlewnego Walca Fran˜ois – tak zapalczywie
taƒczonego w t∏usty wtorek – ju˝ r´ka kapelana si´ga ku pe∏nej popio∏u tacy i posypuje schylone u balasek bia∏e zakonne welony i perkalikowe weloniki: – Memento, homo, quia pulvis es...1
Popielec mija∏: zaczyna∏o si´ powolne wst´powanie w Wielki Post.
Trzydniowe rekolekcje odbywa∏y si´ w tygodniu M´ki Paƒskiej tu˝
przed Niedzielà Palmowà. Nie by∏o ˝adnych lekcji i przez ca∏y czas zachowywano solenne trapistowskie, jak sobie póêniej pod˝artowywano, milczenie. Podzielone na trzy grupy rekolektantki albo siedzia∏y
------1
Memento... – (∏ac.) Pami´taj, cz∏owieku, ˝eÊ jest prochem...
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w du˝ej sali, gdzie odbywa∏y si´ wszelkie szkolne uroczystoÊci, albo
modli∏y si´ w kaplicy bàdê te˝ pogrà˝a∏y si´ w pobo˝nej medytacji.
Wychodzono wprawdzie do ogrodu na wielkà, poobiednià przerw´,
ale nawet najm∏odsze wiedzia∏y ju˝, ˝e i podczas niej nie wolno paplaç, biegaç ani krzyczeç. Przy podwieczorku jednomyÊlnie rezygnowano wówczas z konfitur i s∏odyczy przys∏anych z domu.
Duchowe nauki nie by∏y oczywiÊcie dla wszystkich jednakowe.
Z najm∏odszymi powtarzano po trochu katechizm i obrazowo przedstawiano na przyk∏ad treÊç Drogi Krzy˝owej, której czternaÊcie stacji
obchodzono potem wspólnie. Grupie Êredniaczek ju˝ bardziej wnikliwie wyjaÊniano tajemnic´ M´ki i Odkupienia, istot´ i rodzaje grzechów, znaczenie i wartoÊç sakramentu Pokuty. Najstarsze rozwa˝a∏y
fragmenty Ewangelii, Listów Apostolskich Êw. Paw∏a lub Psalmów –
najcz´Êciej Jeremiasza proroka. A wszystko koƒczy∏o si´ gremialnà,
rzetelnie przygotowanà spowiedzià i wspólnà Komunià Âwi´tà w s∏onecznà ju˝ zazwyczaj, wiosennà niedziel´, której bogata liturgia po
rozdaniu palm, ale jeszcze przed rozpocz´ciem mszy, wymaga∏a odÊpiewania krótkiej antyfony, uprzednio wytrwale çwiczonej przez
chór:

Pueri Hebraeorum
portantes ramos olivarum
obviaverunt Domino
clamentes et dicentes:
Hossanna in excelsis!
Z lekcji religii wiedzia∏o si´, ˝e zwyczaj palm i procesji datuje si´
z czwartego wieku, ˝e czytano wówczas w Jeruzalem ust´p Ewangelii
(Êw. Mateusza 21, 1-9) o wjeêdzie Jezusa do tego miasta i na t´ pamiàtk´ jeden z biskupów corocznie wje˝d˝a∏ na osio∏ku pomi´dzy Êpiewajàce, palmy niosàce t∏umy wiernych. A obrazowa, zwi´z∏a antyfona –
której ka˝de s∏owo uprzednio t∏umaczono i objaÊniano – rzecz ca∏à
niezmiernie ˝ywo kszta∏towa∏a i przybli˝a∏a.
Widzia∏o si´ od razu owych smag∏ych, k´dzierzawych ch∏opców ˝ydowskich, jak biegnà wàskimi uliczkami dostojnego miasta, wymachujàc oliwnymi ga∏àzkami, spieszàc naprzeciw Pana, przekrzykujàc
si´ i wo∏ajàc: „chwa∏a na wysokoÊci”.
I zaraz, w drugiej strofie, ca∏oÊç zamyka∏a si´ i jednoczeÊnie metafizycznie ogromnia∏a:
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Pueri Hebraeorum
vestimenta prosternebant in via
Hossanna filio David
benedictus qui venit in nomine Domini!
Zdzierajà z siebie pospiesznie bia∏e (tak, chyba na pewno bia∏e) szaty ci ch∏opcy ˝ydowscy (czy˝by nadzy zostawali? e, chyba nie, zbyt to
nieprzystojne – a zresztà gdyby nawet...), rzucajàc je pod nogi z wolna
kroczàcego, szarego oÊlàtka, na którym siedzi Jezus (oÊlàtka w∏aÊnie,
nie doros∏ego os∏a, bo u Mateusza czytamy o pullum asinae) i zgie∏kliwie, donoÊnie czeÊç oddajà Synowi Dawidowemu.
I tu obraz zamyka si´ nieodwo∏alnie. Bo „b∏ogos∏awiony, który idzie
w imi´ Paƒskie” jest ju˝ najwyraêniej dodatkiem. Dostojnym, hieratycznym, ale niewàtpliwie póêniejszym, dopisanym przez ewangelist´
Mateusza i dos∏ownie od niego tu w tym tylko wersecie przeniesionym, choç „Syn Dawidów” jawi si´ w jego tekÊcie dopiero na koƒcu,
a przed tym jest „b∏ogos∏awione królestwo ojca naszego Dawida”.
Metafizycznà wielkoÊç i oddalenie powoduje natomiast melodia,
która po prostym, niemal na jednym tonie wyrecytowanym Hossanna
ju˝ od benedictus wiç si´ zaczyna w nie∏atwych g∏osowo meandrach,
wspinajàc si´ na szczyty przy in nomine i zst´pujàc z nich dostojnie
dopiero przy koƒcowym Domini.
Palmy poÊwi´cone zatkniemy nad ∏ó˝kami do nast´pnego roku.
A procesji wcale nie ma. Kaplica na to za ma∏a.
Od Wielkiego Wtorku poranna msza trwa znacznie d∏u˝ej ni˝ zwykle, bo w∏àczone sà w nià opisy M´ki Paƒskiej (Marka i ¸ukasza), dopiero w Wielki Czwartek b´dzie znowu krótka ewangelia (Jana) z historià Ostatniej Wieczerzy. Ale od tego dnia rozpoczynajà si´ tak˝e –
∏àcznie z Sobotà – wielkie zaiste Ciemne Jutrznie z gregoriaƒskim
przejmujàco ˝a∏osnym zawodzeniem Trenów Jeremiaszowych, których ka˝dy wers rozpoczyna si´ od – tak˝e wyÊpiewywanych – liter
hebrajskiego alfabetu: A-le-leee-ph, Be-eee-eth, He-eee-e. Najbardziej
uroczystych, pradawnych obrz´dów Êwi´cenia ognia i wody ju˝ jednak nie zobaczymy, bo odbywajà si´ w Wielkà Sobot´, a poczynajàc od
Êrodowego popo∏udnia, rozpoczynajà si´ ju˝ wyjazdy na równie krótkie jak gwiazdkowe – wielkanocne ferie.
Lekcje jeszcze si´ wprawdzie odbywajà i toczà nawet doÊç wartko,
bo trzeba nadrobiç przyoszcz´dzony na rekolekcje czas, ale popo∏udnia schodzà w te przedwyjazdowe dni na Êpiewaniu pieÊni wielkopostnych: „Gorzkie ˝ale przybywajcie, serca nasze przenikajcie”... nie-
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co nu˝y jednostajnie katarynkowà melodià, „Ludu, mój ludu”... tak˝e,
mimo wejÊciowej, celnej w kontraÊcie zwrotki: „... jam ci´ wyzwoli∏
z mocy faraona – a tyÊ przyrzàdzi∏ krzy˝ na me ramiona”... sporej wymaga – choçby ju˝ tylko g∏osowej – sprawnoÊci, by uporaç si´ z licznymi szczegó∏ami M´ki Paƒskiej, zawartymi w niemal pi´tnastu zwrotkach. Ale spokojna melodia i zwi´z∏a relacja mniej na ogó∏ znanego
„Jezu Chryste, Panie mi∏y”... d∏ugo chyba szukaç mo˝e sobie równych:

Jezus, Jezus
na krzy˝u umiera.
S∏oƒce, s∏oƒce
jasnoÊç swà zawiera...
I zaraz potem, kiedy to:

Pan wyrzek∏ ostatnie s∏owa
zwis∏a mu z ramienia g∏owa
obraz rozszerza si´ i przejmuje grozà, bo oto:

Zas∏ona si´ popada∏a
Ziemia rwie si´, ryczy ska∏a
i choç s∏oƒce ju˝ uprzednio swà jasnoÊç „zawar∏o”, tu dopiero nieprzenikniona, czarna, przeraêliwa ciemnoÊç ogarnia Êwiat.
Maj jest miesiàcem maryjnym i z bezdennej zaiste polskiej skrzyni
przenajró˝niejszych pieÊni ku czci NajÊwi´tszej Panny czerpaç mo˝na
na ka˝dy dzieƒ coraz to nowe. A ka˝dego popo∏udnia w suto umajonej kwiatami kaplicy odbywajà si´ nabo˝eƒstwa, podczas których na
przemian – raz po ∏acinie, a raz po polsku – Êpiewa si´ chóralnie ca∏à
Litani´ Loretaƒskà. Melodie do niej u∏o˝y∏a uniwersalna siostra C.
o pi´knym alcie i absolutnym s∏uchu: jedna stanowi nawet trawestacj´
Chopinowskiego mazurka. Stary, z koƒcem XVI wieku (1587), przez
papie˝a Sykstusa V ostatecznie zatwierdzony tekst ∏aciƒski jest przecie˝ tak przejrzysty, a jednoczeÊnie noÊny poetycko, ˝e d∏ugo i z nies∏abnàcà ciekawoÊcià zg∏´biaç mo˝na kolejne jego zawo∏ania: „Ró˝o
mistyczna” (polski odpowiednik brzmi „duchowna”, ale to nieÊcis∏e).
„Domie z∏oty”, „Wie˝o z koÊci s∏oniowej”. Cz´sto wraca∏o si´ te˝ do
maryjnej pieÊni autorstwa Bernarda de Clairvaux, raczej chyba w ∏aciƒskiej wersji ni˝ w cokolwiek – a niepotrzebnie – rozgadanym przek∏adzie polskim:
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Omni die
dic Mariae
mea laudes anima...

Ju˝ od rana
rozÊpiewana (?!?)
chwal, o duszo, Maryj´...

W majowe dni trafia∏y si´ te˝ niekiedy okazje do opuszczenia klasztornych murów. Grunty dookolne, a wi´c te˝ i w przyleg∏ej wiosce, by∏y marne, piaszczyste. Gdy zbyt d∏ugo la∏y rz´siste deszcze, lub – na
odwrót – bezlitoÊnie pra˝y∏o s∏oƒce, ch∏opi dzwonili do furty, by zaprosiç „panienków” na jutrzejszà procesj´ po∏àczonà z modlitwà nazywanà przez nas umownie „o wod´” albo „o pogod´”. Z ubranym
w kom˝´ i stu∏´ proboszczem, z koÊcielnym niosàcym krzy˝, ale bez
˝adnych innych akcesoriów i choràgwi, w´drowa∏o si´ wówczas miedzami pól, Êpiewajàc niezmiernie starà i osobliwie – w zale˝noÊci od
potrzeb – „wymiennà” pieÊƒ. Uderza∏o przy tym jej – niezamierzone,
oczywiÊcie, bo i skàd by! – podobieƒstwo do modnych w naszych ju˝
czasach kukie∏kowych barometrów, w których z ma∏ego, drewnianego domku wychodzi∏ ju˝ to ch∏op z rozpi´tym parasolem, ju˝ to baba
z koszykiem w r´ku. W ca∏ym tym, doÊç d∏ugo trwajàcym obrz´dzie –
bo pieÊƒ powtarzano trzykrotnie – tkwi∏y mocno i doÊç wyraziÊcie relikty pogaƒskich zakl´ç i zamawiaƒ. WymiennoÊç mieÊci∏a si´ zresztà
tylko w pierwszej zwrotce, pozosta∏e Êpiewano zawsze jednakowo.
Melodia by∏a prosta, powa˝na i niebogata:

Królu nieba wysokiego
Bo˝e Abrahama cnego
Racz wejrzeç na ludzkie plemi´
A daj pogod´ (albo: ˝yzny deszcz) na ziemi´.
Aby zna∏ lud Twój prawdziwy
˚eÊ Ty jest Pan litoÊciwy
A my Ci´ za ten dar wielki
B´dziem wielbiç na czas wszelki.
Zlituj Ty si´ nad strapionym
Drogà Krwià Twà odkupionym
Zlituj˝e si´, zlituj Panie
Niech si´ ∏aska Twa nam stanie!
Pi´çdziesiàtnic´ (której pradawna nazwa dotrwa∏a do dziÊ we francuskim Pentecôte), czyli Zielone Âwiàtki, obchodzi∏o si´ w ju˝ cz´sto
upalne dni czerwcowe. NiegdyÊ istotnie Êwi´towano od samej Wielka-
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Morze by∏o (i jest) zawsze
pobliskie, przyjazne i groêne, karmiàce i niszczàce,
niepoj´te, choç znane od
dziecka, wiecznie odmienne
i stale niezmienne, i po có˝
sobie nim strz´piç j´zyk po
pró˝nicy. Jecha∏o si´ po prostu an den Strand, czyli na
pla˝´...
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... a ja ju˝ siada∏am na przednim,
zwykle dla ojca zarezerwowanym
miejscu ci´˝kiej, czarnej, po∏yskliwej,
amerykaƒskiej limuzyny. [...] Pojemny
baga˝nik naszego samochodu [...]
mieÊci∏ te˝ sporo solidnych, skórzanych
waliz oklejonych mnóstwem
ró˝nokolorowych i ró˝nokszta∏tnych
reklamówek zagranicznych hoteli oraz
okràg∏e pud∏o z czarnej ceraty, przeznaczone na kapelusiki Nelly [...]. I oto
ju˝ jedziemy ci´˝kim, czarnym a
bezszelestnym buickiem...
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nocy a˝ po Zes∏anie Ducha Âwi´tego na Aposto∏ów, czyli narodziny
KoÊcio∏a, obchodzàc jednoczeÊnie zwyci´stwo Chrystusa i jego wstàpienie do chwa∏y wiekuistej przez ca∏e 50 dni. Ale czasu coraz mniej,
coraz szybciej biegnie, a wraz z nim kurczà si´ i najbardziej uroczyste
Êwi´ta. W tym okresie – choç nie co roku – przyje˝d˝a∏ niekiedy biskup udzielaç sakramentu Bierzmowania. I w Êwiàtecznà niedziel´
Êpiewa∏o si´ – nie, nie Veni Creator zbyt ju˝ dobrze znane, gdy˝ Êpiewane zawsze na poczàtek roku szkolnego, ale prostà, spokojnà sekwencj´:

Veni Sanctae Spiritus
Et emitte coelius
Lucis tuae radium...
... Sine tuo numine...
Nihil est in homine...
czyli:

Przybàdê Âwi´ty Duchu
I z nieba spuÊç na nas
Âwiat∏a Twego promieƒ...
Bez Twojego Bóstwa
nie ma nic w cz∏owieku...
RadoÊç tych zaiste zielonych ju˝ Êwiàt zamàcona by∏a jednak przewa˝nie poÊpiechem, do którego nagli∏ zbli˝ajàcy si´ koniec roku szkolnego. Z licznych, otwartych okien dobiega∏y niezbyt harmonijne
dêwi´ki pianin, na których doszlifowywano przeró˝ne utwory, przeznaczone na finalny popis muzyczny. W tak zwanej malarni, gdzie
wbrew nazwie najmniej malowano, pilnie warcza∏y maszyny do szycia, stuka∏y m∏otki, przeraêliwie piszcza∏o krajane i szlifowane karborundem szk∏o. Na francuskà mod∏´ przygotowaç trzeba by∏o r´cznie
sporzàdzone – nader ró˝nej jakoÊci – eksponaty na dorocznà wystaw´.
I z goràczkowym niepokojem liczono coraz krótsze dni, dzielàce jeszcze od koƒcowej sesji pedagogicznej, której klamka zapadnie, Êwiadectwa zostanà wystawione i podpisane, a tak ju˝ bliskie i wreszcie
d∏ugie wakacje dla niejednej po∏àczone b´dà z przymusowà mord´gà
wkuwania do zagra˝ajàcego po nich egzaminu poprawkowego. Przyznaç trzeba przecie˝, ˝e takich oberwanic (od dwój, które obrywa∏y)
by∏o raczej niewiele. Szko∏a by∏a na wysokim poziomie i umiano
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w niej nie tylko wiadomoÊci przekazaç, ale – co wa˝niejsze – uczono
si´ uczyç. No i odrabiania lekcji doglàdano sumiennie.
Niecz´stà okazjà do jeszcze jednego wyjÊcia poza mury by∏o wczeÊniejsze w niektóre lata, bo ruchome w kalendarzu, Bo˝e Cia∏o. Na
procesj´ sutà, ze sztandarami, feretronami, dzwonkami i sypaniem
kwiatów pod stopy celebransa niosàcego pod baldachimem z∏otà
monstrancj´, zje˝d˝ali nawet ludzie z okolicznych wiosek, bo tu koÊció∏ by∏ wielki, jakby na wyrost wystawiony. W ci˝bie i tumanach kurzu obchodzi∏y wi´c i panienki z zapalonymi Êwiecami w r´ku wszystkie cztery o∏tarze – doÊç daleko od siebie ustawione, przystrojone
kwiatami, zielenià, haftowanymi obrusami i wielkimi obrazami Êwi´tych. I po niezmiennym: „Twoja czeÊç – chwa∏a”... niesk∏adny chór podejmowa∏ pe∏nym g∏osem: „U drzwi Twoich stoj´, Panie”..., której najpi´kniejsza zwrotka z prostotà ujawnia∏a tajemnic´ wiary:

W tej Hostyi
jest Bóg ˝ywy
W tej Hostyi
jest Bóg ˝ywy
Choç ukryty,
lecz prawdziwy...
Ju˝ to niepi´kne g∏osy mieli ci mieszkaƒcy podsto∏ecznych wiosek –
piskliwe, chrypliwe, lamentujàce. SpoÊród bab najwrzaskliwiej zawodzi∏a ˝ona w∏aÊciciela jedynego miejscowego sklepiku, takiego, co to
w nim szwarc, myd∏o, powid∏o. Najg∏oÊniej natomiast, choç okrutnie
fa∏szywie, dudni∏ koÊcielny – drab pot´˝ny z czerwonym nosem i podpuchni´tymi, czarnymi jak tarki oczkami. Dra∏owa∏ przy tym dziarsko, stawiajàc wielkie, choç nie zawsze pewne kroki i wyÊpiewywa∏ –
zw∏aszcza ∏aciƒskie wersety, które w jego wykonaniu brzmia∏y osobliwie:

Et ambulavit
et ambulavit
Usque ad m o r t e m
ad m o r t e m Dei...1
Obeznane ju˝ po trochu z ∏acinà dziewczyny w g∏ow´ zachodzi∏y,
kogo to i jaki skaza∏ psalmista na tak d∏ugà i ucià˝liwà w´drówk´ i do------1
Et ambulavit... – (∏ac.) I w´drowa∏ / i w´drowa∏ / A˝ do Êmierci / a˝ do Êmierci Bo˝ej...
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kàd? do „Ê m i e r c i Boga?!”. Ale sprawa si´ wyjaÊni∏a. Wytrwa∏y piechur zmierza∏ do „góry Bo˝ej” (ad montem). KoÊcielny natomiast, nie
znajàc ∏aciny, zastàpi∏ niepoj´ty ów wyraz innym, z którym – przy
okazji licznych pogrzebów – dobrze zdà˝y∏ si´ os∏uchaç.
I ostatnia ju˝ w tym roku szkolnym msza. Gregoriaƒska, Êpiewana,
uroczysta. A po jej zakoƒczeniu kapelan zaraz intonuje:
– Te Deum laudamus.
– Te Dominum confite-e-e-mur...1 – zgodnym chórem podejmuje kaplica i zaraz pe∏na jest tej majestatycznej, jak˝e gotyckiej melodii. Od
pierwszego a˝ po osiemnasty wers kroczy pieÊƒ ta, wznosi si´ i opada
równym rytmem, falujàc jak ∏an dosta∏ego zbo˝a. I dopiero przy
owym osiemnastym, do którego wejÊciem i przygotowaniem jest ju˝
wers czternasty: Tu Rex gloriae, Christe („TyÊ królem chwa∏y, Chryste”) – zresztà od tej chwili owo poczàtkowe „Tu” powtarza si´ a˝ pi´ciokrotnie – wystrzela jasno i ostro w gór´ zamykajàcym t´ cz´Êç: in
gloria Patris 2.
Po dwóch wersach nast´pnych na jednym tylko tonie niemal˝e zwyczajnie mówionych, gdzie wierni, wyra˝ajàc pewnoÊç, ˝e Pan z niebiosów przyb´dzie do nich jako s´dzia, proszà, by ratowaç raczy∏ s∏ugi
swoje drogà krwià Jego odkupione...
– Aeterna fac – zapadnie z wysokoÊci w t´ „chwa∏y otch∏aƒ wiecznà”, której dostàpienia prosimy – jak w bezdennà czeluÊç, niewyobra˝alnà – by zaraz potem w wersie dwudziestym drugim, od Salvum
fac, czyli „Zbaw lud Twój, Panie”, wychynàç z niej na drog´ melodii
pogodnej i spokojnej jak spacer w s∏oneczny dzieƒ, niepozbawionej
przy tym tanecznego nieomal rytmu, a zakoƒczonej ufnym wersem
dwudziestym dziewiàtym: In te, Domine speravi, Non confundar in
aeternum, co – niezbyt Êcis∏y – przek∏ad polski, prawda ˝e sprzed wielu, wielu lat (mo˝e stuleci?), oddaje jako: „W Tobie Panie nadziej´ po∏o˝y∏em, niech nie b´d´ zawstydzony na wieki”.
Nic przeciw modernizacji KoÊcio∏a i z pewnoÊcià u˝ytecznym, posoborowym nowinkom nie mam. Ale ta pot´˝na pieÊƒ chwa∏y, b∏agania
i dzi´kczynienia zachowaç pe∏ne swoje brzmienie mo˝e tylko w ∏aciƒskim oryginale. I jak˝e niecz´sto zdarza si´ teraz okazja, aby jà Êpiewaç! Zresztà – furta zamkni´ta. Pociàg ruszy∏. Najwy˝szy ju˝ czas
wracaç do Miasta.
------1
Te Deum laudamus... – (∏ac.) Ciebie, Boga chwalimy / Ciebie Panem wyznawamy...
2
in gloria Patris – (∏ac.) w chwale Ojca.
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A jednak – nie. Jeszcze nie. Do Miasta zdà˝ymy. Ale – raz ju˝ w jasnej b´dàc szkole – wyjaÊniç chyba nale˝y jeszcze, na czym konkretnie
polega∏y dwa filary prowadzonej tam edukacji. O samej nauce religii
bardziej szczegó∏owo pisaç tu nie miejsce. Wystarczy stwierdziç, ˝e
poza normalnym programem szkolnym (historia KoÊcio∏a, dogmatyka, liturgika, apologetyka, a w dwóch klasach najstarszych – równolegle do propedeutyki filozofii – nadto jeszcze jak najwnikliwiej wyk∏adana etyka), mimo codziennej mszy Êw., przyst´powania do sakramentów, popo∏udniowych krótkich b∏ogos∏awieƒstw czy majowych
nabo˝eƒstw, nic tam nie tràci∏o kruchtà, powierzchownà salonowà dewocjà czy dziewczyƒskà egzaltacjà. Âladu te˝ nie by∏o w tym religijnym wychowaniu ciasnej a ciemnej, bliskiej wi´c fanatyzmu dewocji.
Prawdy wiary i praktyki religijne by∏y po prostu naturalnà podstawà
ca∏ego ˝ycia i – utrwalane, wyjaÊniane umiej´tnie – mia∏y nià pozostaç.
Ale nakazy „szukania i dostrzegania Boga w ka˝dym cz∏owieku”,
„wymagania wiele – od siebie najpierw – ale te˝ od innych” ró˝ni∏y si´
w wyraênie dostrzegalny sposób od fatalnej s∏u˝by bo˝ej, jak˝e p∏asko
i fa∏szywie pojmowanej po Sienkiewiczowsku (vide: Rodzina Po∏anieckich).
Pracowaç trzeba by∏o nie tylko umys∏em, ale i wysi∏kiem woli. Nad
sobà – i nad innymi. Na tym wspiera∏ si´ filar drugi – odpowiedzialnoÊci – o którym b´dzie jeszcze mowa. Nie tolerowano mazgajstwa, lenistwa, wygodnictwa. Zwalczano che∏pliwy snobizm i pawià pró˝noÊç. (Granatowe mundurki mia∏y przepisowe, choç nieprzesadnie
d∏ugie spódnice, warkocze wiàzaç by∏o mo˝na tylko granatowymi
wstà˝kami, prócz zegarków nie noszono ˝adnej bi˝uterii). T´piono lizusostwo, skar˝ypyctwo i donosicielstwo – co bynajmniej nie znaczy,
˝e najrozmaitszych prób ich co rusz nie podejmowano. Sedno sprawy
polega∏o po prostu na tym, by unikaç werbalizmu, pustos∏owia i sloganów nieznajdujàcych w codziennym ˝yciu pokrycia, dà˝yç zaÊ do
przemyÊlanej i spo∏ecznie u˝ytecznej aktywnoÊci. I wychowanie patriotyczne te˝ bardziej na dzia∏aniach ni˝ na s∏owach by∏o oparte.
Nieuchronne akademie ku czci oczywiÊcie by∏y, bo byç musia∏y.
Przez szereg lat imieniny Komendanta, czyli Marsza∏ka, z odpowiednim referatem i oprawà wokalno-muzycznà. Dla nas przecie˝, powojennych, wszystkie te sprawy ∏àcznie z osobà legendarnego Dziadka
nale˝a∏y ju˝ do historii. Uczyç si´ o nich trzeba by∏o najdok∏adniej –
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wiedza o s∏awnej akcji pod Bezdanami czy nazwy zwyci´skich bitew,
z których najtrudniejszà do zapami´tania by∏a pod s∏ynnà Kost-iuch-nów-kà – utrzymywa∏y si´ w naszych g∏owach na mniej wi´cej tym
samym poziomie, co relacja o czynach walecznego Leonidasa i termopilskim zawo∏aniu: „Przechodniu, powiedz Sparcie, tu le˝ym, jej syny
/ Prawom jej do ostatniej pos∏uszni godziny”. Mimo ˝e rodzice niejednej z nas sami w tych walkach uczestniczyli. Mimo przechowywanych
w licznych domach bojowych odznaczeƒ i ˝o∏nierskich pamiàtek. Mimo licznych, dobrze znanych i ch´tnie Êpiewanych piosenek z tamtych
lat. By∏a to ju˝ historia: na tyle i zawsze tylko w teorii przekazywalna,
˝e niczego w istocie – prócz suchej relacji – daç nam ju˝ nie potrafi∏a.
I chyba nie mo˝e byç inaczej – bo w przeciwnym razie musia∏aby si´
staç pot´˝nym hamulcem na drodze do kolejnej, Êwiatowej masakry –
a przecie˝ od pradawnych lat nigdy nim si´ staç nie mog∏a.
Z krytycznà przeÊmiewkà traktowa∏yÊmy wi´c ulubionà podówczas piosenk´: „Jedzie, jedzie na Kasztance – siwy strzelca strój / Hej,
hej, Komendancie, mi∏y wodzu mój!”. No, dobrze: „strój” jedzie – a niby gdzie nadzienie? Choç oczywiÊcie nie nale˝a∏o si´ z takimi drwinkami wyrywaç zbyt g∏oÊno.
Prawdziwà burz´ rozp´ta∏a natomiast manifestacja, jakà po trochu
dla kawa∏u, a po trochu zapewne znudzone i przekarmione obfitoÊcià
tromtadrackich, mocarstwowo-nacjonalistycznych hase∏ek, od których w owych czasach a˝ hucza∏o, zorganizowa∏yÊmy z koƒcem lat
trzydziestych. Przeprowadzona wówczas tzw. j´drzejewiczowska (od
jej inicjatorów, braci ministrów – J´drzejewiczów) reforma szkolnictwa Êredniego, przewidywa∏a dwustopniowe matury. Chcàc zdaç du˝à, upowa˝niajàcà do podj´cia studiów wy˝szych, nale˝a∏o najpierw
zdaç ma∏à. Uzbrojone w liczne szczotki o d∏ugachnych kijach, na które zamiast sztandarów zarzuci∏yÊmy zwyk∏e pod∏ogowe Êcierki, ruszy∏yÊmy d∏ugim pochodem przez rozleg∏y (i – mimo muru – tu˝ do
wsi przylegajàcy) park, Êpiewajàc rozg∏oÊnie:

My, biedne dziewczyny,
Smutne mamy miny,
Na stos – rzucamy dziÊ
Matury los – na stos, na stos!
Awantura wybuch∏a nies∏ychana. KtoÊ móg∏ przecie˝ – z zewnàtrz
– dos∏yszeç te Êwi´tokradcze szydliwoÊci. A konsekwencje takiego
skandalu by∏y wr´cz nieobliczalne: a˝ do utraty praw „A” gimnazjum

- 105 -

w∏àcznie (które nasza szko∏a, acz prywatna, posiada∏a!). Dyrektorka
miota∏a wi´c gromy i najci´˝sze oskar˝enia („co z was za Polki?! Jakie
z was b´dà nie-od-po-wie-dzial-ne matki!”), autorki bluênierczego
tekstu ustaliç przecie˝ nie zdo∏ano i wreszcie ca∏a ta burza w szklance
wody – bez ˝adnych z∏ych skutków zresztà – doszcz´tnie si´ wyburzy∏a i ucich∏a. Akademii na 3 maja i 11 listopada wi´cej nie by∏o.
PieÊni przecie˝ kszta∏towa∏y prawdziwy nasz patriotyzm. Âpiewano
najcz´Êciej a capella, czyli bez muzycznego akompaniamentu, natomiast wielog∏osowo i po dok∏adnym przestudiowaniu zarówno nut
(które ka˝da z uczestniczek chóru, choçby poza tym nie uczy∏a si´ muzyki, znaç musia∏a doskonale), jak i tekstów. Od Bogurodzicy poprzez
inne historyczne pienia – to wtedy ju˝ pozna∏yÊmy PieÊƒ Konfederatów Barskich: „Nigdy z królami nie b´dziem w aliansach / ani przed
wrogiem nie ugniemy szyi”... a˝ po dostojnie godne: Gaude Mater Polonia i rzeÊkie Gaudeamus igitur – iuvenes dum sumus. PieÊni religijne, gregoriaƒskie odÊwi´tne lub niedzielne, Êpiewania mszalne tu nie
przynale˝a∏y i próby ich odbywa∏y si´ osobno. Dochodzi∏ jeszcze
barwny folklor – wraz z taƒcami – polonez, krakowiak, kujawiak, oberek, mazurek, a˝ po trojaka, w którym „Zasiali górale owies, owies”
i nawet – skocznego ˝ydowskiego sztajerka:

Jedzie ˚ydek powoli
Inaczej nie mo˝na
Wiezie cztery kopy jaj
Trza jechaç z ostro˝na
Aj – jaj – aj – jajaj
Ca∏e cztery kopy jaj...
By∏ i „Czerwony pas, za pasem broƒ” zakoƒczony ràczym: „Dla Hucu∏a nie ma ˝ycia jak na po∏oninie / Gdy go losy w do∏y rzucà wnet
z t´sknoty ginie”... i „Góralu, czy ci nie ˝al”... pieÊƒ zwarta i dêwi´czna w zgodnym chórze, jak˝e póêniej obÊliniona i obrzydzona w zbiorowych be∏kotach pijackich, i regionalne:

Na Kujawach powiadajà,
˚e tam du˝y posag dajà
Cztyry syry, dzban maÊlanki
Ca∏y posag Kujawianki...
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i rozlewne „Wilio, o Wilio” i t´sknie ˝a∏oÊliwe:

U susida chata bi∏a
u susida ˝inka my∏a
a u mene syrotjinki
ani chaty ani ˝inki...
a˝ po buƒczuczno-sm´tne:

Umar∏a mi matka, ociec
Do pola wygna∏ brat
Co ja teraz biedny ch∏opak
B´d´ ˝y∏ b´d´ jad∏?
Czy ja pójd´ po pytaniu
Z torbà dziad, z torbà dziad
Czy ja b´d´ si´ cygani∏
¸azi∏, ∏ga∏, cudze krad∏...
i rozliczne legionowe, wÊród których prym wodzi∏y Bia∏e ró˝e, których refren: „tam pod Lwowem, gdzie w wojence pad∏ / wyrós∏ na
mogile bia∏ej ró˝y kwiat” obchodzono z koƒcem lat trzydziestych na
paluszkach, eufemistycznie wywodzàc: „tam pod borem”.
Troch´ to by∏o tak jak w PieÊni o ziemi naszej: „Pi´kna nasza Polska
ca∏a / pi´kna, ˝yzna i niema∏a” i tylko skàpe – na szcz´Êcie – Êpiewania marynistyczne mog∏y, zaiste, nawet doÊç odporne istoty przyprawiç o solidnà chorob´ morskà:

WolnoÊci s∏oƒce pie-e-e-Êci lazur,
¸ódê nasza p∏ynie w Êwiata dal,
Z okr´tu dumnie polska flaga
UÊmiecha si´ do z∏otych fal.
I póki kropla jest w Ba∏tyku
Polskim morzem b´dziesz Ty!
Bo o Twe wody szmaragdowe
P∏yn´∏a krew i nasze ∏zy...
Co by tam Skandynawowie i inne nadba∏tyckie nacje o tej piosence
pomyÊla∏y – dociec chyba nietrudno – aleç nast´pna z tego˝ repertuaru by∏a bodaj jeszcze gorsza:
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˚adne si∏y, ˝adna burza
Nie odbierze morza nam
Nasza flota choç niedu˝a
Wiernie strze˝e jego bra-a-a-am –
Morze – nasze morze –
Wiernie ciebie b´dziem strzec.
Mamy rozkaz ci´ utrzymaç –
Albo na dnie – na dnie twoim lec...
refren zaÊ podkreÊla∏ jeszcze uroczyÊcie: „albo na dnie – z honorem –
lec!”.



Kolejnym wspornikiem tego programu by∏y wycieczki. Najpierw
krótkie, regionalne. Od pól i lasów – a pobliska Puszcza Kampinoska
pi´kna wówczas jeszcze by∏a i ˝adnymi miazmatami techniki nietkni´ta – po najbli˝sze okolice. ¸owicz – Bo˝e Cia∏o i wstrzàsajàcy salwami
procesyjny pochód (a jak póêniej w ogródkach restauracyjnych smakowa∏y m∏ode, faszerowane kurczaki ze Êwie˝utkà mizerià!) – pasiaki
– wycinanki. Stolica: wi´c Zamek i ¸azienki, Belweder (przez ogrodzenie – ale z jakà legendà!); ciep∏y urok Starówki. Póêniej ju˝ naprawd´
krajoznawcze i co najmniej tydzieƒ – dziesi´ç dni trwajàce: Kraków,
Wawel, koÊció∏ Mariacki, legenda Sukiennic, ale i przysi´ga Naczelnika na Rynku i kopiec KoÊciuszki (same wozi∏yÊmy póêniej – w szkolnej delegacji i niema∏ym pocie czo∏a – taczkami piasek na pobliski kopiec Pi∏sudskiego). Tatry i Giewont, dla starszych i bardziej ju˝ wysportowanych – Granaty, dla m∏odszych – Kalatówki, Strà˝yska, Chocho∏owska. Stroje i Êpiewki góralskie (stàd zna∏yÊmy pi´knà kol´d´:
„Oj maluÊki, maluÊki, maluÊki jako r´kawicka / Alibo li tez jakoby, jakoby kawa∏ecek smycka”...), ciupagi, rzeêbione szkatu∏ki i talerze
(jeszcze si´ wówczas nie namno˝y∏o niemo˝liwej pamiàtkarskiej tandety, choç poczàtki jej rysowa∏y si´ ju˝ groênie). Legendy i podania.
Z kolei: Leopolis semper fidelis 1 – ruch – bujnoÊç – fantazja i weso∏oÊç
Lwowa. Âw. Jur – czyli katedra ormiaƒska, z krystalicznie pi´knym
chórem – kaplica Boimów – dostojeƒstwo i bogactwo, i humor swoisty
– znany ju˝ z audycji „Weso∏ej Lwowskiej Fali”, tu przecie˝, na miejscu, jeszcze w stu ró˝nych drganiach si´ przewijajàcy. Cmentarz Orlàt.
I wypad do Zag∏´bia Naftowego: Drohobycz – Borys∏aw – Truskawiec
– Stebnik. I egzotyczna zupe∏nie, stara, modrzewiowa chyba, mroczna,
------1
Leopolis... – (∏ac.) Lwów zawsze wierny.
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Rybne przekupy [...]. Zaczepiajà
krà˝àce po targu potencjalne
klientki, krzykliwie zachwalajà
swój towar, ale grymasiç i przyd∏ugo przebieraç wcale nie pozwalajà. Niech no jaka paniusia
zbyt ostentacyjnie zacznie zazieraç w skrzela, niezdecydowanie
kiwaç si´ nad wagà albo zgo∏a
kwestionowaç Êwie˝oÊç wybranej sztuki...
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Z Babcià chodzi si´ do czerwonoceglastej (w prusko-pocztowym stylu pobudowanej)
targowej hali i asystuje przy
ceremonialnych zakupach.
Nikt bowiem nie kupuje tu
kota w worku, czyli towarów
bez degustacji...
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choç starannie wybielona – bo˝nica w ˚ó∏kwi. Ruchome, d∏ugie cienie
przy drgajàcych p∏omykach Êwiec, sute, lisie czapy, dostojne brody,
d∏ugie cha∏aty, grajcarki zakr´conych pejsów. Wilno – Panna Âwi´ta,
co w Ostrej Êwieci Bramie – Góra Zamkowa – cmentarz na Rossie – zau∏ki i uliczki wàziutkie i tajemnicze, uniwersytet i znów legenda filaretów i filomatów, cele bazyliaƒskie, nag∏e zdumienie, ˝e po tych samych brukach chodzili niegdyÊ Âniadeccy i Lelewel, i Czartoryski, i –
przecie˝ – Mickiewicz. Co bynajmniej nie znaczy, ˝e zamyÊlenia te
i konfrontacje przeszkadza∏y nam w pa∏aszowaniu znakomitych lodów u Zielonego, Niebieskiego czy ˚ó∏tego Sztralla 1 (bo tyle chyba –
ró˝nokolorowych w nazwie – by∏o ich tam wtedy), podobnie jak we
Lwowie nie hamowa∏y pogryzania chrupkich precli czy delektowania
si´ p´dzlami Matejki – d∏ugimi a kràg∏ymi landrynami ze s∏ynnej cukierni Zaleskiego. Wypucowany i wyszorowany do glancu Poznaƒ ze
s∏ynnà swojà palmiarnià – choç ju˝ w tych latach wszystkie miasta by∏y czyste, zamiecione, nale˝ycie wysprzàtane i ukwiecone – i Biblioteka w Kórniku. No i – „morze, nasze morze”, czyli najnowsze, najnowoczeÊniej te˝ budowane, pierwsze, rozleg∏e i wreszcie portowe polskie miasto u ba∏tyckich brzegów: wyprawa statkiem na Hel, Êwie˝o
w´dzone szprotki, rozpi´te do suszenia sece 2 i bielutkim piaskiem wysypane pod∏ogi kaszubskich checz.
Niekiedy – choç niektóre, co bli˝sze, odbywa∏y si´ osobno – dochodzi∏y do tych wypadów zwiedzania tzw. korelatywne – czyli dotyczàce spraw, o których w∏aÊnie nas uczono. Tak odby∏a si´ wycieczka do
kopalni (soli – w Wieliczce), po której zwiedza∏o si´ Jasnà Gór´. By∏y
wyprawy do prz´dzalni i do kuêni, do fabryki o∏ówków i znakomitych atramentów Drakon, za których posiadanie grozi∏y do niedawna
jeszcze – nie drakoƒskie co prawda – kary, bo powszechne by∏o mniemanie, ˝e wieczne pióra bezpowrotnie niszczà charakter – oczywiÊcie
pisma. (Co m∏odsze klasy dr´czono jeszcze – acz ma∏o skutecznie –
lekcjami kaligrafii, czyli kunsztu pi´knego pisania. Pisaç zaÊ nale˝a∏o
wy∏àcznie drewnianà ràczkà, czyli obsadkà, z p∏askà, angielskà, cieniutkà krzy˝ówkà lub grubo na koƒcu Êci´tà rondówkà, czyli w ogóle
stalówkà). Zwiedza∏o si´ browar i cukrowni´, szyb naftowy i wzorowà wieÊ spó∏dzielczà, czyli Lisków, m∏yn parowy, stacj´ pomp, piekarni´ i warsztat szewski. I nie chodzi∏o tu bynajmniej tylko o rozrywk´ czy garÊç przelotnych wra˝eƒ. Prócz kronikarza wycieczki – osoby
prowadzàcej diariusz ka˝dorazowej takiej ekspedycji, cz´sto zawiera------1
Znane kawiarnie w przedwojennym Wilnie.
2
sece – (kaszubski) sieci.

- 111 -

jàcy sporo anegdot i humorystycznych opisów, ozdabiany fotografiami i podpisami wszystkich uczestniczek (wi´c i Êwieckich nauczycielek-opiekunek) i w∏àczany póêniej do grubej kroniki szkolnej – ka˝da
prowadziç musia∏a – zw∏aszcza przy korelacyjnych ekskursjach –
szczegó∏owe notatki. Co oglàdano – co i z czego tam powstaje – z jakich surowców i w jakiej kolejnoÊci – w jaki sposób – przy u˝yciu jakim – i jakich maszyn – jak d∏ugo to wszystko trwa – przez jakie fazy
przechodzi? Rezultaty omawiano wspólnie i zostawa∏y w pami´ci jako konkret, dla niejednej w bliskiej przysz∏oÊci praktycznie te˝ u˝yteczny. Sporo by∏o bowiem wÊród tej gromady dziewczàt z rodzin ziemiaƒskich, nawet arystokratycznych, którym te zaczàtki wiadomoÊci
pomóc mia∏y (czy mog∏y – to ju˝ inna sprawa) w samodzielnym gospodarowaniu.
Korelatywne by∏y te˝ krótsze wyprawy na okoliczne pola i ∏àki albo
w g∏àb g´stego lasu. Poznawano – nie tylko ze szkolnego podr´cznika
– rozmaite gatunki zbó˝, a co pi´kniejsze okazy zió∏ i liÊci w´drowa∏y
u m∏odszych – do mniej lub bardziej porzàdnie prowadzonych zielników, u starszych – pod mikroskop. I na w∏asnych szkolnych dzia∏kach
dokonywa∏yÊmy ró˝nych eksperymentów, a to próbujàc przeflancowania i uszlachetnienia leÊnej poziomki, a to dowodnie si´ przekonujàc, dlaczego przenoszenia delikatnych jeszcze sadzonek pomidorów
na sta∏y grunt nigdy a nigdy nie wolno dokonywaç przed up∏ywem
zimnych ogrodników (Pankracy, Serwacy i Bonifacy – czyli 12, 13 i 14
maja) zakoƒczonych dopiero zimnà ZoÊkà, co naj∏atwiejsze by∏o do zapami´tania, bo rozliczne Zosie w∏aÊnie 15 maja obchodzi∏y imieniny.



Trzecim wreszcie filarem patriotycznej edukacji by∏ – teatr. Ale nie
ten – czy raczej te, bo bywa∏yÊmy w ró˝nych – sto∏eczny; znakomity,
gdzie jeszcze mo˝na by∏o na w∏asne oczy oglàdaç takie postaci, jak legendarnà Leszczyƒskà z wielkiego aktorskiego rodu, wspania∏ego Jaracza, niezapomnianego w roli Dyndalskiego („mocium panie / me
wezwanie”), Ludwika Solskiego, m∏odziutkie wówczas gwiazdy sceny: Nin´ Andrycz, Mari´ Malickà, El˝biet´ Barszczewskà czy Zofi´
Lindorfówn´. By∏y to niedoÊcig∏e – oczywiÊcie – wzory. Lecz w∏asny
nasz szkolny teatr mimo ca∏ej, nieuchronnej amatorszczyzny uczy∏
wnikliwiej, g∏´biej, bo same musia∏yÊmy go tworzyç. Grano pe∏nospektaklowe sztuki: Wesele Wyspiaƒskiego, Zemst´ i Pana Jowialskiego Fredry, Powrót pos∏a Niemcewicza. Prawda, ˝e si´gano te˝ po sztu-
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ki francuskie – oczywiÊcie w oryginale – jak Mieszczanin szlachcicem
Moliera lub Orlàtko (L'aiglon) Rostanda. Przewa˝a∏y jednak sztuki
polskie. I rzetelne ich przygotowanie – tak artystyczne, jak i techniczno-praktyczne – uczy∏o nas niejednego.
Najpierw poznawa∏o si´ epok´, w której sztuka powsta∏a, osob´
i biografi´ autora, bardzo skrótowo rzecz ujmujàc – po prostu histori´.
Sam wybór sztuki by∏ zresztà trudny – bo ka˝da wymaga∏a stosownej
obsady – a nie zawsze odpowiednie osoby by∏y akurat na podor´dziu.
Póêniej z wybranym ju˝ aktorskim gronem analizowa∏o si´ samà sztuk´ i dopiero po takim przygotowaniu zaczyna∏y si´ liczne czytane próby. I wytrwa∏e, mozolne, piekielnie m´czàce dopracowywanie, szlifowanie poszczególnych ról – od najwa˝niejszych a˝ po drobniutkie
ogony i epizody. Re˝yserià zajmowa∏a si´ – nieodmiennie od lat – majestatyczna siostra B., która w poprzednim, swoim Êwieckim ˝yciu by∏a Êpiewaczkà, dobrze ze scenà obeznanà, a s∏u˝bie bo˝ej poÊwi´ci∏a
si´ w doÊç ju˝ póênym wieku. Pi∏owa∏a nas niemi∏osiernie, doprowadzajàc co mniej cierpliwe aktorki do rozpaczliwych protestów i niemal˝e histerycznych p∏aczów, co jednak nie skutkowa∏o: – Z roli mo˝na zrezygnowaç, ale nie mo˝na jej nie dopracowaç – brzmia∏o ulubione re˝yserskie porzekad∏o, które by∏o te˝ fundamentem ca∏ej naszej
pracy. Trwa∏a ona miesiàcami – od wczesnej jesieni a˝ niemal do koƒca karnawa∏u – i poch∏ania∏a mnóstwo czasu, który trzeba sobie by∏o
w∏asnym przemys∏em z nabitego zaj´ciami planu dnia wygospodarowaç. Fakt bowiem, ˝e przygotowywa∏o si´ rol´, nikogo od licznych,
powszednich obowiàzków nie zwalnia∏. Przeciwnie: jeÊli zaczyna∏y si´
jakieÊ szkolne k∏opoty, zarwane klasówki, coraz bardziej chwiejne
stopnie – rysowa∏a si´ inna alternatywa: – To mo˝e zrezygnujesz z teatru? – I nieraz w∏aÊnie takie postawienie sprawy doprowadza∏o do
po˝àdanych rezultatów, czyli i wilk (lekcje) by∏ syty, i owca (rola) ocalona. Choç zdarza∏y si´ i rezygnacje.
Najm∏odsze popada∏y w rozmarzonà egzaltacj´, bo chocia˝ ca∏a obsada sk∏ada∏a si´ zawsze ze Êredniaczek (najstarsze mia∏y inne powa˝ne obowiàzki i do teatralnych zaj´ç nie mia∏y g∏owy), zdarza∏o si´, ˝e
potrzeba by∏o jakiejÊ mniejszej, choçby do roli Isi w Weselu. Samej mi
si´ to przydarzy∏o i zapami´tale macha∏am miot∏à, powtarzajàc
w uniesieniu:

Huê ha,
huê ha,
na pole,
brzydki Êmieciu, chochole...
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W teatrze, który mimo wszystkich mankamentów mia∏ byç jak
prawdziwy, potrzeba by∏o przecie˝ jeszcze mnóstwa innych osób obdarzonych odpowiednimi zdolnoÊciami. Malarki klei∏y wi´c i odÊwie˝a∏y stare albo robi∏y nowe dekoracje, inspicjentka biega∏a jak naj´ta to
tu, to ówdzie, technika mozoli∏a si´ nad nale˝ytym oÊwietleniem, nieszcz´sna suflerka po coraz wi´kszej iloÊci coraz d∏u˝szych prób mówi∏a ju˝ na co dzieƒ niemal wy∏àcznie przychryp∏ym szeptem. Rekwizytorki labidzi∏y donoÊnie, bo ciàgle im tego czy owego brakowa∏o, garderob´ teatralnà – mieszczàcà si´ w sporych, zasobnych szafach
i skrzyniach – skracano, pod∏u˝ano, szyto i prasowano zaciekle, a charakteryzatorka przeglàda∏a zasoby peruk, bród, wàsów i zam´cza∏a
siostr´ gospodarczà proÊbami o najskromniejszy choçby finansowy
dodatek na zakup pudru, ró˝u, w´gla i wazeliny.
Dzieƒ kostiumowej, generalnej próby nadchodzi∏ przecie˝, a zaraz
po nim goràczkowo wyczekiwany dzieƒ premiery, na którà zje˝d˝a∏o
mnóstwo sto∏ecznych i nie tylko sto∏ecznych goÊci. I przedstawienia,
bo ka˝de z nich powtarzano jeszcze raz albo i dwa – na ogó∏ toczy∏y
si´ g∏adko, swobodnie, bez wi´kszych sypek.
W oparciu o te konkretne i praktyczne doÊwiadczenia ca∏kiem inaczej czyta∏o si´ ju˝ póêniej Dziady i Balladyn´, Nie-boskà i Noc listopadowà. Sztuki o˝ywa∏y, wiersz p∏ynà∏ poj´tnie i potoczyÊcie, sedno
spraw ujawnia∏o si´ z wolna bez ˝adnych utrapionych, nauczycielskich ponagleƒ w rodzaju: „o co tu chodzi?” i „co autor chcia∏ przez to
powiedzieç”.
I po corocznie, osobiÊcie prze˝ywanych tych przedstawieniach ca∏kiem innego, a bardziej rozleg∏ego znaczenia nabiera∏ dialog dwojga
M∏odych z Wesela, gdy na pytanie: „Có˝ si´ m´czyç – w jakim celu?”
rezolutna Jagusia odpowiada∏a: „Trza byç w butach na weselu!”.
Przy niejednej i nie∏atwej póêniejszej okazji przydatnym mia∏o si´
okazaç to pozornie tak proste stwierdzenie.



– Salve domina! 1
– Salveta! 2 – odpowiada∏a na nasze powitanie, wchodzàc do klasy
nauczycielka ∏aciny.
Nie pami´tam ju˝ jej nazwiska. Na imi´ mia∏a Barbara. Ale nazywa∏yÊmy jà mi´dzy sobà Charonem JasnokoÊcistym. Drobna by∏a istotnie
------1
Salve domina! – (∏ac.) Dzieƒ dobry, pani!
2
Salveta! – (∏ac.) Dzieƒ dobry!
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i krucha, o bladej, prawie przezroczystej twarzy, okolonej chmurà jasnorudawych puszystych w∏osów. Mia∏a du˝e, odrobin´ wy∏upiaste
i bardzo niebieskie oczy – mo˝e cierpia∏a na jakieÊ zaburzenia tarczycy. I w kontraÊcie z mizernà posturà mia∏a dêwi´czny, g∏´boki alt, którym z luboÊcià skandowa∏a nam Owidiusza, Wergilego lub Horacego.
Zawi∏oÊci ∏aciƒskiej gramatyki pomaga∏a nam swym jasnym, logicznym wyk∏adem zg∏´biç gruntownie i dok∏adnie. Ale to by∏y dopiero
poczàtki – budowanie solidnego rusztowania, na którym oprzeç si´
mia∏a przysz∏a nasza wiedza. Nie tylko o znajomoÊç, o poprawne t∏umaczenie i interpretacj´, o nale˝yte skandowanie tekstów ∏aciƒskich tu
chodzi∏o. Uzupe∏nia∏a nasze wiadomoÊci z ka˝dym rokiem – przynoszàc na lekcje fotograficzne reprodukcje rzeêb antycznych, opowiadajàc nam o ˝yciu codziennym staro˝ytnych Greków i Rzymian. Wszystkie, oczywiÊcie, przenosi∏yÊmy si´ z przekonaniem w z∏oty wiek Peryklesa (nie zapomina∏a przy tym i o Aspazji!) do Aten, ˝adna natomiast
nie kwapi∏a si´ do okrutnych rygorów Sparty.
Pod sufitem pracowni ∏aciƒskiej (bo systemem najnowszym ka˝dy
przedmiot wyk∏adano w innej pracowni, w której mieÊci∏y si´ wszelkie do niej przynale˝ne pomoce naukowe, a ofiary takiego sposobu
edukacji wlok∏y od jednego do drugiego z tych pomieszczeƒ ci´˝kie,
skórzane i z biegiem lat coraz g´Êciej napchane ksià˝kami i zeszytami
teczki, nabawiajàc si´ przy tej okazji trwa∏ych skrzywieƒ kr´gos∏upa)
bieg∏ szeroki fryz, wykonany przez starsze a najlepsze szkolne malarki z rysunkowego bristolu, barwny (posàgi, których fotografie – bia∏e
– oglàda∏yÊmy, by∏y przecie˝ w owych czasach pomalowane!) i wykwintny. Âciany zdobi∏y spore reprodukcje rzeêb i waz antycznych –
bez ˝adnych pruderyjnych retuszów. Co pewien czas zmienia∏o si´ zawieszone tam równie˝ sentencje, spoÊród których dobiera∏yÊmy – na
w∏asny ju˝ u˝ytek – poszczególne maksymy, oznaczajàc nimi ka˝dy
podr´cznik swój i ka˝dy zeszyt: Non omnia possumus omnes („Nie
wszystko wszyscy potrafimy [zrobiç]”, Wergili, Ekloga VIII, 65).
O tempora, o mores! („O czasy, o obyczaje!”, Cicero, Katylinarki I, 1).
By∏y i banalniejsze, dziÊ nie wiem ju˝, czyjego autorstwa, zapewne po
poprzedniczkach naszych odziedziczone: Historia magistra vitae
(„Historia nauczycielkà ˝ycia”) czy Non scholae sed vitae discimus
(„Nie dla szko∏y, lecz dla ˝ycia uczymy si´”). W najm∏odszych klasach
potrzàsa∏am dumnà, acz przyd∏ugà wypowiedzià Terencjusza: Homo
sum, humani nihil a me alienum esse puto „Cz∏owiekiem jestem, nic
co ludzkie, nie jest mi obce”, przy czym Charon stanowczo obstawa∏a
przy pe∏nym nihil, zamiast póêniej stosowanego, a jej – s∏usznym –
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zdaniem szkaradnego skrótu nil. W latach póêniejszych zrezygnowa∏am z tak sztucznie górnych lotów, ograniczajàc si´ samokrytycznie do
prostego stwierdzenia: Scio me nihil scire („Wiem, ˝e nic nie wiem”),
znacznie bardziej odpowiedniego. Z czasem do∏àczy∏o si´ tu jedno
z pozornie prostych, choç najtrudniejszych zaleceƒ Sokratesa: „Gnoti
se auton”, co zapisa∏am fonetycznie jako koniecznoÊç poznania samej
siebie, bo greki, niestety, nas nie uczono. Od wielkiego dzwonu – na
przyk∏ad po wyjàtkowo udanej klasówce – nagradza∏a nas ta nauczycielka recytacjà jakiejÊ greckiej strofy, dowiedzia∏yÊmy si´ te˝ od niej,
˝e kyrie (i ˝eƒska jego odmiana kyria) znaczy „Panie”, nie brzmia∏y
nam ju˝ wi´c odtàd obco wezwania zanoszone do Pana Niebios na poczàtku ka˝dej litanii: Kyrie elejson. Ale aorysty pozosta∏y nieosiàgalne.
Charon by∏a jednà z tych nielicznych, prawdziwie w swoim przedmiocie rozmi∏owanych nauczycielek, i chyba nawet te spoÊród nas,
które nie nale˝a∏y do grona najbardziej zapalonych entuzjastek (na
dwadzieÊcia par´ uczennic by∏o ich zaledwie cztery) wyk∏adanego
przez nià przedmiotu, o niej samej dobre zachowa∏y wspomnienia
i sporo niezapomnianych dotàd wiadomoÊci. Potrafi∏a nas porwaç
swoim zapa∏em, przekazaç tyle szczegó∏ów z codziennego ˝ycia, obrz´dów, Êwiàt, obyczajów antycznych, ˝e porusza∏yÊmy si´ wraz z nià
po wszystkich siedmiu pagórkach Rzymu, jakbyÊmy same poÊród
nich wyros∏y i przenosi∏y si´ z wytwornych, patrycjuszowskich siedzib lub cyceroƒskiego, ustronnego Tusculum z najwi´kszà ∏atwoÊcià
przez gwarne Forum Romanum a˝ het, na Zatybrze, ku ziejàcej zje∏cza∏à oliwà, czosnkiem i fetorem rynsztoków najubo˝szej, po∏udniowej dzielnicy.
Zbudowa∏yÊmy pod jej kierunkiem spory model rzymskiego domu,
starannie malujàc kolumny otaczajàce atrium z nieod∏àcznà sadzawkà
poÊrodku, urzàdzajàc triclinium 1 i pomniejsze, nie tak ju˝ wytworne
sypialnie, czyli cubicula. Unikajàc zbyt dla naszych uszu drastycznych
szczegó∏ów, potrafi∏a nam ta w∏aÊnie pani profesor opowiedzieç sporo o roztaƒczonych bacchanaliach (Evoe Bacche!) i na inny ju˝ sposób
obchodzonych saturnaliach, o uroczystej chwili, w której ch∏opiec,
opuszczajàc na zawsze babiniec (gyneceum), wk∏ada∏ po raz pierwszy
toga virilis 2, ale tak˝e o ówczesnej edukacji dziewczàt, o strojach, modach, fryzurach, a nawet potrawach spo˝ywanych na wielkich ucztach. I z tej to chyba okazji czyta∏o si´ fragmenty Uczty Trymalchiona
niezrównanego eleganta swej epoki Petroniusza, gdzie jako przysmak
opisane zosta∏y szczury przyrzàdzone w miodzie.
------1
triclinium – (∏ac.) jadalnia.
2
toga virilis – (∏ac.) toga noszona przez m´˝czyzn od 15. roku ˝ycia.
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Gdy któraÊ duka∏a niezdarnie lub, co gorsza, kaleczy∏a niemi∏osiernie heksametr, Charon blad∏a i krzywi∏a si´, jakby pojono jà najkwaÊniejszym octem. Nie przerywa∏a jednak nieszcz´Ênicy, bo cierpliwa
by∏a ogromnie, tylko zaraz potem zach´ca∏a: – Kto jeszcze przeczyta t´
strof´? – wybierajàc przewa˝nie doÊç pewnà w akcencie i rytmie któràÊ ze swojej wypróbowanej czwórki. Ale co lepsze ∏acinniczki wcale
si´ do takich popisów nie kwapi∏y, bo dobrze wiedzia∏y, co je czeka: –
Skoro tak dobrze to robisz, to pomó˝ kole˝ance. I ˝eby mi to na nast´pnej godzinie ju˝ gra∏o!
Trocheje i amfibrachy, jamby i daktyle, zwi´z∏e i zborne, a przejrzyste wiàzania – ani s∏owo nie by∏o tu i byç nie mog∏o zbyteczne. Ut pictura poesis 1 – powtarza∏yÊmy w starszych ju˝ klasach za Horacym
i chyba dzi´ki tym doÊwiadczeniom w∏aÊnie zaczyna∏yÊmy pojmowaç,
czym poezja jest, a raczej czym byç mo˝e i powinna.
Poznawa∏yÊmy oczywiÊcie biografie czytanych autorów. Ale ka˝da
niemal lekcja ubarwiona by∏a jeszcze licznymi anegdotami i nieodmiennie nawiàzywa∏a do antycznej Grecji. By∏a wi´c mowa o wielkich rzeêbiarzach greckich Skopasie i Fidiaszu, który – mimo ˝e twórca dzie∏ tak wspania∏ych – lepkie mia∏ przecie˝ palce i coÊ przydu˝o
z∏ota do ozdoby zamówionego posàgu do nich mu si´ przyklei∏o,
z czego wynik∏a sprawa sàdowa i wcale niechlubny wyrok.
Przy innej okazji dowiedzieç si´ by∏o mo˝na, ˝e jazgotliwie swarliwa baba i dziÊ jeszcze nazywana bywa Ksantypà – gdy˝ takà w∏aÊnie
przykrà ˝onà pokarali bogowie m´drca Sokratesa.
W samych poczàtkach, gdy çwiczenia gramatyczne przewa˝a∏y na
tych lekcjach nieuwa˝nie zapisa∏am, ju˝ po dzwonku i w narastajàcym
podczas przerwy gwarze, zadanà na nast´pny raz odmian´. Wywo∏ana do odpowiedzi z g∏´bokim przekonaniem zacz´∏am czytaç: – Misera nauta / Miserae nautae... – nie dotar∏am jednak nawet do accusativu, czyli czwartego z wszystkich siedmiu przypadków, gdy zdarzy∏a
si´ rzecz dotàd niespotykana: Charon powa˝na zazwyczaj i opanowana, gruchn´∏a Êmiechem. Okaza∏o si´, ˝e wsparta mizernym doÊwiadczeniem, i˝ koƒczàce si´ na „a” rzeczowniki muszà byç rodzaju ˝eƒskiego, bez chwili namys∏u przefasonowa∏am na ten rodzaj biednego
zaiste ˝eglarza, który w tym kszta∏cie zmieni∏ swà p∏eç i w polskim t∏umaczeniu brzmia∏oby to: „Biedna ˝eglarza”...
Lojalnie przyznaç trzeba, ˝e nic mnie za ten osobliwy wywód z∏ego
nie spotka∏o – prócz, oczywiÊcie, poprawnego ju˝ wypisania go na tablicy. Ale i ten b∏àd po∏àczony zosta∏ z zabawnà opowiastkà, z której
koniecznoÊç nale˝ytej znajomoÊci ∏aciny na wskroÊ jasno wynika∏a:
------1
Ut pictura... – (∏ac.) Poezja to jak malarstwo.
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„Jechaç mia∏ w dawnych czasach z Polski do Rzymu wys∏annik,
wiozàcy ówczesnemu papie˝owi wa˝ne jakieÊ papiery. W ostatniej
chwili jednak zachorowa∏, czy insze powa˝ne wystàpi∏y przeszkody –
doÊç, ˝e zamiast niego wyprawiony zosta∏ inny mà˝ dostojny, który
jednak od m∏odoÊci z ∏acinà by∏ na bakier. Ceremonia∏ krótkich audiencji ustalony by∏ przecie˝ ju˝ od dawna – s∏ów przy nich wymienia∏o si´ niewiele – wi´c i niebezpieczeƒstwo j´zykowych potkni´ç nik∏e
si´ wydawa∏o.
Wys∏annika poinformowano dok∏adnie, co ma robiç i mówiç: wejÊç,
kl´knàç i pozdrowiç krótkim s∏owem papie˝a. Ów zagadnie go zapewne, z czym przybywa, wtedy powinien przed∏o˝yç mu przywiezione dokumenty. Na zakoƒczenie Ojciec Âwi´ty udzieli mu zapewne
b∏ogos∏awieƒstwa, które równie˝ kl´czàc, powinien przyjàç, mówiàc
z pokorà, ˝e nie jest go godzien. Jedna j´zykowa gafa wys∏aƒca wywo∏a∏a jednak zgo∏a niezamierzone skutki owej audiencji.
Szlachetny Polonus uklàk∏ bowiem, jak by∏ powinien, przed bia∏à
postacià, ale na powitanie rzek∏ g∏oÊno i uroczyÊcie:
– Sanctissima papa! (NajÊwi´tsza papie˝!)
– Non sum mulier! (Nie jestem niewiastà!) – skorygowa∏ Ojciec
Âwi´ty.
– Dokumenta1 habeo! (Mam dokumenta!) – brnà∏ nieszcz´Ênik
w swà wyuczonà rol´, wyciàgajàc rulon papierów.
– Tu es asinus! (JesteÊ os∏em!) – zeêli∏ si´ na takie odezwanie papie˝.
– Non sum dignus (Nie jestem godzien) – schyli∏ w odpowiedzi kornie g∏ow´ wys∏annik”.
Przy innej okazji Charon przekaza∏a nam dydaktyczny wierszyk,
który – choç autora jego nie zapami´ta∏am – i w póêniejszych latach
nieraz sk∏ania∏ do zadumy:

Peras imposuit Jupiter
nobis duas.
Propriis repletam viciis
post tergum dedit
Alienis ante pectum
suspendit gravem
Hac e videre nostra mala
non possumus
Alii simul delinquut
Censores sumus.
------1
Po ∏acinie documenta znaczy pouczenia, ostrze˝enia.
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Za poprawnoÊç – zw∏aszcza gramatycznà – tego zapisu po tylu dziesiàtkach lat trudno r´czyç, rymowane zakoƒczenie zdaje si´ wskazywaç, ˝e rzecz nie jest antyczna (bo i któ˝ by w tej ∏acinie rymowa∏?),
mo˝e nawet zgo∏a polskiej proweniencji, z czasów, kiedy si´ w takie
˝arciki zabawiano. TreÊç pozosta∏a istotna: oto Jupiter, czyli Jowisz,
czyli grecki Zeus objuczy∏ nas dwoma workami. Ten, w którym pe∏no
naszych w∏asnych wad – zarzuci∏ nam na plecy, na piersiach natomiast dêwigamy wady innych. Z tej to przyczyny z∏ych czynów w∏asnych nie mo˝emy dostrzec, ∏atwo natomiast osàdzamy innych, gdy
tylko coÊ przeskrobià.
Lektury zaczyna∏y si´ od Ab urbe condita 1 Liwiusza i niedok∏adnie,
bardzo jeszcze topornie t∏umaczonych Bukolik Wergilego. A jednak
pami´ç do dziÊ dnia przechowuje: Tityrae tu patulae recumbans sub
tegmine fagi 2.
Nast´pne dwie klasy to De bello Gallico 3 Cezara i Owidiusz. Przed
zaÊni´ciem mrucza∏am, urzeczona, wspania∏e pierwsze zdanie: Gallia
est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae...4
I równo czterdzieÊci lat póêniej, na studiach w obcym mieÊcie, od
niego w∏aÊnie rozpocz´∏am wywód majàcy udowodniç, ˝e ∏acina
w znacznym stopniu stanowi substrat, czyli pod∏o˝e j´zyka francuskiego. M∏odsi ode mnie o spore dziesiàtki lat s∏uchacze odnieÊli si´ do
takiego wyst´pu z nieufnym niedowierzaniem: – Po jakiemu to? Czy
ona naprawd´ zna jeszcze ∏acin´?
Bardzo archaicznym poczu∏am si´ w owym momencie wykopaliskiem.



Urzeczenie antykiem trwa∏o do ostatnich szkolnych lat, a nawet si´
pog∏´bia∏o. Gruby, chyba z 600-kartkowy g∏adki brulion w po∏yskliwej, tekturowej, jasnobràzowej ok∏adce, spojony ciemnobrunatnym
pasem p∏ótna na grzbiecie opatrzy∏am ozdobnym napisem Silva rerum latinarum i gromadzi∏am w nim skrz´tnie – prócz przydatnych
sk∏adniowo-gramatycznych zawi∏oÊci – przeró˝ne sentencje, anegdoty
bàdê luêne wiadomoÊci. Uzbiera∏ si´ ten skarbczyk wcale spory i gdy
opuszcza∏am szko∏´, odkupiç go chciano nawet za niebagatelne wówczas ca∏e 20 z∏otych – ale rozstaç si´ z nim nie mog∏am, wskutek cze------1
Ab urbe condita – (∏ac.) Od (roku) za∏o˝enia miasta (tzn. Rzymu).
2
Tityrae tu patulae... – (∏ac.) Odpoczywasz, Tytyrze, w cieniu roz∏o˝ystego buka. [Tytyras –
poetyckie imi´ pasterza, cz´sto spotykane w idyllach greckich.]
3
De bello Gallico – (∏ac.) O wojnie galijskiej.
4
Gallia est omnis... – (∏ac.) Ca∏a Galia jest podzielona na trzy cz´Êci, z których pierwszà stanowi Belgia...
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go, jak zwykle, utraci∏am go ju˝ niebawem i na zawsze. (Gdzie˝eÊcie
zeszyty nasze o Ênie˝nobia∏ym papierze, niepowrotne bruliony wspania∏e w po∏yskliwie czarnych, ceratowych ok∏adkach z jaskrawocynobrowym brzegiem – dotychczas g∏adkoÊç waszà i zapach czuj´).



Ów okres niepohamowanego zachwytu i zapa∏u narasta∏ w samà
por´ w chwili, gdy w∏aÊnie skoƒczy∏a si´ fascynacja inna: indiaƒsko-trapersko-przygodowa. Niezale˝nie od – równie˝ tu z racji naszego
wieku przynale˝nych – kolejnych tomów Ani z Zielonego Wzgórza
poch∏ania∏yÊmy w tych czasach Maya czy Reida, Coopera, Londona.
Skórzana Poƒczocha, czyli Nataniel Bumppo, bohater powieÊci Coopera zwa∏ si´ wprawdzie u mnie Lederstrumpf, bo wiele tych lektur sumiennie odrabia∏am po niemiecku. KtóryÊ z niemieckich autorów, czy
mo˝e – nie pami´tam ju˝ – autorek, dostrzeg∏ w tych dziewczyƒskich
zainteresowaniach – jak by to dziÊ okreÊlono – luk´ na rynku czytelniczym i jà∏ gorliwie jà zape∏niaç egzotycznymi prze˝yciami czternastoletniej Inge, dzielnej córki badacza i podró˝nika, ˝ywo i niezbyt bezpiecznie uczestniczàcej w ojcowskich wyprawach. Inge auf Borneo, Inge auf Sumatra. Dosz∏y do tego z czasem kolejne tomy Curwooda
(¸owcy wilków itd.) i Sejd˝o i jej bobry napisana ponoç przez prawdziwego Indianina – Grey Owl, czyli Szarà Sow´.
Nawet w d∏ugich listach pisywanych podczas letnich wakacji do
jednej z kole˝anek (z którà póêniej zbli˝yç mia∏o mnie jeszcze bardziej
szczególne umi∏owanie ∏aciny) tytu∏owa∏yÊmy si´ niezmiennie bobrzymi imionami, wyst´pujàc jako Czikani i Czitawi. A niezapomnianà Wysp´ skarbów Stevensona wykrad∏am Filowi. WidywaliÊmy si´
jeszcze niekiedy, choç ju˝ coraz rzadziej. Lata robi∏y swoje: on koƒczy∏
prawie gimnazjum, gdy ja boryka∏am si´ z pierwszymi dopiero wiadomoÊciami z dawno przezeƒ ju˝ zg∏´bionych dziedzin. Spoglàda∏
wi´c na mnie z nieukrywanà wy˝szoÊcià, dokucza∏, ciàgnà∏ za warkocze, tote˝ niepostrze˝one zw´dzenie mu ksià˝ki nape∏nia∏o mnie cichà, tajonà, a przecie˝ wielkà radoÊcià udanej zemsty. Drogi nasze
wkrótce zresztà mia∏y si´ rozejÊç na d∏ugo.
Wra˝enia z tych rozlicznych acz powierzchownych lektur trzeba
by∏o natychmiast obracaç w ˝ywe akcje. Budowa∏yÊmy – nie kleci∏y,
gdy˝ by∏y to bardzo misterne plecionki – z ga∏´zi sza∏asy w miejsce
nieosiàgalnych wigwamów, skaka∏yÊmy, potrzàsajàc tekturowymi tomahawkami wokó∏ pala, do którego przywiàzany by∏ bladotwarzy,
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Z Babcià chodzi si´ do koÊcio∏a. I to chyba ona najpierwsza prowadzi dziecko w tajemniczà ciemnoÊç
Panny Marii, gdzie odczuç jeszcze mo˝na ca∏y majestat i groz´ mrocznego gotyku...
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Piàta szko∏a, choç te˝ zamkni´ta murem,
te˝ po∏àczona z internatem, wydaje si´
po wszystkich uprzednich doÊwiadczeniach najbardziej znoÊna. Zakon jest
pod wezwaniem Matki Nieustajàcej Pomocy [...]. Jasno tu, przestronnie, nikt
deszczu∏kami nie trzaska...
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kolejny nasz wróg i dumnie szeleÊci∏y przy tym na naszych g∏owach
sute, ró˝nokolorowe pióropusze. O pióra do ich fabrykacji by∏o zawsze najtrudniej: przynosi∏a je na zamówienie ruda ZoÊka, eksternistka, czyli dochodzàca tylko do naszej szko∏y, córka miejscowego sklepikarza. Ceny jednak by∏y wygórowane: darów w naturze nie przyjmowa∏a, bo smako∏yków u ojca mia∏a doÊç. Pieni´dzy przy sobie mieç
nam nie by∏o wolno – gdzie i co zresztà mia∏ybyÊmy kupowaç? ZoÊka
domaga∏a si´ wi´c w zamian za swe piórowe dostawy najcenniejszych
skarbów, czyli Êwi´tych obrazków, ale nie pospolitych, kolorowych,
tylko tak zwanych zwijek, r´cznie wykonywanych na cieniutkim, pergaminowym papierze, na które chuchnàç raz tylko wystarczy∏o, a ju˝
zwija∏y si´ w malutkie ruloniki. Prawa rynku przy tych transakcjach
dochodzi∏y nieub∏aganie do g∏osu i z bólem serca op∏aca∏yÊmy tak haniebnie nas wyzyskujàcà dostawczyni´.
Przedzierzgni´ta w Indianina zwa∏am si´, oczywiÊcie, nadal Kamienne Serce, nawiàzujàc tym zawo∏aniem po kryjomu do dawnych,
dziecinnych lat, kiedy to Pum by∏ Ryczàcym Bawo∏em, a Pam Czarnà
˚mijà. Ale i ta cieniutka nitka mia∏a ju˝ wkrótce – jak póêniej tyle innych – zerwaç si´ ostatecznie.
By∏a te˝, oczywiÊcie, fajka pokoju misternie wyrobiona w mi´kkiej,
wonnej ga∏´zi wiÊni, a pali∏o si´ w niej odpowiednio wysuszone liÊcie
dzikiego wina, którego bujny gàszcz zarasta∏ frontowe Êciany naszej
szko∏y. SumiennoÊç kronikarza wymaga odnotowania, ˝e seanse, podczas których siedzàc w kràg i z ràk do ràk przekazujàc sobie dymiàcy
ten instrument, z którego kolejno trzeba by∏o pociàgnàç, nie wszystkim czerwonoskórym wojownikom wychodzi∏y na zdrowie.



Egzaltacja ∏aciƒska, jaka wówczas nas ogarn´∏a, musia∏a znaleêç odbicie w ˝ywej akcji. Nie tracàc czasu, siad∏am wi´c i napisa∏am sztuk´
– po ∏acinie od poczàtku do koƒca: Martyrium Martae, czyli M´czeƒstwo Marty. Przemo˝ny wp∏yw na jej kszta∏t wywar∏o czytane w∏aÊnie
niedawno Quo vadis, a zapewne i przeró˝ne ˝ywoty Êwi´tych, zg∏´biane przy dewocyjnych okazjach. Nie obesz∏o si´ przy tym, rzecz jasna,
bez gorliwych, d∏ugich konsultacji z Charonem. I wreszcie nadszed∏
wyczekiwany z wielkà tremà dzieƒ premiery, a g∏ówna bohaterka, kreÊlàc w atrium na piasku zarys ryby, wypowiedzia∏a pierwszà kwesti´:
– Ichtis id est graece piscis. Hoc est signum Christi – signum salutis.
(„Ichtis to po grecku: ryba. To znak Chrystusa – znak zbawienia”.)
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Marta, m∏oda niewolnica w patrycjuszowskim domu, jest bowiem
chrzeÊcijankà i marzy o nawróceniu na prawdziwà wiar´ urodziwego
Publiusza (to imi´ by∏o cichym ho∏dem z∏o˝onym Wergilemu), syna
swych chlebodawców. Publiusz – i owszem – zamienia z nià niekiedy
kilka s∏ów i wodzi okiem bynajmniej nienabo˝nym. Z∏ym natomiast
i zazdroÊnie podejrzliwym spojrzeniem obrzuca jà Rufus, niewolnik
jak i ona, którego konkury odrzuci∏a. Trudno tu streszczaç ca∏oÊç owej
niezwykle zawik∏anej intrygi, fina∏em dramatu w ka˝dym razie by∏a
m´czeƒska Êmierç Marty, zamordowanej przez zawistnika – Rufusa.
Ale w∏aÊciwe perypetie dopiero si´ w owym momencie zacz´∏y, gdy˝
do akcji – w osobie dyrektorki – autorytatywnie wkroczy∏a cenzura.
Ma∏o, ˝e dwa pierwsze projekty zg∏adzenia niewinnej m´czenniczki – sztylet lub trzcina – zosta∏y bezapelacyjnie odrzucone jako nieestetyczne. Cenzorka za˝àda∏a ponadto, i to bardzo stanowczo, dopisania
epilogu w formie apoteozy, czyli bia∏ego anio∏a, który pojawi si´ przy
zw∏okach tak niecnie zg∏adzonej – niosàc jej liÊç palmowy, symbol niebiaƒskiej chwa∏y. Tu ju˝ wymagania wyda∏y si´ autorce nie tylko zbyt
wygórowane, ale wr´cz kiczowate, lecz zajad∏e dyskusje zda∏y si´ na
nic i d∏awiàc si´ ze z∏oÊci, musia∏a wprowadziç ˝àdane zmiany. Próby
potoczy∏y si´ wartko, na premier´ – niczym na prawdziwà sztuk´
uznanego autora – zaproszono goÊci z zewnàtrz, a nawet ksi´dza kapelana, którego bez nale˝ytego duchownej osobie respektu, a z racji jego okràglutkiej figury, nazywa∏yÊmy Kulkà, i kurtyna posz∏a wreszcie
w gór´.
Akcja toczy∏a si´ g∏adko i nale˝ycie (nie tylko autorka, ale i sama
Charon czuwa∏y, zdenerwowane, z obu stron kulis w charakterze suflerek), tak ˝e w koƒcu nadszed∏ moment kulminacyjny. Podst´pny
Rufus, zaczajony za kolumnà, rzuci∏ – jak wed∏ug scenariusza by∏ powinien – spory g∏az prosto na g∏ow´ Marty, która z przejmujàcym j´kiem osun´∏a si´ na ziemi´. PublicznoÊç jednak na ten widok zamiast
zblednàç ze zgrozy, rykn´∏a zgodnym a wielkim Êmiechem, gdy˝ nieszcz´sny g∏az – wykonany z grubego papieru pakowego – zgrabnie
odbi∏ si´ niczym pi∏ka od g∏owy m´czennicy i poszybowa∏ prosto
w nos siedzàcego w honorowym pierwszym rz´dzie Kulki, który
sczerwienia∏ jak indor z zaskoczenia i irytacji.
Fatalny rekwizyt co pr´dzej uprzàtni´to, ale widownia nie by∏a ju˝
w stanie z nale˝ytà powagà doczekaç epilogu. Wymuszony anio∏, który pojawi∏ si´ z doÊç zresztà flakowato zwisajàcà mu z r´ki palmà, ledwo zdo∏a∏ w ogólnym zamieszaniu wydukaç swoje: Accipe... („Przyjmij”..., oczywiÊcie: palm´ m´czeƒstwa), gdy ju˝ wszyscy – niepomni
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ostrzegawczych psykni´ç – zacz´li wstawaç ze swoich miejsc i ˝ywo
komentowaç niezamierzone, dodatkowe przedstawienie. Kulk´, rzecz
jasna, pi´knie przeproszono i niby da∏ si´ udobruchaç, ale jeszcze wychodzàc z sali, pociera∏ zaczerwieniony nos i mrucza∏ wzgardliwie: –
Eee, taka to i ∏acina: same futury i imperfekty!
Có˝, niewiele wi´cej umia∏yÊmy wówczas.



Z biegiem lat ∏aciƒskie sprawy uspokoi∏y si´ przecie˝, pog∏´bi∏y
i wznios∏y, by tak rzec, na wy˝sze pi´tro. Na lekcjach mówi∏o si´ po ∏acinie o ∏acinie i kunszt polega∏ ju˝ nie na poprawnym czytaniu (skandowaniu, rozbieraniu i t∏umaczeniu tekstu), ale na ˝mudnym poszukiwaniu najodpowiedniejszych dlaƒ – jednoczeÊnie te˝ najÊciÊlejszych
i najpi´kniejszych – s∏ów polskich.
I widz´ siebie w ostatniej ∏awce (zawsze na klasówkach siada∏am na
tym miejscu, broniàc go przed ewentualnymi uzurpatorkami) schylonà nad fragmentem Eneidy. O, to ju˝ nie Arma virumque...1, czyli sam
poczàtek; zabrn´∏yÊmy ju˝ g∏´boko w bujny, ∏aciƒski las. Jest pogodne
paêdziernikowe po∏udnie: wysokie, niebieskie niebo za oknem – s∏oƒce, drzewa okryte jeszcze mnóstwem jesienno-barwnych liÊci. Pod
wp∏ywem czytanego tekstu, pod wp∏ywem narastajàcego we mnie
rytmu robi´ rzecz szalonà: t∏umacz´ Wergilego na polski wierszem –
trzynastozg∏oskowcem rytmicznie t´tniàcym we mnie i – o zgrozo! –
rymowanym, w typie aa / bb itd. Porywa mnie ta praca, zanurzam si´
w niej, nie patrz´ nieszcz´sna na zegarek i gdy wreszcie przytomniej´,
wiem, ˝e ju˝ nie starczy mi czasu, by dopisaç w zeszycie poprawny
przek∏ad tego fragmentu prozà. Dzwonek. Zdeterminowana zamykam i oddaj´ zeszyt troch´ zaniepokojona, a bardziej jeszcze zaciekawiona – có˝ Charon na nast´pnej lekcji na ten pasztet powie?
Ale nast´pna lekcja nie przynios∏a sensacji. W zeszycie znalaz∏am –
jak od poczàtku w tym przedmiocie – niemal przeznaczonà mi ocen´
bardzo dobrà. Oddajàc mi zeszyt, Charon zauwa˝y∏a tylko nieg∏oÊno
i jakby mimochodem: – Nie jestem pewna, czy wiersze ∏aciƒskie nale˝y po polsku rymowaç!
Ogl´dna uwaga zawiera∏a prostà prawd´, ˝e tego w∏aÊnie robiç nie
nale˝y. Ale skoro zaryzykowa∏am ju˝ tyle – posun´∏am si´ dalej jeszcze. Wychodzi∏o wtedy – jedyne w Polsce i wielce szacowne – pismo
poÊwi´cone literaturze antycznej „Filomata”, a redagowa∏ je Ryszard
------1
Arma virumque... – (∏ac.) Zbrojnego m´˝a...
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Ganszyniec (czy Gansiniec, bo i tak niektórzy wymawiali jego nazwisko). Prenumerowano je – nic wi´c ∏atwiejszego, jak wziàç egzemplarz
z bibliotecznej pó∏ki, przepisaç adres i, wzdychajàc z emocji, wyekspediowaç tam ów fragment Eneidy wraz z nieporadnym jeszcze dosyç liÊcikiem, ˝e to: „Szanowny Panie Redaktorze”.
Jakie˝ by∏o moje zdumienie, gdy w dwa tygodnie póêniej sprawna
podówczas poczta (a sprawna w sposób niewyobra˝alny przy jej dzisiejszym ˝ó∏wio-Êlimaczym funkcjonowaniu) przynios∏a mi nie tylko
kolejny (autorski!) numer „Filomaty” z wydrukowanym w nim Wergiliuszowym tekstem, ale i pe∏en aprobaty i zach´ty do dalszej wspó∏pracy list, zaczynajàcy si´ od: „Szanowna Pani!”
Nie by∏am ju˝ rozchichotanà podfruwajkà, raczej podros∏à istotà
o grubym, przez rami´ z fantazjà przerzuconym warkoczu i niezbyt
jeszcze ustalonym w∏asnym miejscu na Êwiecie. Ale niewiele myÊlàc,
doby∏am cztery sà˝niste agrafki, przy ich pomocy lokujàc „Szanownà
Panià” na samym Êrodku pleców mego szkolnego, granatowego fartucha i póty bohatersko jà obnosi∏am po wszystkich korytarzach, póki
dyrektorka (oczywiÊcie – znowu ona!) nie powiedzia∏a mi kilku
ostrych s∏ów o zarozumialstwie i nie nakaza∏a natychmiast zdjàç tego
widomego dowodu wywy˝szania si´ nad innymi.
O ˝adnym honorarium, rzecz jasna, marzyç nawet nie by∏o mo˝na –
ale jaki honor! Gdy na ferie zawioz∏am ów numer „Filomaty” do domu, doczeka∏am nazajutrz innej wspania∏ej nagrody – PieÊni Horacego, wydanych w równoleg∏ym (obok ∏aciƒskiego orygina∏u) niemieckim przek∏adzie. I ta – odtàd jedna z najbardziej ulubionych moich
ksià˝ek – zniknàç mia∏a wkrótce nieodwo∏alnie.



O Ko∏ymie nie wiedzia∏am, o istnieniu Workuty nie mia∏am poj´cia,
ale ˝e i czym sà Wyspy So∏owieckie – podówczas skrótowo okreÊlane
jako So∏ówki – dowiedzia∏am si´ ju˝ jako kilkunastoletnia dziewczyna
doÊç dok∏adnie. Przyjecha∏ wtedy do nas na odpoczynek, jak to ∏agodnie a eufemistycznie okreÊlano, ksiàdz N., ptasiokruchy, drobniutki,
niski, siwy, o wyblak∏oniebieskich, cz´sto ∏zawiàcych oczach. I niekiedy – wieczorami – najstarszej tylko naszej grupie o wieloletniej bytnoÊci w obozie (nie okreÊlano go jeszcze wtedy mianem ∏agru) so∏owieckim opowiada∏. Mój Bo˝e – có˝ w istocie móg∏ podówczas nam, nie
tylko najprawdziwszym ceglanym murem oddzielonym od ˝ycia,
przekazaç z grozy prze˝yç, które dopiero po wielu dziesiàtkach lat do-
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cieraç do nas zacz´∏y z tomów So∏˝enicyna, a bardziej jeszcze z krótkich opowiadaƒ Sza∏amowa? Mówi∏, oczywiÊcie, ˝e g∏ód, nieludzka
praca, skrajne wyniszczenie ludzi i okrucieƒstwo dozorców, i brak Boga, zaci´ta walka z religià i chyba w∏aÊnie przez to i dlatego wszystko
tak tam by∏o, byç musia∏o. A s∏ucha∏yÊmy tych krótkich, cichych opowieÊci te˝ po trochu jak historycznej, dalekiej, wr´cz nierealnej relacji.
Nie mieÊci∏o si´ to – i w ˝aden sposób zmieÊciç nie mog∏o – w kr´gu
naszych dotychczasowych poj´ç i prze˝yç. Budzi∏o niekiedy przera˝enie, nawet groz´ – ale tak, jakby dzia∏o si´ z dala od normalnego, zrozumia∏ego Êwiata, jakby na innej planecie. Spotkaƒ tych nie by∏o zresztà wiele: mo˝e z dziesi´ç. Cichutki ksiàdz N. przemieszka∏ par´ miesi´cy za furtà, w kapelanii, czyli domku naszego kapelana, widywano
go krà˝àcego po parku z brewiarzem w r´ku, niekiedy odprawia∏ te˝
msz´ w naszej kaplicy i pewnego dnia zniknà∏ równie niepostrze˝enie,
jak si´ pojawi∏.
Przyby∏y nam natomiast – w grupie Êrednich i najstarszych – dwie
nowe kole˝anki: Êmig∏e, smuk∏e, ciemnookie, o d∏ugich, za pas sp∏ywajàcych warkoczach: Hanka i Wanda. Te˝ w tym samym czasie, czyli w drugiej po∏owie lat trzydziestych, i te˝ „stamtàd”– nie z So∏ówek
wprawdzie, lecz z tej dziwnej krainy, o której wspomina∏o si´ niejasno
i niech´tnie, pó∏szeptem najcz´Êciej, a którà okreÊlano ma∏o zrozumia∏ym terminem: bolszewia.
Przed „czerwonym niebezpieczeƒstwem”, „bolszewickà zarazà”
czy wreszcie najproÊciej – groênà „˝ydokomunà” ostrzega∏y ju˝ wówczas wprawdzie przeliczne gazety (jak by∏o z radiem, trudno ustaliç,
gdy˝ z wyjàtkiem chopinowskich recitali – w Êrody o dziewiàtej wieczorem, gdzie wykonawcami byli przewa˝nie Henryk Sztompka lub
Stanis∏aw Szpinalski – nie s∏ucha∏yÊmy go nigdy prawie). Narasta∏a
jednoczeÊnie i wzbiera∏a coraz groêniej fala antysemityzmu: haniebne
getto ∏awkowe na uniwersytecie, falangowskie bojówki z kijami, ˝yletkami i kastetami, masakrujàce studentów ˚ydów (a cz´Êciej jeszcze –
bo s∏absze – studentki). Szerzono has∏a i hase∏ka pe∏ne zakamuflowanej lub bezpoÊredniej, rasowej nienawiÊci: „˚ydzi na Madagaskar!”,
„Swój do swego po swoje!” albo wr´cz imperatyw: „Nie kupuj u ˚yda!”. W owocarniach i malutkich sklepikach spo˝ywczych pojawi∏y
si´ nad beczkami Êledzi i kiszonej kapusty odpustowe obrazki z Matkà Boskà karmiàcà Dzieciàtko i – koniecznie, ale to koniecznie! – zapalonà przed nimi ma∏à, czerwonà lampkà, na znak, ˝e w∏aÊciciel jest
prawym katolikiem. Niestety, kler, zw∏aszcza ni˝szy, ˝ywo uczestniczy∏ w ca∏ej tej haniebnej kampanii, czemu te˝ z kolei dziwiç si´ trud-
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no, skoro rej w niej wodzi∏ niezmiernie popularny – i chyba najtaƒszy
z podówczas istniejàcych – dziennik, wydawany i redagowany przez
podsto∏ecznych zakonników.
Antysemityzm, szcz´Êliwie, za mury nasze nie dotar∏, niemniej
szczytne idea∏y, na których opiera∏a si´ dotychczasowa nasza edukacja, j´∏y si´ chybotaç. Kluczowym tedy has∏em (zamiast popularniejszej „˝ydomasonerii”) sta∏a si´ „komunomasoneria”, pojemnie mieszczàc w sobie poj´cia obu najbardziej wrogich a niebezpiecznych si∏.
W tym te˝ czasie urozmaicano nam cotygodniowe, najbardziej nielubiane godziny naprawek, czyli cerowania poƒczoch i innego nudziarstwa z ig∏à w r´ku, lekturà spaÊnego jakiegoÊ powieÊcid∏a, którego tytu∏u ni autora w pami´ci zatrzymaç si´ nie uda∏o (a te˝ i nie by∏o warto). Opisane tam niecne praktyki mi´dzynarodowe masoneryjnej mafii by∏y, zaiste, krew w ˝y∏ach mro˝àce, lecz tak bombastycznie, a przy
tym niezdarnie zrelacjonowane, ˝e nawet nasze niedoÊwiadczone, lecz
ju˝ przecie˝ bystro krytyczne umys∏y przyjmowa∏y je co najmniej
z g∏´bokim niedowierzaniem.
Od przyby∏ych z groênej bolszewii sióstr S. dowiedzia∏yÊmy si´
zresztà znacznie mniej ni˝ od kruchoptasiego starego ksi´dza. Milkliwe by∏y z natury, choç pilne bardzo i gdy tylko pokona∏y gramatyczno-ortograficzne zawi∏oÊci i wyzby∏y si´ – choç nie ca∏kiem – nazbyt
rozlewnie Êpiewnego akcentu, okaza∏y si´ jednymi z najlepszych
uczennic. Na wszelkie jednak konkretne pytania, jak „tam” naprawd´
jest, odpowiada∏y zgodnie albo krótkim „Strasznie!”, albo potrzàsa∏y
g∏owami na znak, ˝e ˝adnych bli˝szych szczegó∏ów podaç nie chcà,
czy te˝ nie mogà. M∏odsza, Hanka, po dwóch dopiero latach zwierzy∏a w sekrecie najbli˝szej swej przyjació∏ce histori´ dziewczynki, którà
szkolni koledzy „dla zabawy” wepchn´li do do∏u kloacznego, dodajàc
ponadto, ˝e starsze uczennice by∏y jeszcze bardziej zagro˝one. Na
czym jednak to szczególne zagro˝enie polega∏o, powiedzieç nie chcia∏a za nic.
Z tych przelotnych, mglistych i krótkich zetkni´ç z realnie i jak˝e
niedaleko istniejàcym Êwiatem pozosta∏a nam odtàd tylko powtarzana
codziennie, po zakoƒczeniu wieczornych pacierzy w mrocznej kaplicy, trzykrotna chóralna inwokacja: „Zbawicielu Êwiata – zbaw Rosj´!”.



Rok 1935 by∏ tym, który od razu i nieodwo∏alnie zamknà∏ nie tylko
moje dzieciƒstwo, ale i sporà cz´Êç wczesnej m∏odoÊci. Nie dlatego, ˝e
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umar∏ wtedy Pi∏sudski (o tym by∏a ju˝ mowa: dla nas, za ˝ycia jeszcze,
by∏ postacià historyczno-legendarnà. I wydawa∏ si´ nam niewyobra˝alnie, biblijnie wr´cz stary). Ale i nie dlatego, ˝e w tym roku wprowadzono w ˝ycie znacznie bardziej nas obchodzàce i dotyczàce reformy
szkolnictwa (pod przewodem administrujàcych wówczas tym resortem braci J´drzejewiczów) ma∏à matur´, na dwa lata przed prawdziwà, czyli du˝à, dajàcà prawo do studiów wy˝szych. Nowe podr´czniki historii i literatury dla szkó∏ Êrednich, które – z racji nieÊmiertelnego polskiego „nie do” – dociera∏y do nas zazwyczaj dopiero w po∏owie roku szkolnego, zmusza∏y nauczycieli i uczniów do improwizacyjnego przestawiania si´ na akademicki system wyk∏adów i notatek.
Reforma ta ∏àczy∏a si´ ponadto ze szczególnym naciskiem po∏o˝onym
na pewne przedmioty nauczania – ale o tym za chwil´ – i z nie byle jakim wydatkiem dla rodziców, wynikajàcym z wprowadzenia jednolitych, szkolnych mundurków i tarcz. Gdy po raz pierwszy – po zakupach dokonanych w jedynym podówczas w stolicy domu towarowym
braci Jab∏kowskich przy Brackiej – pojawi∏am si´ w nowym stroju
w domu – Ojciec (od dawna ju˝ nienazywany Pumem!) przyjrza∏ mi
si´ bez aprobaty i zawyrokowa∏: – Wyglàdasz jak „sa∏aciarz” (czyli doro˝karz warszawski). – I doprawdy: workowata, granatowa bluza,
spi´ta pod szyjà i u mankietów (z jasnoniebieskimi dla m∏odszych
i ciemnoczerwonymi dla dwóch klas najstarszych wypustkami – tarcze, z numerem szko∏y, obwiedzione srebrnym galonikem mia∏y odpowiedniej barwy t∏o) na srebrnopo∏yskliwe, blaszane guziki, z najzgrabniejszej dziewczyny robi∏a kulfoniastà pokrak´. Wspomaga∏a jà
w tym dzielnie równie granatowa, w grube fa∏dy uk∏adana, spódnica.
Ale werdykt przyj´∏am wzruszeniem ramion („czy ja to wymyÊli∏am?!”) z ca∏kowità prawie oboj´tnoÊcià – bo nie by∏y to jeszcze lata,
w których nadmiernie dba∏yÊmy o stroje.
Powód g∏ówny by∏ inny i – po raz pierwszy w Êwiadomym ˝yciu –
polityczny: oto pot´˝ne (jak si´ przynajmniej wówczas wydawa∏o)
W∏ochy napad∏y ma∏à, afrykaƒskà Abisyni´. Drobny, czarny, wàsaty
i m´˝ny negus negestki (nie wiedzia∏yÊmy jeszcze wówczas, ˝e tytu∏
ten znaczy: król królów i z pewnoÊcià wyda∏oby si´ to nam nies∏ychanym bluênierstwem) Hajle Sellasje na pró˝no usi∏owa∏ obrony. Równie daremnie apelowa∏ do Ligi Narodów – przez weredyczk´, panià
Fel´, ju˝ wtedy dudniàcym basem nazywanà Ligà Gadu∏ów – proroczo przepowiadajàc, ˝e zag∏ada jego kraju ogarnie z czasem i wiele innych. Hucza∏o radio, papierowo szeleÊci∏y gazety, zach∏ystujàc si´ ob∏udnym wspó∏czuciem. A w istocie nikt ani palcem nie kiwnà∏: Euro-
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pa mia∏a w∏asne, coraz to wi´ksze k∏opoty; Anglia nadal chroni∏a si´
w swà splendid isolation, Ameryki zaÊ tak drobny incydent w tak niepoj´cie odleg∏ym kraiku w ogóle nie interesowa∏.
A przecie˝ – uczono nas, ˝e „nigdy silniejszy na s∏abszego”, wpajano nam tak g∏´bokà wiar´ we wszechmoc, mi∏osierdzie i sprawiedliwoÊç Boga („Mnie pomsta – ja oddam – mówi Pan”) – i có˝ si´ oto nagle dzieje?
By∏y to jednak dopiero poczàtki. Bo ju˝ rok nast´pny, 1936, rozgorza∏ hiszpaƒskà wojnà domowà, wobec której nikt z myÊlàcych m∏odych nie móg∏ pozostaç oboj´tny. Chaos poj´ciowy stawa∏ si´ coraz
wi´kszy, bo z pomocà genera∏owi Franco spieszy∏y ci´˝kie, niemieckie
bombowce (a przecie˝ Niemcy – zgodnie z traktatem wersalskim –
mia∏y w ogóle nie posiadaç lotnictwa!), a bohaterskich republikanów
wspierali najoczywiÊciej Sowieci i fakt, ˝e brat lub kuzyn niejednej
z naszych kole˝anek niespodziewanie przedziera∏ si´ jednak na hiszpaƒskiego ochotnika wywo∏ywa∏ burzliwe, w nieskoƒczonoÊç ciàgnàce si´ dyskusje.
Wtedy chyba, wstrzàÊni´ta i rozgoryczona, napisa∏am ów krótki
czterowiersz, który dopiero po wielu dziesiàtkach lat, teraz, mog´
ujawniç:

Paplà doroÊli – jak dzieci –
Mamlà bezz´bne dziady –
A Êwiat i tak si´ rozleci –
I tyle ca∏ej parady!
Niewielu ju˝ lat brakowa∏o, by spe∏ni∏o si´ to nieopatrzne proroctwo.
1935 rok zaowocowa∏ ponadto w Polsce jeszcze wprowadzeniem
nowej Konstytucji, gorszej ponoç znacznie pod wieloma wzgl´dami
od poprzedniej, ale i to o tyle tylko wp∏yw na nas bezpoÊredni mia∏o,
˝e trzeba by∏o na gwa∏t (ma∏à matur´ zdawaç mia∏yÊmy ju˝ za rok)
wykuwaç mnóstwo jej punktów czy paragrafów, bo rzecz jasna po
wprowadzeniu tak podstawowej innowacji bez pytaƒ o nià nie obejdzie si´ – niestety – na egzaminie.
Stan naszych, od najwczeÊniejszych lat do odpowiedzialnoÊci urabianych sumieƒ – przy czym z wpó∏dziecinnà jeszcze zaciek∏oÊcià
traktowa∏yÊmy owà odpowiedzialnoÊç najzupe∏niej serio, nie nazbyt
odró˝niajàc jej stopnie: od odpowiedzialnego odrobienia lekcji (ale
tam mo˝na by∏o przynajmniej co nieco Êciàgnàç lub zdaç si´ na pod-
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... po zakupach dokonanych w jedynym
podówczas w stolicy domu towarowym
braci Jab∏kowskich przy Brackiej...
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Miasto tymczasem z roku na
rok g´Êciej pokrywa ohydna
wysypka czerwonych p∏acht,
poÊrodku ozdobionych bia∏ym
ko∏em i czarnymi ∏amaƒcami
swastyk.
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powiadanie!) – po najdos∏owniej pojmowanà odpowiedzialnoÊç – naszà osobistà, pojedynczà – za losy oszala∏ego nagle Êwiata. Stan wi´c
zdumienia i zam´tu by∏ – zw∏aszcza dla nas samych – niepoj´ty. Nie
wszystkie, oczywiÊcie, pogrà˝a∏y si´ w tym szalonym wirze. Co bardziej beztroskie i na sprawy publiczne oboj´tne nadal zbiera∏y fotki
gwiazd ekranu, nuci∏y modne szlagiery, plotkowa∏y zajadle i wzdycha∏y goràco do dnia, gdy wreszcie paradowaç b´dà mog∏y swobodnie w prawdziwie jedwabnych kryszta∏kach, zamiast uprzykrzonych,
grubych a po∏yskliwych poƒczoch fildekosowych.
Ale przera˝one goràczkowà egzaltacjà kilku swych podopiecznych,
b∏´kitne nasze wychowawczynie wpad∏y na pomys∏ dobry: pewnego
dnia pojawi∏ si´ w klasztornych murach chudy a tykowaty zakonnik –
benedyktyn (wspania∏y Pere Van Oost!) w trzepoczàcej wokó∏ ramion
czarnej pelerynce, z racji której natychmiast nazwany zosta∏ nietoperzem. Nie tylko zdo∏a∏ w rozwa˝nych i spokojnych s∏owach uÊmierzyç
nasze podniecenie, ale ponadto pi´knie wyuczy∏ nas a capella liturgicznych Êpiewów gregoriaƒskich, co te˝ nas rozpogodzi∏o. Poniewa˝
przyje˝d˝a∏ regularnie, kilka najstarszych uczennic, a nawet Êredniaczek, zacz´∏o si´ u niego spowiadaç, a nawet odbywaç osobne, d∏ugie
nieraz bardzo rozmowy. Nadszed∏ ju˝ bowiem czas katolicyzmu nowoczesnego i oÊwieconego: nieobcy nam by∏ neotomizm, poniektóre
chciwie czyta∏y Maritaina. Francuskà mod∏à pozosta∏a te˝ koniecznoÊç
posiadania un directeur deconscience – czyli nie tylko spowiednika,
lecz duchowego kierownika, który by indywidualnie, a umiej´tnie kierowa∏ naszymi krokami po „Êcie˝kach Paƒskich”. Ale có˝, nie samà
tylko strawà duchowà ˝yje – zw∏aszcza dorastajàcy – cz∏owiek.
I nie takim znowu idealnie odludnym elizjum by∏a ta nasza szko∏a.
Zgodnie z ostatnià reformà wprowadzono do niej przedmiot: „zagadnienia ˝ycia wspó∏czesnego”, polegajàcy g∏ównie na prasówkach, czyli streszczaniu w∏asnymi s∏owami starannie uprzednio dobranych artyku∏ów z codziennej prasy. Umacniaç mia∏y w nas one patriotyczny
zapa∏ i najg∏´bsze przekonanie, ˝e jest dobrze, a b´dzie jeszcze lepiej.
Bo przecie˝ oto magistrala kolejowa po Êlàski w´giel, oto – pod niezapomnianym i istotnie jedynym w swoim rodzaju kierownictwem Eugeniusza Kwiatkowskiego – roÊnie i buduje si´ Gdynia, miasto i port,
oto powstawaç zaczyna pr´˝ny COP (Centralny Okr´g Przemys∏owy).
A niema∏e ju˝ przecie˝ sukcesy naszej spó∏dzielczoÊci? (O niezapomniane w smaku, jedwabiÊcie ch∏odne mleko z AGRIL-u i aromat
Êwie˝utkich, g´sto kminkiem obsypanych kulek bia∏ego sera, czyli –
tak, tak – gomu∏ek!).
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Ale nie na darmo ostrzono nam myÊli, nie na pró˝no obcià˝ano od
najm∏odszych lat surowo – bo wobec Boga i ludzi – ci´˝arem odpowiedzialnoÊci. Wiedzia∏yÊmy, widzia∏y i rozumia∏y wi´cej, ni˝ mo˝na by∏o wyczytaç z g∏adkich, gazetowych frazesów. Wielkim g∏osem krzycza∏a wreszcie o realizacj´ reforma rolna – co do tego zgodne by∏y nawet panny z zamo˝nych ziemiaƒskich czy arystokratycznych rodzin.
Równie pilnym, a ciàgle jeszcze nie do koƒca doprowadzonym, problemem by∏a unifikacja prawa – jak˝e pstrokacie ró˝nego w trzech
ró˝nych zaborach. A co robiç z piszczàcà, g∏odnà biedà Polski B, gdzie
wy˝ywiç si´ mo˝na by∏o dos∏ownie za grosze, ale i tych groszy nieustannie brakowa∏o. A co z narastajàcà, nie tylko w antysemickich hase∏kach, falà szczerej sympatii do mocarstwowego totalitaryzmu? Mo˝e jeszcze nie do tego sàsiedzkiego, w Niemczech, ale dalszego – i antycznà ÊwietnoÊcià znakomicie udrapowanego – w∏oskiego (jak˝e niewinnie i radoÊnie brzmia∏a jego Giovinezza, giovinezza...1).
Z Hitlera tymczasem pokpiwano. („Ten wàsik, ach, ten wàsik!”).
Stanowi∏ niewyczerpane êród∏o coraz to nowych tematów dla kabaretów, satyryków i karykaturzystów. A jakimi zabawnymi hase∏kami
szermowa∏: Kanonen statt Butter! („Armat zamiast mas∏a!”). I gn´bi∏
lud niemiecki twardym wymogiem oszcz´dzania: raz w tygodniu
w ka˝dym domu trzeba by∏o jeÊç tylko danie jednogarnkowe, a jeden
dzieƒ by∏ bezmi´sny. U nas, Bogu dzi´ki, ˝ó∏ciutkiego mase∏ka by∏o
w bród, a strawa codzienna w co najmniej trzech garnkach (patelni nie
liczàc!) perkota∏a. A te armaty? W razie czego (ale czegó˝ by?) i nasze
nie najgorsze. I sumiennie – od dzieci w szkole po samych panów ministrów – op∏acamy miesi´czne sk∏adki na FON (Fundusz Obrony Narodowej). A nasze wojsko? Duma, chluba i pot´ga narodu!!! MocarstwowieliÊmy z roku na rok. Ju˝ powsta∏a Liga Morska i Kolonialna.
Bo niby dlaczego nie mielibyÊmy si´ doczekaç w∏asnych kolonii? Takie to snu∏y si´ onymi laty ∏apczywe sny o pot´dze, pokrzepiane modnà – choç nieco póêniej – Êpiewankà, z której dowodnie wynika∏o, ˝e
„nikt nam nie zrobi nic”, dlatego ˝e jest z nami „marsza∏ek Âmig∏y
Rydz”.



– Na mojà komend´: hufiec ba-a-a-cz-noÊç.
– Spocznij!
Stoj´ na boisku i wydzieram si´ jak stare przeÊcierad∏o. Wrzeszcz´
------1
Giovinezza... - (w∏.) O m∏odoÊci, o m∏odoÊci... (Poczàtek oficjalnego hymnu w∏oskiej partii
faszystowskiej.)
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w niebog∏osy, a w Êrodku ca∏a si´ skr´cam z upokorzenia i potwornego wstydu. Wywin´∏am si´ wprawdzie – acz z niema∏ym trudem – od
lekcji çwiczeƒ cielesnych, czyli po prostu gimnastyki, gdzie zawsze
mia∏am poczucie przeistoczenia w wyjàtkowo niezgrabnà ma∏p´, ni
w zàb nieumiejàcà powtarzaç nakazanych skoków, sk∏onów i wygibasów. Ale z tego zaj´cia szkolnego okreÊlanego zwi´êle a dobitnie jako
p.w., czyli przysposobienie wojskowe, ju˝ si´ nie wywin´ – na to nie
ma sposobu! Tu si´gn´∏a bezpoÊrednio po ka˝dego i ka˝dà z nas ˝elazna ∏apa p a ƒ s t w a: dla niego te ∏amaƒce musztry, çwiczebne strzelania, nocne alarmy, d∏awienie si´ w maskach gazowych – dla niego
mamy ginàç!
Nauczono nas myÊleç i oceniaç: na matematyce, logice, etyce, religii.
Wa˝yç i wartoÊciowaç przeró˝ne racje – na lekcjach literatury, historii,
propedeutyki filozofii. Ca∏ymi latami wbijano nam do g∏owy szczytne
i wysokie pos∏annictwo w myÊl – a choçby i samego ˚eromskiego:
„Cz∏owiek jest to rzecz Êwi´ta, której nigdy nikomu nie wolno krzywdziç!”. I jako ˝on, matek, a nie na ostatku Polek, obowiàzkiem naszym
jest – z boskà pomocà – wcielanie w ˝ycie wszystkich tych idea∏ów.
A teraz?
A teraz zapachnia∏o prochem. Zwyczajnie. Ostro i niebezpiecznie
blisko. I dwa razy w tygodniu zespolone w jakiÊ marny hufiec, bo na
przyzwoity oddzia∏ by∏o nas przyma∏o (do matury dotar∏o dziewi´ç
zaledwie!), p´dzimy na zbiórki, salutujemy do szkolnych, granatowych beretów, çwiczymy wszelkie „w lewo zwrot” czy „lotnik kryj
si´!”, maszerujemy karnie, wyÊpiewujàc:

Wojenko, wojenko
Có˝eÊ ty za pani,
˚e za tobà idà,
˚e za tobà idà
Ch∏opcy malowani...
No, nie tylko „ch∏opcy” – ale i taka, na przyk∏ad „dziewica bohater”,
Emilia Plater.
Kolejne obejmowanie komendy (instruktorka tylko czuwa∏a nad ca∏oÊcià i korygowa∏a b∏´dy) ka˝dà z nas zmusza∏o do kapralskiego powrzaskiwania na inne i tyt∏ania ich w kurzu boiska. A˝ wierzyç si´ nie
chce, ˝e we wspomnieniach ludzi z tych wszystkich „roczników niepodleg∏oÊci” pami´ç o owym doprawdy pospolitym ruszeniu szkolnej
m∏odzie˝y ca∏kiem jakby wygas∏a. Nic, tylko idylla: „Warszawa
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w kwiatach”, psie figle w szkole, weso∏e pluski i nawo∏ywania na p∏ywackim basenie Legii. Wàtpi´, by tylko niektóre z nas z tak g∏´bokim
wstr´tem i wstydem ów nag∏y ˝o∏nierski dryl prze˝ywa∏y. Choç wi´kszoÊç zapewne zalicza∏a i te zaj´cia do ogólnoszkolnego przymusu, nie
zastanawiajàc si´ nad ich celowoÊcià ani – tym bardziej – przydatnoÊcià.
S∏u˝ba sanitarna – to dawa∏o si´ jeszcze zrozumieç i nawet zaakceptowaç. Na wyrywki recytowa∏yÊmy wi´c rodzaje ran – k∏utych, ci´tych, szarpanych itd., banda˝owa∏y ca∏e koƒczyny w misterne ga∏àzki
lub owija∏y g∏owy znacznie ju˝ trudniejszym czepcem Hipokratesa.
Uczy∏yÊmy si´ tamowania krwotoków, noszenia rannych, zak∏adania
prowizorycznych, polowych opatrunków, dezynfekcji i dezynsekcji
(z kamiennà powagà wymieniaç zw∏aszcza nale˝a∏o cechy odró˝niajàce wszy pospolite od wszy ∏onowych).
Z gazami by∏o znacznie gorzej i trudniej – samym opisem d∏awi∏y
nas ju˝ te wszystkie fosgeny i inne iperyty. A wejÊcie do çwiczebnej –
ponoç tylko pozorowanej – komory gazowej i sprawne, szybkie wymienienie tam˝e okràg∏ego w´glowego poch∏aniacza w masce szczelnie, ca∏à swà gumà przylegajàcej do spoconej twarzy – by∏o emocjà
przykrà wielce. I niepodobne do ludzi – raczej ju˝ do jakichÊ stworów
z piek∏a rodem – przyglàda∏yÊmy si´ sobie bacznie a nieufnie przez
oszklone, okràg∏e jej otwory. (˚e tych masek w istocie by dla ludnoÊci
nie starczy∏o – oczywiÊcie nikt nam nie mówi∏, ani te˝ posta∏o komukolwiek w g∏owie pouczaç nas o szczególnych cechach i zaletach istniejàcego podówczas ju˝ z pewnoÊcià cyklonu B).
Dwa razy w miesiàcu jawi∏ si´ przysadzisty a kaczonogi pan kapral
Dàbek i na modelu francuskiego rkm-u z lat wielce zamierzch∏ych
„uczy∏ panienków, co to jest karabin, z czego si´ sk∏ada i jak trzeba
strzelaç”. Le˝àc na szarym, wyp∏owia∏ym kocu, który Pam dla fantazji
obr´bi∏a niegdyÊ naiwnie ró˝owym kordonkiem, mierzy∏am do czarno-bia∏ej tarczy, pud∏ujàc z przekonaniem a niemi∏osiernie. Pot´˝ny siniak, jaki w zamian kolba karabinowa zostawia∏a na moim ramieniu
d∏ugo nie blak∏. A kapral Dàbek, gdy po d∏u˝szym namyÊle doszed∏
do wniosku, ˝e „ta panna to chyba êle na oczy widzi”..., do dalszych
wyczynów strzeleckich ju˝ mnie nie zach´ca∏.
WÊród bogatego repertuaru, g∏ównie legionowych przyÊpiewek,
które na komend´: – Hufiec – Êpiewa! – musia∏yÊmy koniecznie g∏oÊno, w takt i we wszystkich kolejnych zwrotkach wykonywaç, znalaz∏a si´ przecie˝ jedna, odbiegajàca nieco od obowiàzujàcej normy dul-
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ce et decorum est pro patria mori 1 – i dlatego w∏aÊnie, choç z pewnoÊcià nie z racji literackich jej walorów, warto tekst ten w ca∏oÊci tu
przytoczyç:
Âwiat ca∏y Êpi spokojnie
I wcale o tym nie wie,
˚e nie jest tak na wojnie,
Jak jest w ˝o∏nierskim Êpiewie.
Wojenka cudna pani
˚o∏nierzy swych nie pieÊci,
Jak kulà w pierÊ nie zrani,
To zgubi gdzieÊ bez wieÊci.
A my tej cudnej pani
Co rani w pierÊ obficie,
JesteÊmy Êlubowani
Na Êmierç, na ca∏e ˝ycie.
Sanitarno-wojskowe przeszkolenie zakoƒczone by∏o egzaminacyjnym kursem w powiatowym szpitalu w S. Niezmiernie stremowana
wkroczy∏am w jego progi, ale oddzia∏owa, przepytawszy mnie z grubsza z nabytych umiej´tnoÊci, wepchn´∏a mi w obie r´ce stert´ Êwie˝o
upranych pieluch i zawyrokowa∏a ca∏kiem s∏usznie: – Na poczàtek
prosz´ pójÊç na sal´ niemowlàt, tam pani poka˝à, jak przewijaç!
Czu∏am si´ nieco nieswojo, ale nabyta wówczas umiej´tnoÊç mia∏a
mi si´ po latach przydaç znacznie konkretniej ni˝ znajomoÊç ró˝nic
pomi´dzy fosgenem a iperytem.



Kr´cà mi w g∏owie, a˝ i ja g∏owà kr´c´: jak to by∏o z tym Miastem?
I – jak to w∏aÊnie jest?
– Ile sam wiem, tyle ci powiem – mówi Ojciec. – By∏o ró˝nie. I jest.
Bo w takim miejscu to Miasto, ˝e zawsze mu trudno. A poza tym –
Miasto, nie cz∏owiek i w najwi´kszym zam´cie, a choçby wojennym,
nigdzie nie ucieknie.
Na tym skrawku ziemi poczàtkowo ponoç siedzieli Germanie. Wyw´drowali póêniej dalej, na po∏udnie, Goci na ostatku. Od wschodu
------1
dulce et decorum... – (∏ac.) s∏odko i zaszczytnie jest umrzeç za ojczyzn´ (Horacy).
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ruszyli wtedy w t´ stron´ S∏owianie i Ba∏towie. I S∏owianie – Pomoranen ich nazywajà Niemcy, ale chyba to ˝aden odpowiednik naszych
Pomorzan – osiedlajà si´ u ujÊcia Wis∏y. S∏owianie – nie Polacy. GdzieÊ
oko∏o 1000 roku po raz pierwszy wymieniona zostaje nazwa Miasta –
Gyddanyzc – chyba jakoÊ tak, jako siedziba tego pomoraƒskiego – czy
jak go okreÊliç – ksi´cia, który jà∏ tu Êciàgaç niemieckich kupców, rzemieÊlników i ch∏opów.
– Jak Konrad Mazowiecki do nas Krzy˝aków?
– CoÊ w tym rodzaju. Klasztor w Oliwie (wiesz, te s∏awne organy,
na których teraz tylko raz do roku w Zielone Âwi´ta grajà, bo inaczej
by si´ od wibracji mury zawali∏y) za∏o˝ono ju˝ w XII wieku, a prawa
miejskie nadano nam w sto lat póêniej. I jeszcze po nieca∏ym stuleciu
rozszerzono (Kulmisches Recht). Miasto mia∏o wi´c jurysdykcj´ niemieckà, ale zapewnionà samorzàdnoÊç i w∏asnà te˝ piecz´ç.
– A kto w nim mieszka∏?
– Ró˝ni w ró˝nych czasach mieszkali. Skandynawowie i Francuzi,
Niemcy i Polacy, ludzie z Pó∏nocy i Wschodu. A gdy si´ ujawnia∏a
sprzecznoÊç ich interesów gospodarczych, politycznych, a – bywa∏o –
jednych i drugich, niezale˝noÊç Miasta zawsze by∏a zagro˝ona. I Miasto nieodmiennie jej – a zajadle – broni∏o.
Tak by∏o ju˝ wtedy, gdy wygas∏a linia potomków owego ksi´cia, co
to Niemców sprowadzi∏. Po Miasto – ∏akomy wtedy ju˝, bogaty kàsek
– wyciàga∏a r´ce Brandenburgia i Polska, a te˝ i Niemiecki Zakon Rycerski, bo tak pleno titulo 1 (der Deutsche Ritterorden) nazywali si´ pot´˝ni wówczas Krzy˝acy. I choç Miasto sk∏ania∏o si´ raczej ku Brandenburgii, ulec musia∏o Zakonowi. Ale na dogodnych warunkach, bo
rada miejska prowadziç mog∏a samodzielnà polityk´, a w 1361 roku –
koniecznie t´ dat´ zapami´taj! – przy∏àczy∏a Miasto do Hanzy. Hanza
– wiesz przecie˝ – zwiàzek wielkich, handlowo-portowych miast.
– Wiem: Lubeka i Hamburg, i Brema, ale te˝ przecie˝ i Kraków,
i chyba nawet Kalisz, i...
– No w∏aÊnie. Ale wskutek tego musia∏o Miasto – na zasadzie hanzeatyckiej solidarnoÊci – wspieraç ów zwiàzek w wojnie z królem duƒskim, Waldemarem, jaka wkrótce potem wybuch∏a.
– A Grunwald? 1410? Wtedy przecie˝ Krzy˝acy...
– Przez Polsk´ zostali rozgromieni. Run´∏a ca∏a ich dawna ÊwietnoÊç
i pot´ga. Tote˝ tak z politycznych, jak i gospodarczych wzgl´dów – bo
o w∏asnych si∏ach przetrwaç by nie zdo∏a∏o – uzna∏o Miasto wówczas
króla polskiego za swego patrona. Tylko wcieliç si´ do Polski uparcie
------1
pleno titulo – (∏ac.) z zachowaniem nale˝nych tytu∏ów.

- 138 -

nie da∏o, zachowujàc nadal swoje prawa, samodzielnie si´ rzàdzàc,
czerwonym – a wi´c wy∏àcznie dla panujàcych przeznaczonym – woskiem dokumenty swoje piecz´tujàc i wed∏ug uznania rady przyjmujàc nowych obywateli. Król polski otrzymywa∏ wprawdzie dorocznà
danin´, móg∏ te˝ jednego z rajców miejskich mianowaç swoim burgrabià. Ale pa∏acu ani stajen królewskich nie wybudowano, aby nikomu
w g∏owie ani myÊl nie posta∏a, ˝e w MieÊcie jest rezydencja królewska.
– Rogate Miasto. Ale przecie˝ Kaplica Królewska jest?
– I owszem. Ale kiedy Batory sprzeciwia∏ si´ tym uk∏adom i zaczà∏
Miasto oblegaç (1577), z´by sobie po∏ama∏ na oporze obywateli i odszed∏ z niczym. Nie on jeden. Podczas wojny trzydziestoletniej flota
szwedzkiego Gustawa Adolfa usi∏owa∏a zablokowaç Miastu port, ale
ponios∏a tak sromotnà kl´sk´, ˝e obl´˝enia nawet ju˝ nie próbowa∏a.
– A po rozbiorach Polski?
– èle by∏o z Miastem. Osaczone ze wszystkich stron przez Prusy,
traciç zacz´∏o swà samodzielnoÊç w ka˝dej dziedzinie. Tote˝ podda∏o
si´ ich w∏adzy w 1793 roku. Nie na d∏ugo zresztà, bo ju˝ po pokoju tyl˝yckim (1807) musia∏y Prusy, pokonane przez Napoleona, z Miasta
zrezygnowaç. Poczàtkowo og∏osi∏y je stolicà Prus Zachodnich, ale
przywróci∏y mu pe∏nà samodzielnoÊç. I znowu rozkwit∏o. I znowu
ró˝noj´zyczny gwar wype∏ni∏ jego ulice i zau∏ki.
– A po wielkiej wojnie?
– Có˝, gdy skoƒczy∏a si´ wojna Êwiatowa, Polska odzyska∏a niepodleg∏oÊç i j´∏a gwa∏townie domagaç si´ dost´pu do morza i Êwietnie ju˝
prosperujàcego przy nim portu, czyli – Miasta. Argumentowano, ˝e
ponoç odwiecznie by∏o polskie. A z nim by∏o ró˝nie. I w istocie – od
stuleci – by∏o tylko samo swoje. No i hanzeatyckie. Liga Narodów wybrn´∏a wi´c z tego dylematu, og∏aszajàc Miasto – Wolnym Miastem.
Wzi´∏a je pod swoje skrzyd∏a – rezyduje u nas jej Wysoki Komisarz,
choç Polska te˝ ma w MieÊcie znaczne prawa.
– Wiem: Komisarza RP i gimnazjum, poczt´ w∏asnà i Westerplatte, i...
– Poczt´ to mamy tak˝e i swojà. Swoje pieniàdze. Swoje sàdownictwo. I swoje w∏adze: Senat miejski, czyli coÊ w rodzaju w∏asnego parlamentu, z którym coraz wi´cej k∏opotów, bo znów chmurzy si´ i kot∏uje w tej ca∏ej polityce.
– No i obywatelstwo w∏asne te˝ mamy.
– S∏usznie: gratuluj´ Êwie˝o upieczonej obywatelce Wolnego Miasta!
Przed kilku dniami bowiem z∏o˝y∏am w dzielnicowym komisariacie
wymagane trzy fotografie (brrr – a tak nie znosz´ si´ fotografowaç –
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ale z takiej okazji!), wype∏ni∏am trzy czy cztery linijki urz´dowego formularza, uiÊci∏am drobnà op∏at´ – po czym bez dalszych ceregieli wr´czono mi nowiutki, spory, w jasnobràzowà tektur´ oprawiony (z herbem Miasta wyciÊni´tym na ok∏adce) pierwszy mój paszport. Wa˝ny
by∏ na lat pi´ç i mog∏am z nim swobodnie (Liga Narodów) jeêdziç po
ca∏ej Europie. Wiza potrzebna by∏a tylko na wypadek podró˝y do
Ameryki, ale na nià na razie si´ nie zanosi∏o.
Poczu∏am si´ bardzo doros∏a i dumna, schowa∏am ów cenny dokument do torebki i radoÊnie wysz∏am na weso∏à, rojnà i zielonà ulic´
Miasta.
Nie mia∏am nawet szesnastu lat.



Deutsche Männer und deutsche Frauen! 1
Sugestywny, mocny, u dobrych przecie˝ aktorów wyszkolony, m´ski g∏os, zwielokrotniony jeszcze rozstawionymi g´sto na rojnym od
t∏umu placu gigantofonami. Ale ja s∏ucham go przez wielki aparat radiowy Telefunken z zielonym, po∏yskujàcym, magicznym oczkiem:
najnowszy cud ówczesnej techniki.
Padajà zdania krótkie i zwarte. Powracajà – tak cz´sto wówczas ju˝
czytane i s∏yszane s∏owa-klucze: si∏a, wiernoÊç i jednoÊç narodowej
wspólnoty, pangermaƒska pot´ga, wspomagana ∏askà Bo˝ej OpatrznoÊci (der göttlichen Vorsehung), m∏odzie˝ – nadziejà i przysz∏oÊcià
tego niemieckiego narodu, któremu oto brak coraz bardziej ˝yciowej
przestrzeni (Lebensraum), tak niecnie zdradzonego po ostatniej wielkiej wojnie, któremu haniebny traktat wersalski zada∏ zdradziecki cios
no˝em w plecy. Wszystkich si∏ (znowu: si∏) do∏o˝yç trzeba, by ów stan
rzeczy odmieniç, by Niemcy jak najszybciej odzyska∏y dawnà ÊwietnoÊç i nale˝ne im poczesne miejsce poÊród narodów Êwiata...
– Sieg Heil! – wyje rozgoràczkowany t∏um. I potem – ju˝ nieledwie
skandujàc – ogromniejàca fala wrzasku powraca rytmicznie: – Sieg
Heil! Sieg Heil! Sieg He-e-e-e-il!!!
Mówi Hitler. Nie pami´tam ju˝, czy na którymÊ z licznych Parteitagów w Norymberdze, czy z okazji imponujàcych – jak na ówczesne
czasy – z niebywa∏ym rozmachem urzàdzonych Igrzysk Olimpijskich
w Berlinie – latem 1936 roku.
Domownicy z politowaniem kiwajà g∏owami:
– Nie szkoda ci to czasu? Przecie˝ on zawsze tylko i w kó∏ko o jed------1
Deutsche Männer... – (niem.) Niemieccy m´˝czyêni i niemieckie kobiety!
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nym: Wielka Rzesza Niemiecka (która ju˝ wkrótce przechrzczona mia∏a zostaç na Tysiàcletnià – das Tausendjährige Reich).
Nie. Nie szkoda. Uparcie i ze wszystkich si∏ próbuj´ dociec, co si´
sta∏o, co si´ dzieje z oszala∏ym nagle Êwiatem, z Niemcami – otaczajàcymi nas tu ze wszystkich stron i z samym Miastem.
Doskakuj´ tu przecie˝ tylko – krótko, wyrywkowo. Na dwie ma∏e
przerwy ferii Êwiàtecznych – no i co prawda na coroczne, dwumiesi´czne wielkie wakacje letnie, ale lwià ich cz´Êç zawsze sp´dzamy
z dala od Miasta. Reszt´ czasu nie tu jestem, przez pozosta∏e miesiàce
zamieniam si´ w mola ksià˝kowego, ryj´ nosem w podr´cznikach
astronomii czy trygonometrii, wertuj´ tablice logarytmiczne, szlifuj´
jakieÊ zawsze jeszcze niepewne, dwa albo cztery takty mego kolejnego
Czernego, Bacha czy Mozarta, gard∏uj´ na zebraniach szkolnego samorzàdu.
Miasto tymczasem z roku na rok g´Êciej pokrywa ohydna wysypka
czerwonych p∏acht, poÊrodku ozdobionych bia∏ym ko∏em i czarnymi
∏amaƒcami swastyk. Czarno-bia∏o-czerwone zwyk∏e flagi niemieckie
te˝ nieraz wÊród nich trzepoczà, ale z ka˝dym rokiem ich mniej. Ulicami coraz cz´Êciej – przy dziarskim warkocie werbli – maszeruje HJ
(Hitlerjugend, czyli zorganizowana m∏odzie˝ m´ska), BDM (Bund
Deutscher Mädel, taka˝ – tylko ˝eƒska) albo i rozradowane, najm∏odsze, krótkospodenkowe jeszcze Pimpfy.
Po raz pierwszy objawili mi si´ – jak duchy – na kilka tygodni przed
oficjalnym w 1933 roku obj´ciem w∏adzy przez Hitlera. Wraca∏am do
domu przez W´glowy Targ wÊród g´stej – a cz´stej o tej porze roku –
wieczornej, jesienno-zimowej, mlecznej mg∏y. Wynurzyli si´ z niej jak
widma – widoczni ledwie w zarysach i tylko do po∏owy. W kràg∏ych,
garnkowatych (niczym wojskowe francuskie) czapkach z prostym
daszkiem i bràzowych bluzach, na skos przepasanych wàskim skórzanym paskiem koalicyjek – reszta ich twardo wybijajàcych krok postaci gin´∏a w oparach mgielnych. Ale zarysy sztandaru, który nieÊli, widaç by∏o doÊç wyraênie i donoÊnie dêwi´cza∏ ich Êpiew:

Die Fahne hoch
die Reihen dicht geschlossen
SA marschiert
mit ruhigem festem Schritt...1
------1
Die Fahne hoch... – (niem.) W gór´ sztandary / zwarte szeregi / SA maszeruje / równym,
twardym krokiem...
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Wiedzia∏am ju˝ wtedy, ˝e by∏a to ich szczególnie ulubiona pieÊƒ –
Horst Wessel-Lied (˝e g∏ówny jej bohater, Horst Wessel, by∏ sutenerem i zginà∏ w jakiejÊ burdzie ulicznej – a nie w walce o moc i pot´g´
Tysiàcletniej Rzeszy – dowiedzia∏am si´ znacznie póêniej), awansowana niebawem do rangi drugiego, acz nieoficjalnego hymnu paƒstwowego. Najdos∏owniej szcz´kajàc z´bami z przera˝enia, z trudem dowlok∏am si´ do domu.
A co w tym wszystkim by∏o tak przera˝ajàcego? DziÊ, po up∏ywie
tylu i tak wiele wyjaÊniajàcych dziesiàtków lat, przytrudno o jasnà odpowiedê. Najpierw by∏o w tym sporo niejasnych przeczuç nadciàgajàcego niebezpieczeƒstwa, jakie miewajà niektóre zwierz´ta. Domownicy zbagatelizowali zresztà i z∏agodzili mój ówczesny szok.
Pokpiwano te˝ i póêniej jeszcze w MieÊcie:
– Aha, BDM, czyli Bubi drück' mich! („Przytul mnie, ch∏optysiu!”)
– Pojecha∏o dziewcz´ na Pflichtjahr (dos∏ownie „rok obowiàzku”,
który po ukoƒczeniu szko∏y, dorastajàce dziewcz´ta odbywa∏y, pracujàc najcz´Êciej u obcych i uczàc si´ w praktyce prowadzenia gospodarstwa domowego), a wróci∏o z nadobowiàzkowym przychówkiem!
Albo – z powàtpiewaniem w zalety nowego modelu popularnego
ju˝ wówczas samochodu DKW, dekawki:
– W∏aÊnie, Das Krankenhaus wartet! („Szpital czeka!”)
Ale p∏askie to by∏y ˝arty, powtarzane zresztà coraz rzadziej, tylko
w najbardziej zaufanym gronie. Bo wzrasta∏a rzesza tych, którzy
w klapie ubrania – albo i przy sukience – nosili z coraz widoczniejszà
dumà swastykowà odznak´, ów Parteigroschen, zwany tak z racji
wielkoÊci, równej monecie 10-fenigowej, potocznie zwanej ein Groschen. I – zw∏aszcza w co wi´kszych kamienicach lub blokach – pojawiali si´ nowi dozorcy, o bystro myszkujàcych oczach i czujnych
uszach. I coraz cz´Êciej s∏ysza∏o si´ o donosach, po których tego czy
owego po prostu zabrano, choç niezbyt by∏o jeszcze wiadomo, dokàd
i na jak d∏ugo:
– Czy˝by na Schießstange (miejskie wi´zienie)?
– Czy˝by za § 175? (S∏awetny ten paragraf, czego te˝ wtedy jeszcze
nie wiedzia∏am, grozi∏ wi´zieniem – póêniej i obozem koncentracyjnym – homoseksualistom).
Policja z regu∏y w wypadkach nag∏ych znikni´ç nic nie wiedzia∏a,
bo i wiedzieç nie mog∏a – wszystko odbywa∏o si´ poza jej strefà dzia∏aƒ. Ale plotki i pog∏oski robi∏y swoje: zastraszeni ludzie woleli milczeç, a z czasem – choçby i dla Êwi´tego spokoju – zamiast normalnych
s∏ów powitania, po˝egnania czy wyrazów szacunku – w zakoƒczeniu
listu powtarzaç sakramentalne: Heil Hitler!

- 142 -

I ruszaliÊmy [...] zostawiajàc za sobà pokracznà sylwetk´
dworca z czerwonej ceg∏y w stylu, jak zwykliÊmy podrwiwaç, gotycko-prusko-pocztowym. Ozdobione by∏o to to
jeszcze mnóstwem nikomu niepotrzebnych wie˝yczek,
skrzydlato-alegorycznych figurek, a z boku opatrzone sà˝nistà jak s∏up wie˝à z wbitymi tu˝ pod jej szczytem czterema ogromnymi tarczami zegarowymi, na których i najwi´kszy niedoÊlep zawsze si´ dopatrzyç móg∏ aktualnej
godziny – a te˝ filuternie zdobionej strzelistymi, pomniejszymi wie˝yczkami.
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Nelly Schröder de domo Thiel jest
nie ca∏kiem jeszcze bliskà czterdziestki wdowà. [...] gdyby par´ jej
malutkich, kszta∏tnych uszek zaostrzyç nieco i umieÊciç po obu
stronach czo∏a - mia∏aby wyglàd
tak najzupe∏niej koci, ˝e usprawiedliwia∏by w pe∏ni nadane jej przez
dziecko ju˝ przy pierwszym powitaniu na pó∏ ˝artobliwe przezwisko:
Frau Miaukatze!
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Pojemne Heil mieÊci w sobie wiele ró˝norodnych znaczeƒ: Der
Heiland – to „Zbawiciel”, czyli Chrystus, a Seelenheil – to „zbawienie
duszy”, czasownik heilen z kolei – znaczy zarówno „wyleczyç”, jak
i „zagoiç si´”, np. Heilanstalt – „zak∏ad leczniczy”, lecz jeÊli dodaç do
niego jeszcze uprzednio Nerven – zamienia si´ niepostrze˝enie w bardzo ju˝ wówczas niebezpieczny „zak∏ad dla nerwowo chorych”, czyli
dom wariatów, których niewiele ju˝ lat póêniej – zamiast leczyç – po
prostu „likwidowano”, czyli mordowano. Eine geheilte Wunde to „zagojona rana”, Ein Geheilter – „cz∏owiek wyleczony”, ozdrowieniec
przywrócony zdrowiu. Wrzaskliwe Heil umieszczone tu˝ przed Hitlerem nie oznacza∏o jednak ˝yczeƒ zbawienia czy ozdrowienia dla wodza narodu, by∏o aktem strzelistym, oddajàcym mu czeÊç – bo i takie
znaczenie s∏ówko to mieç mo˝e. A wywodzi∏o si´ zapewne z na
wskroÊ niewinnej – pod koniec ró˝nych Schützenfestów, czyli konkursów lokalnych bractw kurkowych, Êpiewanej pieÊni Heil dir im
Siegeskranz...1, gdy najlepszy strzelec, nagrodzony sutym wieƒcem
z bobkowych liÊci, promienia∏ z racji odniesionego zwyci´stwa.
Ale odzywa∏y si´ te˝ entuzjastyczne g∏osy. I z biegiem lat nawet ich
przybywa∏o.
– Ten mój ch∏opak trzy lata by∏ bezrobotny – wywodzi∏ w kuchni
stoczniowy cieÊla Sielaf, który dla drobnych napraw niekiedy do nas
zaglàda∏ – a teraz ma wreszcie ca∏kiem porzàdnà prac´. Przy budowie
dróg, ale zawsze!
Brzydka i niem∏oda ju˝ panna Truda, ekspedientka w jednym
z dwóch naszych sporych domów towarowych – nie wiem ju˝, Freifelda czy Sternmanna – promienia∏a:
– Z naszej dru˝yny (Gefolgschaft neohitlerowski dziwolàg na oznaczenie za∏ogi lub grona pracowników) tylko ja z kole˝ankà zosta∏yÊmy
wybrane na rejs statkiem, organizowany przez Si∏´ przez RadoÊç
(Kraft durch Freude – takimi w∏aÊnie akcjami zajmujàce si´ hitlerowskie stowarzyszenie), po Morzu Âródziemnym. A˝ mi si´ wierzyç nie
chce! Czym to ja kiedy marzyç mog∏a o tym?!
KoÊcista i ∏ykowata Greta natomiast, która si´ wysferzy∏a (takich
okreÊleƒ, choç coraz rzadziej, u˝ywano podówczas), bo z porzàdnej,
urz´dniczej rodziny za mà˝ posz∏a za nicponia i pijusa, który ˝adnej
pracy imaç si´ nie chcia∏, co dzieƒ natomiast po powrocie z knajpy regularnie bija∏ jà i trzech swoich synków – Greta, która przychodzi∏a do
nas, by si´ wy˝aliç i zabraç jakieÊ sztuki poÊcieli czy bielizny wymaga-------1
Heil dir im Siegeskranz... – (niem.) CzeÊç tobie, w wieƒcu zwyci´stwa... [Poczàtek hymnu cesarskiego.]
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jàce reperacji (tym dorabia∏a), z wypiekami na policzkach relacjonowa∏a:
– Pewno, ˝e si´ zapisa∏am do tego Frauenschaftu! (hitlerowskiej organizacji kobiet). Zapomog´ zaraz mi dali i dzieci obiecali na ca∏e wakacje na kolonie wys∏aç. Tam nie m´drkujà tyle co w Wohlfahrcie (towarzystwo dobroczynnoÊci), tylko naprawd´ pomagajà. I to szybko!
Niech tam tysiàce i setki zapisanych stron, uczonych rozpraw i dog∏´bnych analiz dowodzà, ˝e gdyby nie ówczesna sytuacja w Republice Weimarskiej, gdyby nie senilizm bardzo ju˝ starego Hindenburga,
gdyby nie poparcie przez wielki przemys∏, Hitler nie doszed∏by do
w∏adzy, a przynajmniej nie zdoby∏by jej w tak szerokim zakresie i tak
szybko.
Ale: audiatur et altera pars 1. A ta „inna cz´Êç” to nieprzeliczone t∏umy pospolitych szarych ludzi, które przede wszystkim – i to ze wzrastajàcym entuzjazmem – za nim posz∏y. A wÊród tych t∏umów miliony, setki i tysiàce bab, kobiet i dziewczàt. Eskalacja uwielbienia dla
umi∏owanego wodza z biegiem lat graniczy∏a z szaleƒstwem. Jak
wi´kszoÊç przywódców, zw∏aszcza politycznych, samà swojà osobowoÊcià promieniowa∏ na t∏umy, magnetyzowa∏ je i doprowadza∏ do
histerycznej ekstazy. Choç ani przystojny, ani postawny. No có˝ – od
Nerona choçby liczàc (a dlaczegó˝ by nie?) – fanatyczni wodzowie
rzesz przewa˝nie byli „nikczemnej postury”. A czy zachwycony t∏um
rycza∏ na ich widok Salve czy Ave, czy Evviva (jak dla hiszpaƒskiego
Caudilla lub w∏oskiego Duce), czy Heil 2, czy te˝ skandowa∏ w upojeniu tylko imi´ wielkiego Ojca Narodów – to ju˝ znaczenia nie mia∏o.
Znaczenie mia∏y – tylko i jedynie – stwarzane podczas tych masówek
sytuacje i nastroje. No i – w póêniejszym ju˝ terminie – ich zawsze poniewczasie i zawsze bardzo gorzko op∏akiwane skutki.
Nie. Historia na pewno nie jest, nie by∏a i nigdy nie b´dzie magistra
vitae 3. Nie uczy ludzi niczego i nigdy nie nauczy. Inne zawo∏anie skutkuje tu nieodmiennie: Panem et circenses 4. Rzymski ubogi plebs zatybrzaƒski domaga∏ si´ chleba i igrzysk i nie inaczej pragn´li i myÊleli
prostaczkowie w tych czy innych miejscach na ziemi, w tych czy innych stuleciach. I nie sàdêcie, ˝e to gruba symplifikacja: ˝yciowa praktyka nieodmiennie taki w∏aÊnie stan rzeczy potwierdza.
Chleb przy tym niekoniecznie musi byç chlebem – chodzi jedynie
o zapewnienie jako tako wystarczajàcej, choçby i tylko do po∏owy pe∏------1
audiatur et... – (∏ac.) Niechaj b´dzie wys∏uchana i druga strona.
2
Salve (...) Ave (...) Evviva (...) Heil – Niech ˝yje.
3
magistra vitae – (∏ac.) nauczycielka ˝ycia.
4
Panem et circenses – (∏ac.) Chleba i igrzysk.
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nej michy. A ˝e trzeba si´ ograniczaç? Podczas d∏ugich lat bezrobocia
o ile˝ gorzej by∏o!
A igrzyska? Te˝ ich nie braknie. M∏odzie˝ jak nigdy dotàd mo˝e –
a nawet musi – szaleç we wszystkich dziedzinach sportu. Sà te˝ wspomniane ju˝ taniutkie rejsy i podró˝e dla ludzi pracy. Dla kobiet – zamiast pustego plotkowania – organizuje si´ kolorowe wieczory (Bunte Abende): troch´ folkloru, par´ bardzo ogranych dowcipów, troch´
wspólnego Êpiewania – niewymyÊlna rozrywka, ale zawsze. I ka˝dy
szary cz∏owiek musi zostaç wciàgni´ty do „wielkiej narodowej wspólnoty” (die große Volksgemeinschaft). Kobiety – oczywiÊcie – tak˝e. Ju˝
pojawiajà si´ – dla królic najbardziej p∏odnych (trzeba nam przecie˝
dzieci i pi´knej, zdrowej m∏odzie˝y) – Krzy˝e Macierzyƒstwa – Mutterkreuze – bràzowe, srebrne i z∏ote, wr´czane nader uroczyÊcie.
M´˝czyêni te˝ czujà si´ teraz w pe∏ni dowartoÊciowani. Nikt im
przecie˝ nie ka˝e rezygnowaç z ulubionych rozrywek – bilardu albo
skata, którego w dobranym gronie i pociàgajàc piwo z kufla, rozgrywa si´ przy specjalnie zarezerwowanym stole (Stammtisch) w zadymionej, naro˝nej knajpce. Ale ka˝dy z nich – gdy sta∏ si´ ju˝ PG, czyli
Parteigenosse, czyli towarzyszem partyjnym – dowodnie doÊwiadcza
korzyÊci takiego stanu rzeczy: tu podwy˝ka, tam awans, d∏ugoterminowa po˝yczka, coraz szybsze posuwanie si´ wzwy˝ po drabinie hierarchii partyjnej. Nawet po wsiach cz´Êciej widuje si´ ˝ó∏tobràzowe
mundury (sraczkowate – szydzà jeszcze poniektórzy, choç oficjalnie
okreÊla si´ ten kolor jako musztardowy) i karnie maszerujàce oddzia∏ki, które Êpiewajà coraz butniej: – Die Straße frei den braunen Bataillonen / Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann.1
Z∏owrogie czarne i – przewidujàco! – trupimi czaszkami na czapkach przyozdobione mundury SS niecz´sto jeszcze widywa∏o si´ wtedy na ulicach.
Dzia∏a skutecznie tak˝e pomoc zimowa (Winterhilfe) przeznaczona
dla najubo˝szych. Przyj´∏a jà za sàsiedzkim przyk∏adem tak˝e i Polska, opatrujàc t´ akcj´ sentymentalnym sloganem „Goràce serca zwalczà mróz”; choç raczej Êlamazarnie toczy∏a si´ owa walka. W MieÊcie
natomiast ju˝ od wczesnej jesieni na ka˝dym rogu ulicy natr´tnie potrzàsa∏y metalowymi puszkami kwestarki – rzadziej kwestarze – powtarzajàce monotonnie: – Für die Winterhilfe, Winterhilfe...2
I lecia∏y do tych puszek groszaki, w zamian za które przypinano
barwne, malutkie i wielce idylliczne znaczki: jednego roku kwiatki,
nast´pnego ptaszki, potem motylki.
------1
Die Straße frei... – (niem.) Wolna droga dla brunatnych batalionów / Wolna droga dla szturmowców.
1
Für die Winterhilfe... – (niem.) Na pomoc dla ofiar zimy.
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Krà˝y∏y jeszcze anegdotki, próbowano – jeszcze! – wykpiwaç lansowane slogany i hase∏ka, jak choçby: Die deutsche Frau riecht nach sich
selbst! („Niemiecka kobieta pachnie tylko samà sobà!”) majàce skutecznie przeciwdzia∏aç nieprzystojnemu – dla germaƒskiej zdrowej ja∏owicy czy krowy – nadu˝ywaniu kosmetyków i pachnide∏.
W zaufanym – ale tylko naprawd´ zaufanym – gronie ch´tnie powtarzano historyjk´ o wielce zaanga˝owanej w nowy ruch (Bewegung) rodzinie: najpierw wraca z pracy do domu ojciec, ale niebawem
wychodzi, zostawiajàc na drzwiach kartk´ z informacjà: „Id´ na zebranie partyjne”, pod tym zaaferowana matka dopisuje: „A ja do NS-Frauenschaft”, po niej kolejno syn: „A ja do Hitlerjugend”, a w koƒcu
córka: „A ja na wieczornic´ BDM”. Z∏odzieje te˝ przyszli, informacje
przeczytali, mieszkanie obrobili do czysta i tak˝e z∏o˝yli na owej kartce swój autograf: Wir danken unserem Führer! („Dzi´kujemy naszemu
Wodzowi!”).
Coraz mniej jednak tych przekpinek i dowcipów. Coraz bardziej
milkliwi i bojaêliwi stajà si´ ludzie. L´k i nieufnoÊç dawno ju˝ przekroczy∏y progi ludzkich mieszkaƒ, bo kto tam wie, co taki naiwny
dzieciak gotów z domowych pogwarek powtórzyç nie tylko w szkole,
ale przede wszystkim w swojej zaufanej szkoleniowej grupie najm∏odszych ch∏opców, czyli Pimpfów, albo dziewczynek – Jungmädel – i jak
katastrofalne skutki mogà z tego wyniknàç.
Na horyzoncie tymczasem zarysowujà si´ coraz wyraêniej absolutnie niezb´dne w tej walce (bo s∏ownictwo paramilitarne czy wr´cz
otwarcie wojskowe zaczyna w ˝yciu codziennym przewa˝aç) postaci
WROGA. W skali szerszej – i ideologicznej (choç nie tylko), i (na razie)
raczej techniczno-szkoleniowej – wrogiem tym jest komunizm. W skali bli˝szej, dla ka˝dego zrozumia∏ej, gdy˝ natr´tnie, coraz ostrzej i brutalnie wbijanej do wszystkich g∏ów – najwi´kszy wróg ca∏ej post´powej ludzkoÊci, a zw∏aszcza ju˝ wspania∏ej i szczególnym, dziejowym
pos∏annictwem obdarzonej rasy germaƒskiej – to ˚yd.



– Pi-i-i-wo – lemoniada – papierosy...
To na peronie. Z ma∏ym nar´czem prasy, kupionej przed chwilà
w kiosku, wsiad∏am do wygodnego, bynajmniej nieprzepe∏nionego,
czystego jak Êwie˝o umyta szklanka wagonu drugiej klasy. Prowizoryczny, bo budowany i budowany, a nigdy do koƒca niedobudowany
dworzec warszawski jest szkaradny, choç brzydotà dworcowi Miasta
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˝aden nie dorówna. W drugiej po∏owie lat trzydziestych sama ju˝,
oczywiÊcie, jad´ na ferie do domu. Z 33-procentowà zni˝kà na ˝ó∏tà
szkolnà legitymacj´. Druga klasa o ∏awkach okrytych szarobràzowym,
krótko strzy˝onym welwetem, gdzie w ka˝dym przedziale wisi bia∏a,
emaliowana tabliczka z wypuk∏ymi, czarnymi rz´dami liter, komunikujàcymi uprzejmie, ˝e: „Zabrania si´ przewoziç w wagonie broƒ nabità, materia∏y ∏atwopalne, ˝ràce, cuchnàce”... itd., a ka˝de okno zaopatrzone ostrze˝eniem: „Nie wychylaç si´!”, które w póêniejszych
dziesiàtkach lat nabraç mia∏o o wiele bardziej g∏´bokiego znaczenia,
tymczasem jednak – powtórzone w kilku j´zykach – utrwala w g∏owie
nieporadne poczàtki w∏oszczyzny: ¯ pericoloso sporgersi!
Popo∏udniowy pociàg rusza, jak zwykle, punktualnie. I zaraz w korytarzu ukazuje si´ uprzejma panienka z tekturowym pud∏em, pe∏nym nader higienicznie w celofanowych torebkach zamkni´tych, czarnych s∏uchawek:
– Kto z paƒstwa chce s∏uchaç radia?
P∏ac´ z∏otówk´, wyjmuj´ s∏uchawkowe chomàto z szeleszczàcego
opakowania. W∏àczam je w kontakt Êcienny (jest taki przy ka˝dym
miejscu) i ju˝ mam szlagierowy akompaniament do podró˝nej lektury: „Madame Lulu – ma szyk dessous”.
Do Miasta dotr´ akurat na kolacj´. Ale przed tym b´dzie jeszcze jedna du˝a, szczególnie ulubiona stacja: Tczew. Tylko tam biegajà po peronie ch∏opcy w nieskazitelnie bia∏ych kurtkach, wo∏ajàc donoÊnie
z twarrrdym, pomorrrskim akcentem: – Parrrówki! Parrrówki! – Na
pod∏u˝nej, bia∏ej tekturowej tacce obok solidnego chlupka ostrej musztardy jest zawsze Êwie˝a, okràg∏a bu∏eczka – a na specjalne ˝yczenie
i za dop∏atà – jeszcze porcja pysznej kartoflanej sa∏atki z drobniutko
posiekanym kiszonym ogórkiem – no i, rzecz jasna, spora papierowa
serwetka. A soczyste, goràce parówki a˝ w z´bach chrupià!
Pod pó∏kolistym, brudnoszklanym, bo wiecznie zakopconym dymami lokomotyw sklepieniem rozlaz∏o-przysadzistej dworcowej hali
czeka∏ mnie ju˝ nasz szofer, pan Franciszek, jedyny, z którym rozmawia∏o si´ po polsku, choç niemiecki zna∏ tak˝e doskonale. Zabiera∏ walizk´, a ja ju˝ siada∏am na przednim, zwykle dla ojca zarezerwowanym miejscu ci´˝kiej, czarnej, po∏yskliwej, amerykaƒskiej limuzyny.
I ruszaliÊmy zaraz cicho i mi´kko, zostawiajàc za sobà pokracznà sylwetk´ dworca z czerwonej ceg∏y w stylu, jak zwykliÊmy podrwiwaç,
gotycko-prusko-pocztowym. Ozdobione by∏o to to jeszcze mnóstwem
nikomu niepotrzebnych wie˝yczek, skrzydlato-alegorycznych figurek, a z boku opatrzone sà˝nistà jak s∏up wie˝à z wbitymi tu˝ pod jej
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szczytem czterema ogromnymi tarczami zegarowymi, na których
i najwi´kszy niedoÊlep zawsze si´ dopatrzyç móg∏ aktualnej godziny
– a te˝ filuternie zdobionej strzelistymi, pomniejszymi wie˝yczkami.
I zaraz by∏a ju˝ ¸asztownia, czyli obecna nasza ulica, zwana wtedy
Lastadie1. Ponoç niegdyÊ by∏a ulicà spichrzów, choç teraz przemieni∏a
si´ w zwyk∏omiejskà, rozleg∏à i szarà, w niczym do Wyspy Spichrzów
(przy D∏ugim MoÊcie – po drugiej stronie rzeki – niemal naprzeciw
starego ˚urawia istniejàcà, a pe∏nà spiczastodachych, wysokich budynków, bia∏ych z czarnymi belkami pruskiego muru) niepodobnà.
Tylko tyle, ˝e tu˝ za nià toczy∏a swe g∏´bokie, powolne fale rzeka Mot∏awa. Patrzeç mog∏am na nià co dzieƒ z okna w∏asnego pokoju.
Bo mam ju˝ w∏asny pokój. I dom rozszerzy∏ si´ do rozmiarów sporej, szarej, przyci´˝kiej kamienicy. Ca∏a do nas nale˝y. A na najlepszym, pierwszym pi´trze jest obecne nasze – nie tak ju˝ nowe – szeÊciopokojowe mieszkanie.
Znikn´∏y antyczne mahonie, twarde krzes∏a, zamczysty rzeêbiony
kredens, prostokàtny, ciemnoczerwonà ceratà z ˝ó∏tym meandrem nakrywany stó∏. Meble sà nowoczesne, a z pokoi ka˝dy s∏u˝y w∏asnemu
przeznaczeniu. W sto∏owym kredens jest doÊç niski, choç szeroki,
z pomniejszym, podr´cznym (do ustawiania na nim pó∏misków i salaterek przy posi∏kach) tu˝ obok. Krzes∏a pokryte ciemnozielonym aksamitem, spory, owalny stó∏ przykryty pi´knie haftowanà serwetà. (To
meble jesionowe – oznajmiono mi, gdy je zobaczy∏am po raz pierwszy,
ale jakoÊ zupe∏nie nie umia∏am doceniç wagi tej informacji). Wysoki
zegar stoi w kàcie, co kwadrans wydzwaniajàc dêwi´cznà imitacj´ londyƒskiego Big-Bena. Dyskretnie pastelowe tapety wysokich, jasnych
pokoi sà zmywalne – nowoÊç nies∏ychana! Na po∏yskliwych parkietach le˝à barwne, mi´kkie dywany. (Z biegiem lat – choç na pró˝no –
usi∏owaç b´dà uczenia mnie subtelnych ró˝nic zachodzàcych we wzorach, wàtkach i osnowach tebrysu czy buchary...). Nad nakrytym ju˝
pi´knie do kolacji sto∏em zwisa wielka lampa o jasnoz∏otym, weso∏ym
aba˝urze, opatrzona ponadto zwisajàcym na kabelku, przyciskowym
dzwonkiem. Ze szczególnà przykroÊcià prze˝ywam ka˝dorazowe jego naciskanie – jak w hotelu albo szpitalu – dzwoni „si´” na s∏u˝b´, ˝e
czas ju˝ podawaç nast´pne danie, przynieÊç kolejnà szklank´ herbaty
lub posprzàtaç ze sto∏u. Pod okiennymi parapetami dyskretnie mruczà i ciep∏em promieniujà d∏ugie ˝eberka kaloryferów. A na Êcianach
wiszà w grubych (choç na szcz´Êcie niez∏oconych) ramach wcale udane, olejne kopie poniektórych mistrzów malarstwa. Od lat najwi´cej
------1
Obecnie ul. Lastadia.
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przera˝a mnie spory, nad kredensem zawieszony, duplikat Rembrandta: zgromadzonych wokó∏ niewielkiego sto∏u pi´ciu czy szeÊciu
kupców, w czarnych strojach, ozdobionych bia∏ymi, sutymi a sztywnymi krezami, i w równie czarnych, wysokich kapeluszach. Ponoç nazywa si´ on Starsi cechu (chyba sukienniczego)1, ale ˝adna nazwa wyjaÊniç nie jest w stanie, czemu przenikliwe spojrzenia ich skupionych,
ciemnych oczu tak badawczo Êledzà ka˝dy mój ruch w pokoju? Kilka
lat temu jeszcze zasnàç spokojnie nie mog∏am, jeÊli nie po˝egna∏am si´
uprzednio z ka˝dym z osobna z tych wynios∏ych, zadumanych holenderskich panów.
Po lewej stronie jest ma∏y salonik, którego ca∏a pod∏oga – nowoÊç to
w owych czasach wielka – wy∏o˝ona jest miodowo˝ó∏tym g∏adkim dywanem. Tam znalaz∏o przytu∏ek stare nasze, ale starannie odnowione
i nastrojone pianino. Tam w rogach stojà brzuchate serwantki, wype∏nione po cz´Êci porcelanowymi figurkami (specjalnà miote∏kà z mi´kkich piórek odkurza si´ zwa∏y pienistych koronek przy ich rokokowych kostiumach), po cz´Êci – i z biegiem lat dopiero – gromadziç si´
b´dzie suweniry, przywiezione z bli˝szych, póêniej ju˝ coraz dalszych
podró˝y: do Francji, W∏och, Ziemi Âwi´tej, Egiptu. W malutkim, bia∏ym atlasem wyÊcie∏anym i uchylonym puzderku znajdzie si´ tam
z czasem i z∏oty dukat z wizerunkiem nie pomn´ ju˝ jakiego króla polskiego, który mam Êwi´cie przyobiecany na dzieƒ swojego Êlubu, kiedy to wszyjà mi go do – ozdobionego Babcinym mirtem – welonu na
szcz´Êcie.
Wi´cej wygodnych mebli jest w przeciwleg∏ym salono-gabinecie.
Niski, roz∏o˝ysty tapczan zalega mnóstwo jedwabnych i pracowitymi
haftami ozdobionych poduszek. Jest tam pod s∏onecznym aba˝urem
wysoka, stojàca lampa, w rogu stoi zamczyste (jednak – mahoniowe!)
biurko Ojca, zaciàgane na brzuchato sklepionà rolet´ – tak˝e z mahoniowych elementów – a w Êrodkowej szafeczce ma przeÊcipny mechanizm, po uruchomieniu którego mo˝na dotrzeç do tajnej skrytki, gdzie
spoczywajà najwa˝niejsze rodzinne papiery i... wszystkie dziecinne
produkty mojej twórczoÊci, ∏àcznie z egzemplarzami wydawanej niegdyÊ „Gazety”. Du˝e, wysokie, pe∏ne ksià˝ek szafy biblioteczne te˝
tam stojà.
Z szerokiego korytarza, pod kàtem prostym zakr´cajàcego w wielkie L, dochodzi si´ najpierw do sypialni Ojca z jedwabiÊcie po∏yskujàcej, z∏otej brzozy karelskiej. Zaraz obok jest ∏azienka, z w´glowà rurà
wysokiego pieca co prawda – ale có˝ to za komfort i post´p! Nast´pny
------1
Chodzi o Portret cz∏onków cechu sukienników.
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jest pokój Nelly z puszystym jasnoszarym dywanem, ca∏y suto zastawiony meblami o specyficznych kszta∏tach, wÊród których rej wodzi
trójlustrzana, wspania∏a toaleta. – To Ludwik (nie pami´tam – chyba
XV?), francuski styl – t∏umaczà dziecku, wskazujàc na pokryte lakierem koloru koÊci s∏oniowej sprz´ty.
Ponadto jest widna i przestronna, do po∏owy bia∏ymi kafelkami wy∏o˝ona kuchnia – królestwo Anny. Anna jest postawnà, grubokoÊcistà
niewiastà o ruchach statecznych i pe∏nych godnoÊci. Niczym dawnych
Helg i Hild nie przypomina. Anna nie jest nawet per∏à – tylko kimÊ
znacznie cenniejszym: perfektà, czyli osobà, która w sposób doskona∏y przyswoi∏a sobie wszelkie tajniki kuchni i gospodarstwa domowego – wystarczy tylko wydaç jej dyspozycje.
I przez kuchni´ wchodzi si´ do mego pokoju, którego nie lubi´
w sposób graniczàcy ze wstr´tem. Nelly urzàdzi∏a go bowiem po swojemu, wcale mnie o zdanie nie pytajàc. Meble lakierowane sà na szpitalnà biel, ale – gwoli nowoczesnoÊci – nogi majà czarne: ∏ó˝ko, szafa,
komódka, okràg∏y (bardzo niewygodny!) stó∏, krzes∏a oraz prostokàtny twór, majàcy imitowaç panieƒskie biureczko, ale z podnoszonym
Êrodkowym blatem, we wn´trze którego wmontowane jest spore lustro – panieƒska gotowalnia – jak nowoczesnoÊç to nowoczesnoÊç! Sytuacj´ ratujà wysokie rega∏y kolorowe od ksià˝ek: najpierw najdawniejszych zbiorów, czyli bajek, legend i baÊni, poprzez dziewczyƒsko-przygodowe, a˝ po gromadzone w latach ostatnich – i w trzech, czterech nawet (jeÊli liczyç ∏acin´) j´zykach. Sporo tam klasyki antycznej
i francuskiej, sporo w sztywno niebieskim p∏ótnie (w Poznaniu u Wagnera) wydawanej Biblioteki Laureatów Nobla, wydawnictw Mortkowicza z pami´tnym k∏osem na ok∏adce, krótkich a p´katych bia∏ych tomików Biblioteki Narodowej. Sporo tam autorów wspó∏czesnych,
Kordian i cham Kruczkowskiego, Grypa szaleje w Naprawie Kurka,
Dàbrowska i Kuncewiczowa, Boguszewska i Kornacki, Kaden-Bandrowski i Do∏´ga-Mostowicz, niezapomniana – choç do wczeÊniejszej
epoki przynale˝na – opowieÊç Haliny Górskiej Nad czarnà wodà i jej
póêniejsza i du˝o s∏absza Druga brama. Sporo poezji Skamandrytów,
ale sà te˝ i szczup∏e, i znacznie cz´Êciej czytane tomiki Czechowicza,
Lieberta. JakiÊ jeden zamczysty tom rozmaitoÊci Mickiewicza o mocno
ju˝ sfatygowanej i wyp∏owia∏ej, granatowej ok∏adce (któ˝ go wyda∏?
chyba Pini? ale g∏owy nie dam), bo choç ciàgle powraca si´ do koniecznoÊci wydania wszystkich jego dzie∏, nikt jakoÊ si´ do tego nie kwapi...
Jednotomowy te˝ – w zielonym p∏ótnie – Krasiƒski. Kochanowski
i S∏owacki – najmilsi ze wszystkich – ukryci zostali w g∏´bi, za niezbyt
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jeszcze pokaênym szeregiem popularnonaukowych ksià˝ek, wÊród
których rej wodzà Cz∏owiek – istota nieznana Alexisa Carella i ¸owcy
mikrobów Paula de Cruifa.
Wertuj´ te moje ksià˝czyska, najcz´Êciej siedzàc na ∏ó˝ku, bo w gabineto-salonie sà wprawdzie przyjemne, g∏´bokie fotele, ale po có˝ si´
tam przenosiç, by w zamian us∏yszeç, jak to nieelegancko, gdy m∏oda
panienka rozpiera si´ w ich czeluÊciach („Panienka, nawet siedzàc na
zwyk∏ym krzeÊle, opieraç si´ o nie bynajmniej nie powinna!”)? O, kolejne moje a niezliczone edukantki, mistrzynie i ochmistrzynie – có˝
z waszych cierpliwych a ˝mudnych staraƒ wynik∏o?!
Ale doÊç tych dywagacji. Teraz trzeba przedstawiç Nelly.



Nelly naprawd´ ma na imi´ El˝bieta, raczej Elisabeth, ale pr´dzej by
sobie swój obrotny j´zyk odgryz∏a, ni˝ do tego si´ przyzna∏a. Bo to staroÊwieckie imi´, niemodne. A w tych trzydziestych latach zawo∏aniem
dnia jest modern. W modzie, fryzurach, zgrabnych ma∏ych kapelusikach, szczelnie przylegajàcych do damskiej g∏ówki, a cz´sto ozdobionych jeszcze kokieteryjnà woalkà, tak˝e wi´c i w imionach: krótkich,
dêwi´cznych, dwusylabowych. Wszystkie te Buby, Maje, Lale, Wiry,
Tiny i Niny, które zwartym kr´giem otacza∏y mnie przez po∏ow´
szkolnych lat, znajdowa∏y swe odpowiedniki tak˝e i w innych krajach
Europy. Kuso, skàpo, a dobitnie – modern.
Nelly Schröder de domo Thiel jest nie ca∏kiem jeszcze bliskà czterdziestki wdowà. Idealnie okràg∏à i zawsze Êlicznymi loczkami ozdobionà g∏ówk´ dziwny kaprys natury osadzi∏ jakoÊ tak, jak gdyby
wprost – bez ˝adnej podpórki – z ramion wyrasta∏a. Mo˝e to – nieznaczny zresztà – b∏àd budowy. Ale gdyby par´ jej malutkich, kszta∏tnych uszek zaostrzyç nieco i umieÊciç po obu stronach czo∏a – mia∏aby wyglàd tak najzupe∏niej koci, ˝e usprawiedliwia∏by w pe∏ni nadane jej przez dziecko ju˝ przy pierwszym powitaniu na pó∏ ˝artobliwe
przezwisko: Frau Miaukatze!
Niemal po samà kszta∏tnà bródk´ si´ga jej obfity, choç j´drny i nieco przywysoko podsznurowany biust. Ale figur´ ma znakomità, smuk∏e, d∏ugie nogi, malutkie stopy i takie˝, starannie manikiurowane r´ce. Ubraç i przebraç si´, a choçby i ze cztery-pi´ç razy dziennie potrafi z dyskretnà elegancjà, uwidocznionà zw∏aszcza w akcesoriach: r´kawiczkach, jedwabnych szalach, sztucznych kwiatach, pantofelkach,
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parasolkach, torebkach. Jest w ka˝dym calu wytwornà, Êwiatowà damà, z bardzo dobrej, acz nieco podupad∏ej mieszczaƒskiej rodziny. Ale
nie te w∏aÊnie atuty i walory sprowadzi∏y jà do naszego domu. Zadecydowa∏ wzglàd inny – Nelly jest mistrzynià w swoim fachu.
A fach to nie tyle – i wtedy ju˝, i dziÊ tym bardziej jeszcze – niepopularny i niemodny, co dla wielu niedost´pny, gdy˝ wymagajàcy
szczególnie zami∏owaƒ i talentów. Nelly ukoƒczy∏a bowiem z najwy˝szym odznaczeniem Höhere Töchterschule, czyli specjalnà szko∏´ dla
panien z dobrych domów, kszta∏càcà tak zwane Hausdamen. Nie da
si´ tej profesji okreÊliç jako gosposi czy zarzàdzajàcej domem, bo i to
wprawdzie w jej zakres wchodzi, ale i nie do koƒca go wype∏nia. Panny do tego fachu sposobione muszà nie tylko opanowaç wszelkie tajniki wytwornej kuchni i nale˝ytego prowadzenia gospodarstwa domowego (∏àcznie z rachunkowoÊcià!), ale umieç tak˝e szyç, haftowaç,
wykonywaç najdelikatniejsze r´czne robótki, dobrze w∏adaç przynajmniej jednym j´zykiem obcym, umieç wdzi´cznie a wytwornie zachowywaç si´ w towarzystwie i przyswoiç sobie ponadto sporo innych
w∏aÊciwoÊci, o których przeci´tna pani domu najcz´Êciej nie ma nawet
poj´cia. Trudy, jakie ponosiç musia∏y podczas d∏ugich lat tej edukacji,
op∏acane sà sowicie – nie ma bowiem nigdy zbyt wiele Hausdamen –
a potrzebne sà zawsze i wsz´dzie. Zarzàdzajà niewielkimi, prywatnymi sanatoriami lub eleganckimi hotelikami, niekiedy te˝ prowadzà
wymagajàcy odpowiedniego poziomu i doÊwiadczonej kobiecej r´ki
dom owdowia∏ego artysty, bankiera czy przemys∏owca. Nelly w∏aÊnie
zrezygnowa∏a z takiego samodzielnego stanowiska, gdy uprzedni jej
chlebodawca powtórnie si´ o˝eni∏ i przeczyta∏a nasze og∏oszenie,
umieszczone przez Babci´ w modnym tygodniku dla paƒ. Dalej sprawy potoczy∏y si´ szybko ku zadowoleniu zainteresowanych stron.
Z wyjàtkiem Babci w∏aÊnie. UcieleÊniony idea∏ wszelkich cnót kulinarno-gospodarczo-towarzyskich wkrótce przeciw niej si´ obróci∏.
Có˝ te˝ ma ta prymitywna ch∏opka, nawet poprawnie mówiç nieumiejàca, wspólnego z domem eleganckim i z ambicjami? Po kilku krótkich, acz gwa∏townych scysjach stosunki zosta∏y definitywnie zerwane przez g∏´boko w swojej godnoÊci ura˝onà Babci´. I odtàd ukradkiem tylko zaglàdaliÊmy z Ojcem do mi∏ych ma∏ych pokoików na Pietruszkowej. Babcia u nas nie bywa∏a. I niewiele lat potem prze˝y∏a.
A Nelly w∏ada∏a swoim królestwem sprawnie i ochoczo. Od rana
ju˝ w pienistym koronkowym peniuarze lub barwnie wyszywanym
czarnym kimonie (japoƒszczyzna by∏a w modzie) urz´dowa∏a przy jadalnym stole. Serwis Êniadaniowy – bia∏y w jasnoniebieskie niby-chiƒ-
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skie wzorki (model ten istnieje do dzisiaj!) – uzupe∏nia∏y kolorowe,
w∏óczkowe kapturki, którymi ochraniano ciep∏o osadzonych ju˝
w kieliszkach czterominutowych jaj. Mleko w butlach ze „srebrnà kapslà” i woreczek p∏ócienny z chrupkimi bu∏eczkami – zawieszony na
klamce – znajdowaliÊmy w domu za progiem tu˝ przed siódmà. Âmietankowe mas∏o, wyrobione specjalnym drewnianym instrumentem
w okràg∏e talarki, Êwie˝e w´dliny, miód, owocowe galaretki domowego, oczywiÊcie, wyrobu i mocna, aromatyczna herbata nalewana przez
srebrne siteczko, dope∏nia∏y ten pierwszy posi∏ek.
Po Êniadaniu odm∏odzony, bardzo te˝ zmodernizowany Ojciec jecha∏ do pracy. Nosi∏ teraz mi´kkie, szare flanele, pastelowe popelinowe koszule o mi´kkich ko∏nierzykach, szare, z boków na guziczki zapinane modne getry do po∏yskliwie wyczyszczonych grubych pó∏butów, z górnej kieszeni marynarki wystawa∏ mu ràbek Ênie˝nobia∏ej
chusteczki, a g∏ow´ – siwia∏ ju˝ mocno na skroniach i dlatego coraz
krócej strzyc kaza∏ swoje proste, bocznym przedzia∏kiem starannie
rozczesane w∏osy – wieƒczy∏ popielatym filcowym kapeluszem marki
Borsalino. Gdy – rzadziej – w´drowa∏ do biura pieszo, bra∏ ze sobà jednà z bardzo modnych lasek. Najulubieƒszà by∏a tak zwana murzyƒska
maczuga – s´katobambusowa, zakoƒczona sporà, kuliÊcie a g∏adko
wytoczonà ga∏kà. Mia∏a ona osobliwà w∏aÊciwoÊç samoistnego powracania pod nasz dach z ka˝dej, choçby najdalszej podró˝y, jeÊli w∏aÊciciel po drodze jà gdzieÊ zostawi∏.
Nelly po Êniadaniu zasiada∏a do telefonu, wiodàc d∏ugie a zawi∏e
rozmowy z dostawcami: delikatesowym sklepem p´katego a przykrótkiego pana Fasta, gdzie tak aromatycznie pachnia∏o kawà, rodzynkami i przyprawami, wytwornà masarnià pana Wintera, znanà
z doskona∏ych mi´s i w´dlin, piekarnià pana Nittke. Zamówione towary przywozili goƒcy na rowerach. Anna, gdy ju˝ przeszumia∏a
przez ca∏e mieszkanie huczàcym odkurzaczem, pojawia∏a si´ po dalsze dyspozycje i wyrusza∏a w drog´ po drób czy ryby na targ, po warzywa, owoce i Êwie˝e kwiaty. Codzienny program wype∏niany by∏
punktualnie i skrupulatnie, bo o wpó∏ do drugiej zgrzyta∏y w zamku
klucze i g∏´boki g∏os Anny og∏asza∏ pó∏metek dnia: – Pan przyszed∏!
Prosz´ do sto∏u!
W alchemii przygotowywania obiadów uczestniczy∏a Nelly osobiÊcie. Wykàpana ju˝ i uczesana – w dni nieparzyste tak˝e po wizycie
masa˝ysty – szczelnie owini´ta bia∏ym, wysoko zapinanym fartuchem, nie to, ˝e gotowa∏a, ale dyrygowa∏a sporzàdzaniem ca∏oÊci
z niek∏amanà uciechà i wprawà. Có˝ to by∏y za pieczenie ciel´ce
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w ustach si´ wr´cz rozp∏ywajàce, jakà˝ niezrównanà smakowitoÊcià
odznacza∏y si´ zawijane, wo∏owe zrazy, faszerowane kawa∏eczkami
w´dzonego boczku, kiszonego ogórka i Êwie˝ej cebuli. A odÊwi´tnej
ceremonii szpikowania specjalnà, grubà ig∏à wielkiego kawa∏ka sarniny jakby przefastrygowanego Êciegami bia∏ych paseczków s∏oninki,
albo przyrzàdzania nadzienia do – niezrównanej kruchoÊci – noworocznego indyka (ptasie wàtróbki, jajka, drobno siekane migda∏y, rodzynki, bu∏ka tarta i Êwie˝a pietruszka) nie omija∏a nigdy. Arcydzie∏a
te poprzedzane by∏y – podawanymi w podwójnie uszatych fili˝ankach – zupami, najcz´Êciej na mod∏´ francuskà. A wi´c: z∏otoprzejrzystym i prawie esencjonalnobulionowym consommé 1 z ptysiowym
groszkiem, delikatnym kremem pomidorowym, wonnà julienne 2, do
której ca∏à w∏oszczyzn´ kroiç trzeba by∏o w drobne, cienkie zapa∏ki
i która treÊcià swà, aromatem i smakiem tak si´ mia∏a do szkolnej naszej jarzynówki jak wytworny, balowy pantofelek do grubego juchtowego buciora.
Laboratoryjnie czysta i lÊniàca kafelkami kuchnia by∏a, szczególnie
latem, arenà wielokierunkowej aktywnoÊci Nelly. Pojawia∏y si´ w niej
wówczas ca∏e kosze owoców i warzyw, ogromny, termometrem opatrzony kocio∏ z odpowiednià wstawkà i niezliczone szeregi najstaranniej umytych i wysuszonych weków z przynale˝nymi do nich gumowymi uszczelkami i przykrywkami. Wekowa∏o si´ nieomal wszystko:
m∏odziutki groszek i apetycznie pomaraƒczowà, okràg∏à karotk´, fasolk´ zielonà i szparagowà, kompoty z czereÊni, wiÊni, Êliwek, gruszek, sporzàdza∏o rubinowoprzezroczyste galaretki z porzeczek i malin i roboty by∏o huk, zanim wreszcie ca∏a produkcja, opatrzona odpowiednimi naklejkami, napisami i datami, wystudzona i szczelnie zamkni´ta, làdowa∏a w czeluÊciach dwóch spi˝arnianych szaf w obszernym korytarzu.
Latem nowoczesnoÊç dawa∏a znaç o sobie, gdy co drugi dzieƒ dolatywa∏o przez otwarte okno donoÊne obwieszczenie: – Der Eismann ist
da! – Lodziarz ci´˝ko, choç szybko wspinajàcy si´ po schodach, mia∏
gruby, skórzany fartuch i takà˝ skórzanà ∏at´ na ramieniu. Na niej to,
podtrzymywane grubà r´kawicà, wnosi∏ dwa spore bloki przejrzystego lodu. ¸adowa∏ je – od góry – do lodówki, czyli doÊç prymitywnej,
blachà obitej skrzyni. Tam – sp∏ywajàc wewnàtrz blaszanych Êcian do
równie blaszanej dolnej szuflady – chroni∏y jako tako nasze wiktua∏y
przed zepsuciem wskutek letnich upa∏ów. I to te˝ by∏ wielki post´p
techniki, na równi z ci´˝kà a niepor´cznà, jak gruby trzmiel buczàcà,
------1
consommé – (franc.) rosó∏.
2
julienne – (franc.) zupa jarzynowa.
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niklowanà suszarkà do w∏osów czy póêniejszym ju˝ – w∏àczanym
przy jadalnym stole – elektrycznym tosterem albo okràg∏à formà do
wypiekania chrupkich, Êwie˝utkich wafli na goràco podjadanych przy
popo∏udniowej kawie.
W pierwszych latach królowania Nelly w naszym domu cz´Êciej
i d∏u˝ej mog∏am obserwowaç jej niestrudzonà krzàtanin´. Co i rusz zapada∏am na solidne, ci´˝kie choroby: dyfteryt, zakaênà ˝ó∏taczk´,
skomplikowane zapalenie ucha Êrodkowego, po których bladà i wymizerowanà, odsy∏ano mnie na d∏ugie tygodnie rekonwalescencji do
domu. Nelly pieczo∏owicie podsuwa∏a mi krzepkie zupki czy Êwie˝e
soki owocowe i piel´gnowa∏a arcytroskliwie. Ale mimo ˝e mia∏am
w∏asny pokój – wcale nie czu∏am si´ u siebie w tym nowym, du˝ym
mieszkaniu. Poznika∏y w niewiadomy sposób wszystkie dawne, dobrze znane sprz´ty, nawet zabawki, nawet pi´kna Ala. Na pociech´
zosta∏y stare misie, ale stanowi∏y ju˝ tylko dekoracj´. Zosta∏y te˝, jako
jedyna ostoja, ksià˝ki – a chroni∏am si´ w nie z takà pasjà, ˝e wtedy ju˝
obdarzono mnie przydomkiem mola ksià˝kowego, który po niemiecku mniej neutralnie zwie si´ szczurem (Leseratte) – i przeró˝ne, w∏asne moje pisaniny.



Grafomania mi jednak nie grozi∏a. Przestrzega∏a przed nià usilnie
nasza polonistka – wysoka, szczup∏a pani Zofia W∏oszczewska. Starsza by∏a od innych Êwieckich naszych nauczycielek. Ubiera∏a si´ niemodnie w ciemne, pod samà szyj´ zapinane suknie ze skromnymi,
Ênie˝nobia∏ymi ko∏nierzykami i z tej racji nazywa∏yÊmy jà zakonnicà,
którà w póêniejszych latach istotnie zosta∏a. Groênie po∏yskujàc grubymi szk∏ami swych binokli, przepowiada∏a mi jak najgorszà – pisarskà oczywiÊcie – przysz∏oÊç, jeÊli bez refleksji i umiaru korzystaç b´d´
z wrodzonej ∏atwoÊci pisania: – Inne zu˝ywajà na przyzwoità prac´
domowà szeÊç, osiem stroniczek, a ty zasmarowujesz od razu calutki
zeszyt – zgroza! – I choç za te zgrozy stawia∏a mi przewa˝nie stopieƒ
bardzo dobry, ustawiczne jej monity odegra∏y rol´ – nie zawsze
w przysz∏ej pracy zbawiennego – hamulca – bodaj˝e nawet do dziÊ.
Wymagania innego rodzaju, czyli nie tylko zwi´z∏oÊci, ale – i przede
wszystkim – jasnoÊci, stawia∏a nam Francuzica. Mademoiselle Jeanne
Chavaudret by∏a rodowità pary˝ankà, lecz z aparycji przypomina∏a
z∏oÊliwà karykatur´ typowej starej panny. Malutka, o karlej, pomarsz-
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czonej twarzyczce otoczonej chmarà pracowicie na papiloty zawijanych drobnych loczków, usi∏owa∏a przydaç sobie wzrostu nadmiernie
wysokimi obcasami, a ponadto ho∏ubi∏a w swym pokoiku a˝ trzy spasione, bure kociska, o których zwyk∏a z rozczuleniem mawiaç: –„mjie-tri-kto-ty!”. – Mimo to przepada∏yÊmy za naszà ˚aƒcià, która z teatralnym patosem deklamowa∏a nam tragiczne tyrady Racine'a czy
Corneille'a, a przy ka˝dym prawie oddawaniu zeszytów z poprawionymi pracami przewraca∏a oczami w Êwi´tym oburzeniu i za∏amywa∏a r´ce: – Ah, ma fille, que c'est pauvre, pauvre, pauvre, ce que vous
avez gribouillé lá! („Ach, dziewczyno, jakie˝ to marne, marne, marniutkie, to coÊ ty tu nabazgroli∏a!”).



Nelly – w przeciwieƒstwie do ojca, który ka˝dà wolnà chwil´ nadal
poÊwi´ca∏ wertowaniu grubych tomów historii – w lekturze ogranicza∏a si´ do pobie˝nego przejrzenia modnych, hojnie ilustrowanych
tygodników, które abonowa∏a. Tytu∏y ich: „Dama” (choç niemiecki
odpowiednik „Die Dame” znaczy w∏aÊciwie „pani”, tu tylko tak t∏umaczyç go trzeba!), „Elegancki Âwiat” albo nawet – na wy˝szym ju˝
poziomie i o dobrej tradycji mimo archaicznie naiwnego tytu∏u – „Die
Gartenlaube”, czyli... „Ogrodowa altana” – wyraziÊcie zapowiada∏y
treÊç i nie interesowa∏y mnie zupe∏nie. Z upodobaniem natomiast czyta∏am m∏odzie˝owe pisemko „Motyl” („Der Schmetterling”) utrzymane w harcersko-przygodowo-popularyzujàcym stylu. Mo˝na si´ by∏o
z niego dowiedzieç interesujàcych szczegó∏ów z ˝ycia rodzimej – a te˝
i egzotycznej – fauny i flory, rozwiàzaç doÊç skomplikowanà przewa˝nie krzy˝ówk´ czy pomajsterkowaç wed∏ug podanych wskazówek
i wzorów. O pozosta∏e sprawy – cz´ste wizyty u lekarzy i dentysty,
nudne, bo z racji os∏abienia bardzo powolne choç d∏ugie spacery,
wzmacniajàce kàpiele, zastrzyki i lekarstwa – dba∏y przygodne, cz´sto, bo do ˝adnej jakoÊ przywyknàç nie mog∏am, zmieniajàce si´ panny (Fräulein), czyli bony. A z ubraniem najmniej by∏o skweresu. Granatowy mundurek w´drowa∏ do szafy, po czym na telefoniczne zamówienie goniec przywozi∏ ze dwa-trzy pud∏a pe∏ne gotowych ju˝ sukienek z któregoÊ z dwóch naszych domów towarowych. Wybiera∏o si´
kilka z nich, mia∏y t´ pocieszajàcà w∏aÊciwoÊç, ˝e przy nast´pnym
przyjeêdzie nigdy ich ju˝ nie by∏o: – Oddane dla biednych dzieci. I tak
przecie˝ ju˝ z nich wyros∏aÊ!
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... choç teraz przemieni∏a si´
w zwyk∏omiejskà, rozleg∏à
i szarà, w niczym do Wyspy
Spichrzów (przy D∏ugim
MoÊcie - po drugiej stronie
rzeki - niemal naprzeciw
starego ˚urawia istniejàcà,
a pe∏nà spiczastodachych,
wysokich budynków, bia∏ych
z czarnymi belkami pruskiego muru) niepodobnà...
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Doje˝d˝a∏o si´ tam d∏ugà drogà
drzewami wysadzanà i te˝ dziwacznie poczàtkowo Pó∏alejà (Halbe
Allee) zwanà, przemienionà póêniej
na Hindenburgallee, wreszcie a nieuchronnie - na Adolf Hitler...
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I to by∏a prawda, bo mimo chmary dr´czàcych chorób istotnie ros∏am, jakby dro˝d˝ami mnie karmiono, a nie z∏ocistym, oleistym i apetycznie rybà pachnàcym tranem – zawsze zagryzanym chrupkà, suto
posolonà skórkà od chleba.
Nelly – tak elegancko, modnie i twarzowo wystrojona – o moje sukienki nie troszczy∏a si´ nadmiernie. Na krótkie ferie zimowe czy wielkanocne wystarcza∏a jakaÊ spódniczyna i par´ bluzek czy sweterków.
Gorzej z letnimi wakacjami. Dla podlotków, a nawet ju˝ doros∏ych panien fabrykowano wówczas standardowe ubiory stylizowane na ludowe stroje góralek podalpejskich, a ÊciÊlej – bawarskich. By∏y to zapinane z przodu na po∏yskliwe, ozdobne, metalowe lub koÊciane (tworzyw
sztucznych – poza brzydko topornymi drobiazgami z bakelitu – jeszcze nie by∏o) guziczki i o koniecznie bufiastych, krótkich r´kawach sukienki z weso∏ych, jasnych materia∏ów, dope∏niane pó∏fartuszkiem
w jakimÊ kontrastowym kolorze – nieodmiennie suto obszytym koronkà i wiàzanym z ty∏u na wielkà kokard´. Nie ulega∏am przesadnej
pró˝noÊci – skutecznie zresztà zwalczanej w szkole (zawo∏aniem naszym na co dzieƒ by∏o podówczas: „zdrowe ciel´ w zdrowym ciele”,
czyli swoista trawestacja mens sana in corpore sano 1 – uwzgl´dniajàca tak˝e ciel´cy wiek, w którym w∏aÊnieÊmy si´ znajdowa∏y). Ale kiedyÊ – nie wiem ju˝ z jakiej okazji – pozwolono nam zrzuciç na pó∏ dnia
workowate mundurki i przebraç si´ we w∏asne cywilne szatki. Nelly
na t´ fet´ przys∏a∏a mi najszczerzej przeze mnie znienawidzonà kreacj´
– z której, jak na z∏oÊç, przyd∏ugo wyrosnàç nie mog∏am – ró˝owà
w drobne bia∏e kwiatki, zapinanà na pod∏u˝ne, koÊciane guziczki – od
szyi a˝ po pas – uzupe∏nionà b∏´kitnym pó∏fartuszkiem z szerokà, kremowà koronkà. Zmi´∏am w garÊciach to szkaradzieƒstwo, upchn´∏am
na samo dno ubraniowej szafki i po∏ykajàc ∏zy bezsilnej wÊciek∏oÊci,
przele˝a∏am pó∏ dnia w ∏ó˝ku, nag∏à nieobecnoÊç motywujàc niespodziewanym rozstrojem ˝o∏àdka, jak to wtedy elegancko okreÊlano. Za
nic przecie˝ nie mog∏am pokazaç si´ w takiej kreacji kole˝ankom – gapi∏yby si´ na mnie jak przys∏owiowe (w∏aÊnie!) ciel´ta na malowane
wrota i nie oszcz´dzi∏yby z pewnoÊcià z∏oÊliwych komentarzy. Ale
Nelly nie mo˝na by∏o tego wyt∏umaczyç.
Zbli˝a∏a – ale i sk∏óca∏a – nas ze sobà muzyka. Bitne plemi´ Teutonów dla dzieci mia∏o na podor´dziu sporo ∏adnych piosenek, których
si´ wówczas nauczy∏am. Repertuar ten nie by∏ bojowo-wojowniczy.
Nikt o ojców grób nie ostrzy∏ stali bagnetów ani te˝ nie brodzi∏ we
krwi wrogów. TreÊci by∏y przewa˝nie ornitologiczno-przyrodniczo------1
mens sana... – (∏ac.) w zdrowym ciele zdrowy duch.
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-kalendarzowe. Âpiewa∏o si´ o ró˝nych porach roku, ˝egnajàc zim´,
witajàc wiosn´, wymieniajàc nazwy rozmaitych ptaków, w´drowa∏o
si´ wraz z ksi´˝ycem, opiewa∏o dzieje zwinnego pstràga albo polnej
ró˝yczki, którà zerwa∏ – psotny oczywiÊcie – ch∏opiec. Z czasem pozna∏am wi´cej ju˝ prawdziwych Lieder – od Schubertowskiego cyklu
Pi´knej m∏ynarki zaczynajàc – i niezmiernie a˝ po dzieƒ dzisiejszy polubi∏am niespokojnie t´tniàcy rytm ballady o Królu olch. Uratowany
przez doktora Eulera palec pracowa∏ na równi z innymi coraz sprawniej. Z biegiem lat zrealizowa∏am dawne ˝yczenie Pam i – choç przeci´tnie – doÊç biegle gra∏am na pianinie. Nud´ pierwszych i niemi∏osiernie d∏ugo çwiczonych wprawek i gam zast´powaç zacz´∏y etiudy
Czernego czy Scarlattiego, nade wszystko ulubione preludia Bacha,
nad którymi pracowa∏am najwi´cej, jedna – póêniej ju˝ i nast´pna,
i jeszcze jedna sonata Mozarta.
Wokalno-muzyczna nasza edukacja przebiega∏a zresztà tak˝e wcale
nie pobie˝nie – lecz od-po-wie-dzial-nie. By∏y wi´c lekcje solfe˝u, dyktanda muzyczne, utrapione wokalizy, d∏ugie godziny çwiczeƒ fortepianowych i – na zakoƒczenie roku szkolnego – popis muzyczny, na
którym – mimo potwornej tremy – wystàpiç trzeba by∏o przed publicznoÊcià z nale˝ycie dopracowanym punktem programu, grajàc
oczywiÊcie bez nut. Tak si´ przej´∏am niebezpieczeƒstwem zesztywnienia palców wskutek zaniedbywania codziennych çwiczeƒ, ˝e i na
wakacjach próbowa∏am braç si´ do nich – ale tu Nelly stawiaç zacz´∏a
twardy opór: – Przestaƒ˝e wreszcie brzdàkaç! – niecierpliwi∏a si´
szczerze. – Tak ty si´ nadajesz do fortepianu jak wó∏ do karety!
Mia∏a racj´. Swojà racj´. I swoje par´ lat – có˝, ˝e nieukoƒczonych –
studiów w konserwatorium. Gra∏a lekko, perliÊcie, potoczyÊcie, frazowa∏a umiej´tnie, zapozna∏a nas naprawd´ z bogactwem muzyki nie
tylko Bacha, Mozarta, ale Haydna, Schumanna, Schuberta, Beethovena. Ojciec s∏ucha∏ z b∏ogim ukontentowaniem, ja zaÊ – po pierwszych
próbach sprzeciwu i rebelii – da∏am za wygranà. Tak krótko przecie˝
w ciàgu roku bywa∏am w tym domu jakoÊ coraz mniej mi domowym.
A poza tym dokona∏am odkrycia, które zachowa∏am wy∏àcznie dla
siebie: otó˝ biegle i nieomylnie p´dzàce po klawiaturze palce Nelly
(my – w tym˝e celu – naciera∏yÊmy je sobie przed popisem... kalafonià!) gra∏y – mimo skrupulatnego przestrzegania tempa, pauz i wszelkich innych znaków – ka˝dy utwór jednakowo: monotonnie, techniczno-mechanicznie. I choç z czasem – pod innym ju˝ dachem – obok pianina pojawi∏ si´ pi´kny pó∏koncertowy bechstein, a koncerty odbywa∏y si´ ju˝ nie tylko na dwie, ale na cztery r´ce i dwa instrumenty – nic
to w istocie rzeczy nie zmienia∏o.
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Partnerkà w póêniejszych tych koncertach by∏a wysoka, koÊcista Inga Dalberg, o wysuni´tej do przodu koƒskiej szcz´ce i zawsze – mimo
grubych, wypuk∏ych okularów – nerwowo przymru˝onych siwych
oczach krótkowidza. Nelly bowiem – z powodów, które przedstawiç
te˝ trzeba za chwil´ – troszczàc si´ umiej´tnie, by nie wzi´to jej na j´zyki, stworzy∏a sobie w∏asny, choç nieliczny babiniec i godnie w nim
królowa∏a.
Prócz Ingi – z zawodu nauczycielki gry na fortepianie i bieg∏ej
w tym fachu, choç poza tym nieÊmia∏ej i milkliwej – nale˝a∏a do niego
∏ykowata, wysferzona Greta, pogrà˝ajàca si´ z biegiem lat z coraz to
wi´kszym fanatyzmem w jakieÊ mroczno-niedocieczone g∏´bie bli˝ej
niesprecyzowanych mistycznych uniesieƒ, w´drówki dusz i tajemniczo wirujàcych stolików.
By∏a jeszcze panna Klara Kilmann, której postaç dok∏adnie przypomina∏a zabawk´ dla ma∏ych dzieci: trzy ró˝nej wielkoÊci i ró˝nego koloru kule nadziane na pionowy patyczek. Kulà pierwszà by∏a jej okràg∏a g∏owa o z∏ocistych (prawd´ mówiàc, raczej s∏omianych) nieudolnie
farbowanych w∏osach. Drugà – pokaêny, acz nieco ju˝ obwis∏y biust,
zawsze opi´ty bluzkà jaskrawoczerwonà, zielonà lub niebieskà. Trzecià – reszta tu∏owia równie ciasno spowita w granatowe lub szare
spódnice. Panna Klara by∏a stanu wolnego i z fachu historykiem sztuki, choç pracowa∏a w miejskim archiwum. Za m∏odu nale˝a∏a do zaciek∏ych emancypantek, tych, co to pali∏y gorsety, odrzuca∏y d∏ugie do
ziemi suknie, nosi∏y si´ reformowo w luênych, nieco fantazyjnych szatach, pali∏y ostentacyjnie papierosy i gard∏owa∏y za równouprawnieniem kobiet. Przynosi∏a nam albumy pe∏ne pi´knych reprodukcji, zach´cajàc do ich kupowania – na czym zarabia∏a, gdy˝ wydawca p∏aci∏
jej procent od sztuki. Umia∏a z werwà i ciekawie opowiadaç o malarstwie i architekturze. Od niej dowiedzia∏am si´ o grafikach wielkiego
syna naszego miasta, Daniela Chodowieckiego. Od niej te˝ dosta∏am
reprodukcje Dürera: Portret matki o wym´czonej sowiej twarzy i Rok
w modlitwie, które nieco udomowi∏y szkaradny mój pokój. Nos mia∏a
kartoflasty, piwne oczka malutkie, brwi ani Êladu, z´by okropnie krzywe – ale mimo to polubi∏yÊmy jà szczerze.
Niekiedy zjawia∏a si´ pani Tylda Hoffer, roz∏o˝ysta i majestatyczna
wdowa po znakomitym architekcie. Za m∏odu by∏a Êpiewaczkà, wi´c
rozprawia∏o si´ przy niej g∏ównie na temat ostatnich przedstawieƒ
Opery LeÊnej w Sopocie, której serdecznie nie znosi∏am, odkàd zagarnà∏ jà niepodzielnie dziki ryk i jazgot Wagnerowskich arcydzie∏.
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Ca∏y ten dwór mia∏ jednak pewne cechy wspólne. Nale˝àce do niego damy by∏y – z tych czy innych przyczyn – niezam´˝ne (bo mà˝
Grety oczywiÊcie si´ nie liczy∏), ma∏o urodziwe, niezbyt ju˝ m∏ode i –
wszystkie, choç w ró˝ny sposób – uzale˝nione od Nelly. Indze p∏aci∏a
za wspólne muzykowanie, od panny Klary kupowa∏a albumy, Grecie
– prócz drobnych, tak˝e op∏acanych naprawek – podtyka∏a po prostu
nieco pieni´dzy, a zubo˝a∏à panià Tyld´ dyskretnie wspiera∏a od czasu do czasu przenoszonà ju˝, choç zdatnà jeszcze do modnej adaptacji
sukienkà, lub nadajàcym si´ do przefasonowania kapeluszem. Niemniej podczas co dwa tygodnie regularnie odprawianych herbatek
z eleganckimi ptifurkami, nastrój by∏ o˝ywiony i konwersacja toczy∏a
si´ g∏adko, bynajmniej nie pomijajàc co smakowitszych lokalnych plotek.
Nelly potrzebowa∏a swego dworu nie tylko dla obrony przed wzi´ciem na j´zyki. Nudzi∏a si´ po prostu, a towarzysko nie zawsze czu∏a
si´ zr´cznie. Pozosta∏ymi – i cz´stymi – goÊçmi w naszym domu byli
bowiem wy∏àcznie m´˝czyêni. Niektórzy z∏àczeni wspólnotà interesów, inni – jak wzi´ty naczelny lekarz najwi´kszego szpitala, doktor
Gerber, który by∏ te˝ naszym lekarzem domowym, paru bankowców,
modny i ponoç a˝ dwunastu j´zykami w∏adajàcy architekt, kilku adwokatów – pojawiali si´ na bryd˝a, proszone kolacje, mniejsze i wi´ksze przyj´cia z regu∏y bez paƒ. Nie by∏o te˝ mo˝liwe rewizytowanie
ich przez Ojca wspólnie z Nelly. Szczebelki towarzyskiej tolerancji by∏y w MieÊcie bardzo jeszcze odleg∏e i choç Nelly nic takiego zarzuciç
nie by∏o mo˝na – zajmowa∏a przecie˝ pozycj´ podrz´dnà, poniekàd i,
mimo wszystko, us∏ugowà, wi´c po prostu – non licet 1. I niezale˝nie
od wszelkich jej cnót i zalet nic si´ w tym ˝elaznym kanonie zmieniç
nie mog∏o.
Panowie przecie˝ przychodzili ch´tnie, zawsze ze wspania∏ymi bukietami czy bombonierami dla „uroczej pani”, która wdzi´cznie
a umiej´tnie sprawowa∏a honory domu. „Czapkà, papkà i solà ludzie
ludzi niewolà” – komentowa∏am w myÊlach nie bez z∏oÊliwoÊci, jako
˝e zacz´∏am wówczas gwa∏townie gromadziç przys∏owia, póki – jak
z nieszcz´snà Dalilà – nie dowiedzia∏am si´, ˝e i na tym polu dawno
ktoÊ mnie ubieg∏. Uprawia∏am przy okazji – nieÊwiadoma rzeczy, niczym monsieur Jourdain, który wcale nie wiedzia∏, ˝e mówi prozà –
najczystszej wody komparatystyk´, porównujàc polskie przys∏owia
z niemieckimi, a nawet francuskimi. Ale zabawy takie nigdy nie sà
p∏onne i zawsze jakaÊ u˝yteczna ich resztka na póêniejsze lata zostaje.
------1
non licet – (∏ac.) nie godzi si´ (nie wolno).
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U˝yteczne natomiast doraênie by∏y gastronomiczno-kulinarne popisy Nelly. Zwyk∏e Êniadanie okazywa∏o si´ nagle niezmiernie zró˝nicowane, bo raz by∏o to uroczyste szampaƒskie (Champagnerfrühstück), niemal tu˝ przed dwunastà celebrowane, innym razem widelcowe (Gabelfrühstück alias á la fourchette). O ile pierwsze,
bardziej dystyngowane, polega∏o g∏ównie na wystawnych delikatesach morsko-rybnych – drugie, swobodniejsze, odznacza∏o si´ wi´kszym jeszcze wyborem zimnych mi´s, pasztetów, cieniutko krojonych
w´dlin w n´càcych oko garnirunkach z pierzastej, zielonej pietruszki,
j´drnych bia∏o-czerwonych rzodkiewek i soczystych pomidorów.
A sosy – ciemny cumberland, ostry tatarski, delikatny ró˝owy majonez (sauce Aurore), wytrawny remuladowy – ju˝ od progu wabi∏y
smakowitymi zapachami. Wtedy to nauczy∏am si´ rozpoznawaç ró˝ne gatunki ostryg i kawioru (od matowoszarego, najszlachetniejszego,
po po∏yskliwie czarny choç te˝ grubo- i mniej gruboziarnisty!) Wtedy
– kilkunastoletnia – pozna∏am zdradliwy urok perlistej „weso∏ej
wdówki”, czyli francuskiego szampana Veuve Clicquot i aromat ci´˝kiego, aksamitnie czerwonego, a nale˝ycie temperowanego, czyli we
w∏aÊciwej temperaturze utrzymanego burgunda, i zró˝nicowane bukiety bia∏ych win mozelskich. Wtedy pozna∏am skomplikowanà poj´ciowo i naczyniowo aparatur´ nale˝ytego nakrywania do sto∏u: od
adamaszkowego obrusa, poprzez kolejnoÊç opartych na srebrnych kozio∏kach sztuçców, talerzy, talerzyków, miseczek do op∏ukiwania palców (szparagi i raki), zawi∏oÊç i ró˝norodnoÊç serwetek na tych talerzykach ustawianych i kszta∏towanych raz na mitr´ biskupià, to znów
na wachlarz, a tak˝e kolejnoÊç i rodzaje ustawianych obok tych nakryç
pi´knie szlifowanych kryszta∏owych kieliszków.



„W strasznych mieszkaniach (...) straszni mieszczanie”? A bo ja
wiem? Przy wierszu tym stale mi si´ wydawa∏o, ˝e Tuwim mia∏ na
myÊli raczej jakieÊ drobnomieszczaƒskie dulszczyzny – zat´ch∏e, ciemne pokoje, przepocone, nigdy niewietrzone bety, sknerstwo, zawiÊç
i pospolicie g∏upià nud´. Ale chocia˝ tak ma∏o czu∏am si´ w tym nowym domu u siebie, nie umia∏abym go pot´piç ani si´ go wyrzec. Bo
– na dobry ∏ad – có˝ z∏ego w tym, ˝e wszystko funkcjonuje g∏adko,
punktualnie i dobrze, ˝e cz∏owiek ma w zasi´gu r´ki tak wiele przedmiotów zapewniajàcych mu dobre samopoczucie i prawdziwà wygod´. ˚e inni ich nie majà, mieç nie b´dà, mieç nie mogà? Ju˝ wtedy,
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w bardzo m∏odych latach rozumia∏am wyraênie, ˝e nie wszystkim pisany ten sam los, a i ma∏o kto w decydujàcy sposób mo˝e naƒ wp∏ynàç. Ojciec przecie˝ pracowa∏, dawa∏ te˝ prac´ innym – dlaczego nie
mia∏by – w godziwy (jak si´ to wówczas okreÊla∏o) sposób z osiàgni´ç
tej pracy korzystaç?
I korzysta∏. RadoÊnie, ufnie, niemal naiwnie. Ten agnostyk, mawiajàcy samokrytycznie: – Wcale nie jestem pewien, czy Bóg jest, ale staram si´ tak ˝yç i pracowaç – przewa˝nie – jakby naprawd´ by∏. – I libera∏ (cz´sto lubi∏ powtarzaç maksym´ ponoç starego Fryca: – Jeder
soll selig werden nach seiner eigenen Fassung 1 ), zach∏anny na pieniàdze ani dobra materialne nie by∏. Mimo to gromadzi∏ je skrz´tnie, a nie
b´dàc rozrzutny, lubi∏ byç hojny. Fundowa∏ stypendia niezamo˝nym
uczniom i studentom (mi´dzy innymi dwóm moim kole˝ankom,
o czym dowiedzia∏am si´ dopiero po maturze), wspiera∏ akcje charytatywne i niestrudzonego w swych kwestach na koÊció∏ – który wreszcie stanà∏ – ksi´dza Surmana o wyszarza∏ej sutannie i rozklapanych do
niemo˝liwoÊci buciorach. Ksi´dza tego ceni∏ szczególnie, gdy˝ by∏ wyÊmienitym bryd˝ystà. KiedyÊ na taki w∏aÊnie karciany wieczór go zaprosi∏, a ˝e okrutna plucha panowa∏a za oknem, namówi∏ do zdj´cia
uszarganych butów, które – z miejsca mu zamieni∏ na nowe. Popiera∏
ró˝nej proweniencji braç artystycznà – cz´sto nie nazbyt utalentowanych, choç zaciekle trwajàcych przy swej pasji grafików i malarzy marynistów. Nadal niejednà noc przesiadywa∏ przy bryd˝u w ulubionym
klubie. Ale pracowa∏ niestrudzenie, lubiany dla pogodnego usposobienia nawet przez konkurentów. I darzy∏o mu si´. Firma Trans-mar
z ka˝dym rokiem lepiej prosperowa∏a. Powsta∏o ju˝ nawet kilka jej filii w paru wi´kszych miastach Polski z Warszawà na czele.
I nadal gromadzi∏ historyczne ksià˝ki. I z ka˝dym rokiem dalej
i d∏u˝ej podró˝owa∏: Skandynawia, Anglia, Francja, zawsze – z racji
licznych rzymskich jeszcze zabytków – sercu mi∏y Dubrownik, Szwajcaria i W∏ochy, po odkryciu grobowca Tutenchamona jeszcze i Egipt,
i Ziemia Âwi´ta, a wspomina∏o si´ te˝ ju˝ o Ameryce. „Podró˝owaç –
to ˝yç!” – ta dewiza duƒskiego bajkopisarza Andersena, o którym ile˝
dziesiàtków lat póêniej pisa∏am, zdawa∏a si´ jak stworzona dla niego.
Podziela∏am te upodobania w pe∏ni i – ledwo nieco podrós∏szy – doszlusowywa∏am w wolnych chwilach, gdzie si´ da∏o. W∏óczyç si´,
przemieszczaç, w´drowaç po ró˝nych krajach i kàtach, ch∏onàç, poznawaç pi´kno Êwiata, które – mimo wszystko jest – i patrzeç, patrzeç,
patrzeç!
------1
Jeder soll selig werden... – (niem.) Niech ka˝dy b´dzie b∏ogos∏awiony wed∏ug w∏asnego
uznania...
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W Alejach Jerozolimskich
- tu˝ przy masywnej sylwetce nowo wzniesionego,
nowoczesnego gmachu
BGK - wsiada∏am do czerwonego tramwaju nr 24
i przez most Poniatowskiego jecha∏am, a jecha∏am bezkreÊnie d∏ugo...
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Dwa razy do roku - zimà i latem
- sp´dzaliÊmy dobrych par´ godzin w ksi´garni Gebethnera na
Krakowskim PrzedmieÊciu, skàd
odsy∏ano nam do hotelu spore
paczki wydawniczych nowoÊci.
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A chocia˝ zabrak∏o ju˝ Babci w tych póênotrzydziestych latach – i jej
pami´ç przetrwa∏a, bo w gabinecie na stole le˝à spore, jaskrawo˝ó∏te
zeszyty z czarnym, nieco stylizowanym tytu∏em „Gryf” i jest to kaszubskie pismo. I pilnie studiujemy je we dwoje. I niebawem doÊç ju˝
p∏ynnie – poprawiana przez Ojca – mówi´ po kaszubsku. I nigdy nie
zapomn´ dumy, z jakà – bez ˝adnej ju˝ pomocy – przeczytaç zdo∏a∏am
spory poemat (czyj? o zawodna pami´ci!) Jak pan Derdowski do Pecka
po sece jecha∏...1
Ale spotykamy si´ niecz´sto – tylko w przerwach wakacyjnych lub
chwilach krótkich odwiedzin w szkolnym parlatorium. Nie w pe∏ni
kompensujà te roz∏àki d∏ugie, wielostronicowe listy zapisane ostrym,
równym a drobniutkim pismem ze szczegó∏owymi relacjami z podró˝y, jakich by si´ i dobry reporter nie powstydzi∏. I z biegiem lat – pewnych rzeczy temu tak przecie˝ kochanemu Ojcu wcale wyperswadowaç nie mo˝na!
Rozumia∏ jeszcze mojà wÊciek∏oÊç i zawstydzenie, gdy kiedyÊ zajecha∏ zwaliÊcie ci´˝kim, czarnym naszym buickiem przed szkolnà bram´ i odtàd nigdy tego b∏´du nie powtarza∏. Ale innych – z pozoru prostych spraw – ani rusz nie pojmowa∏. Gdy powszechny sza∏ nieustannego grania w jo-jo ogarnà∏ t∏umy tak doros∏ych, jak dzieci – fryga∏y
na sznurkach dwa kó∏ka przewa˝nie drewniane, malowane na jaskrawe kolory. Moje natomiast jo-jo by∏o z najprawdziwszej masy per∏owej i wstydzi∏am si´ go tak okropnie, ˝e czym pr´dzej postara∏am si´
je zgubiç, czyli schowaç jak najg∏´biej. Z czasem pozwolono nam te˝
ju˝ u˝ywaç coraz bardziej rozpowszechnionych wiecznych piór.
I znów: ca∏a klasa mia∏a taniutkie pióra bakelitowe ze stalowà stalówkà, moje natomiast by∏o ze znanej z bardzo drogich wyrobów firmy
Pelikan, z pi´knie – zielonymi literkami wzd∏u˝ zakr´tki – wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem i stalówkà szczeroz∏otà! Nie daj Bo˝e wyrwaç mi si´ by∏o – nieopatrznie – ˝e potrzebuj´ zeszytu. Ju˝ niebawem le˝a∏a na mym biurku ca∏a sterta tych wspania∏ych, w czarnà
cerat´ oprawnych brulionów o Êwietnym, po∏yskliwie bia∏ym papierze, do których tak daremnie dziÊ t´skni´!
Z biegiem lat przyhamowa∏am przesadnà hojnoÊç mego Taty w ten
prosty sposób, ˝e prosi∏am go tylko o pieniàdze. Dawa∏ je ch´tnie i du˝o, nigdy nie pytajàc, na co zosta∏y wydane. A ja nie wydawa∏am ich
wiele, bo nie mia∏am na co. ¸akoma nie by∏am nigdy i do dziÊ nie jestem. Za kinem nie przepada∏am – zbyt powierzchownie i szybko
przetacza∏y si´ filmy na ekranie – a na kilka co ciekawszych, pami´t------1
Chodzi o ksià˝k´ Hieronima Derdowskiego pt. O panu Czorliƒscim, co do Pucka po sece jacho∏.
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niejszych pozycji – bywa∏y podówczas godne zapami´tania produkcje
s∏ynnej UFY – zabiera∏a mnie niekiedy Nelly. Stroje te˝ mnie szczególnie nie pociàga∏y, bo choç nie cierpia∏am szkolnych cha∏atów, tych granatowych fartuchów i workowatych mundurków, cywilne sukienki
te˝ wydawa∏y mi si´ brzydkie, po wystawach oglàdanych w Szwajcarii czy Wiedniu. Na krótkie przerwy zimowo-wiosenne w zupe∏noÊci
wystarcza∏y mi byle jakie bluzki, sweterki i spódnice. Latem natomiast
kupowa∏am kilka lekkich, kretonowych sukienek o tak niewymyÊlnych fakturach i kroju, ˝e – podros∏ej ju˝ pannie, która otworzy∏a mu
drzwi, witajàc poprawnà angielszczyznà – zagranicznik jakiÊ, odwiedzajàcy Ojca w interesach wcisnà∏ zdumiony w garÊç par´ monet, sam
po chwili czerwieniàc si´ jak uczniak, gdy zrozumia∏, ˝e domniemana
pokojówka, czy zgo∏a s∏u˝àca, jest rodzonà córkà pana domu.
Pod jednym tylko wzgl´dem idealnie zgadzaliÊmy si´ oboje – nigdy
nie ˝a∏owaliÊmy pieni´dzy na ksià˝ki. Dwa razy do roku – zimà i latem – sp´dzaliÊmy dobrych par´ godzin w ksi´garni Gebethnera na
Krakowskim PrzedmieÊciu, skàd odsy∏ano nam do hotelu spore paczki wydawniczych nowoÊci. U schy∏ku trzydziestych lat letnie te zakupy za∏atwia∏am ju˝ w drodze do domu sama. Pojemny baga˝nik naszego samochodu ∏atwo wch∏ania∏ ca∏à t´ obfitoÊç, mieÊci∏ te˝ sporo
solidnych, skórzanych waliz oklejonych mnóstwem ró˝nokolorowych
i ró˝nokszta∏tnych reklamówek zagranicznych hoteli oraz okràg∏e pud∏o z czarnej ceraty, przeznaczone na kapelusiki Nelly.
Czy to z okazji jednej z takich ksià˝kowych wypraw pozosta∏a mi
w pami´ci wysoka postaç przystojnego bruneta o olÊniewajàco bia∏ych
z´bach? Czy wtedy po raz pierwszy zobaczy∏am Aleksandra Wata?
Gdy pozna∏am póêniej jego i jego wiersze, nie oÊmieli∏am si´ o tym
niejasnym obrazie dawnych dni wspomnieç, bo do dziÊ pewna nie jestem, czy doprawdy zgodny by∏ z rzeczywistoÊcià.
Ale w tych latach z ca∏à pewnoÊcià wpad∏a mi do ràk ksià˝ka, którà
– raz zaczàwszy – czyta∏am zach∏annie przez ca∏à noc i dzieƒ nast´pny: ¸ad serca. Po zakoƒczonej lekturze siad∏am i napisa∏am d∏ugi – o,
d∏ugi (zgroza!) list do autora, na goràco przekazujàc mu wra˝enia
z lektury. W koƒcu, po ponownym odczytaniu, wzruszy∏am ramionami nad swym niedowarzonym pomys∏em i... episto∏y nie wys∏a∏am.
Có˝ mo˝e zale˝eç s∏awnemu – nagroda M¸ODYCH – autorowi na wylewnych wynurzeniach pensjonarki?
Niecz´ste i krótkie spotkania w Warszawie mia∏y w sobie coÊ z wagarów lub zakonspirowanego kontaktu pary spiskowców. Nelly bowiem – szowinistka zaciek∏a – g∏´boko gardzi∏a Polskà i Polakami,
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choç w ogóle ich nie zna∏a, i nie jeêdzi∏a tam nigdy. Stàd te˝ radosna
pewnoÊç, gdy oszklona, pokaêna weranda z obità wiÊniowym pluszem ∏aweczkà – czyli winda Bristolu – unosiç mnie zaczyna∏a, ˝e za
chwil´ spotkam si´ z Ojcem i z nim samym tylko. Prócz wypraw po
ksià˝ki, pysznych obiadów i kolacji (z czasem te˝ ju˝ u Simona i Steckiego) w tym˝e Bristolu, aromatycznej kawy u Loursa i d∏ugich spacerów w ¸azienkach i Alejach Ujazdowskich ugadywaliÊmy si´ serdecznie de rebus publicis et quibusdam aliis 1, nadrabiajàc wielomiesi´czne
nieraz zaleg∏oÊci. Có˝ to by∏y za Êniadania przy wspólnym stoliku
w jego pokoju (mój zawsze by∏ obok), gdy rozmawialiÊmy, a rozmawiali, pa∏aszujàc z apetytem a to jajka w szklance, a to chrupkie rogaliki i bu∏eczki, a to Êwie˝utkà szyneczk´. Zasadniczà, warszawskà mojà trasà by∏ pi´kny, sobie równego w Êwiecie chyba niemajàcy, Trakt
Królewski. Innà Warszaw´ pozna∏am wyrywkowo tylko i nieco póêniej. To podczas jednej z tych bezkresnych niemal rozmów zapyta∏am
– wpó∏doros∏a ju˝ – wprost i odwa˝nie:
– Czy ty si´ z Nelly o˝enisz?
– Nie – odpowiedzia∏ tak rzeczowo i spokojnie, ˝e zrozumia∏am, i˝
od dawna czeka∏ na to pytanie. – Nie o˝eni´ si´. Obieca∏em to Pam.
Nie chcia∏a dla ciebie macochy. I Nelly jakoÊ to wyt∏umaczy∏em. Ale
ona u nas zostanie, bo mi potrzebna – a po namyÊle dorzuci∏ – i chyba
ja jej.
Innà, tà póêniej poznanà Warszawà, by∏ Grochów, a dla Êcis∏oÊci Kamionek. Samodzielnie je˝d˝àc do domu, nocowa∏am tam niekiedy
u paƒstwa Wegnerów. W Alejach Jerozolimskich – tu˝ przy masywnej
sylwetce nowo wzniesionego, nowoczesnego gmachu BGK – wsiada∏am do czerwonego tramwaju nr 24 i przez most Poniatowskiego jecha∏am a jecha∏am bezkreÊnie d∏ugo: „na Pragie”, na on˝e Grochów –
i przez kocio∏biastà jezdni´ do celu.
Celem by∏ niewysoki, ceglany dom, nieco cofni´ty w g∏àb podwórza, o Êcianach szczelnie pokrytych ciemnozielonym dzikim winem.
Wegnerów – jakàÊ wspólnotà interesów po∏àczonych, choç luêno, z Ojcem – by∏o trzech, a rodzina pochodzi∏a z Nadrenii. Najstarszy, Gerhard, by∏ milkliwym, chudym i koÊcistym starym kawalerem. Mieszka∏ na pi´terku, chodzi∏ latem czy zimà okutany w ogromny, kraciasty
szal z sutymi fr´dzlami i nie odzywa∏ si´ niemal wcale; Êredni, Gottlieb, o˝eni∏ si´ z Polkà i sam do cna spolonizowa∏ na Bogumi∏a, a jedynemu synowi da∏ imi´ Stanis∏aw. Najm∏odszy wreszcie, Friedrich,
czyli Fryc, by∏ zgodnie z tradycjà rodzinnà ewangelikiem i w domu
------1
de rebus... – (∏ac.) o sprawach publicznych i ró˝nych innych.
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mówi∏ tylko po niemiecku, choç i polski zna∏ biegle. U niego to w∏aÊnie
nocowa∏am, gdy przed wyjazdem do domu coÊ jeszcze wypad∏o mi
nazajutrz za∏atwiç w Warszawie. W czyÊciutkim i jak pude∏eczko wysprzàtanym mieszkanku wita∏a mnie Mariechen. ˚ona najm∏odszego
z Wegnerów by∏a autentycznà Szwabkà ze Szwabii i w Warszawie
czu∏a si´ bardzo êle. W zawodzie swoim – a by∏a z∏otnikiem i niejeden
raz z dumà prezentowa∏a mi swà majstersztuk´: ci´˝ki, misternie pleciony z∏oty ∏aƒcuch wysadzany ametystami – pracowaç nie mog∏a, bo
z trudem ledwo kilka polskich s∏ów zdo∏a∏a sobie przyswoiç. Cierpia∏a te˝ z racji mieszkajàcej w sàsiedztwie szwagierki, co dzieƒ obrzucajàcej jà wyzwiskami, które nieodmiennie koƒczy∏y si´ wrzaskliwà radà, ˝eby Szwabka do Szwabów si´ wreszcie wynios∏a. Pop∏akiwa∏a
wi´c po kàtach, niaƒczy∏a ma∏à córeczk´ Trudk´, a z czasem pochorowa∏a si´ tak ci´˝ko na nostalgi´, ˝e zn´kany Fryc zabra∏ jà z dzieckiem
i na dobre wyw´drowa∏ do szwabskich swoich teÊciów jeszcze przed
olimpijskim 1936 rokiem.
Ale czas ju˝ zakoƒczyç wàtek Nelly.



Biedna Nelly. Stara∏a si´ rzetelnie sprostaç swemu zadaniu, czy temu, co sobie jako zadanie wyobra˝a∏a, a wynika∏y z tego coraz gorsze
nieporozumienia. Od pierwszego ju˝ zetkni´cia – przy którym sprezentowa∏a mi par´ bliêniaczek lalek (lalek!) w Êlicznym, ceratowym
wózku z poÊcielà i ca∏ym pud∏em w∏asnor´cznie przez nià – jak zwykle nienagannie – uszytej, haftowanej, szyde∏kowanej i na drutach robionej wyprawki.
Potem – g∏´boka niezgoda z racji Babci.
Z kolei – Nelly – szowinistka natrzàsajàca si´ z polskich tradycji, potraw, obyczajów. Otrzàsa∏a si´ ze wstr´tu, gdy – nieco przekornie –
pod niebiosa wynosi∏am smak i wszelkie inne zalety naszych barszczy, ˝urków czy kapuÊniaków. O karpiu na wili´ ani s∏yszeç nie chcia∏a, bo obyczaj niemiecki karpia jeÊç ka˝e w sylwestra. Papierowe i wydmuszkowe ozdoby dawno znik∏y z choinki – po∏yskiwa∏a tylko kupnymi cackami. Dzielenie si´ op∏atkiem, Êwi´cone do koÊcio∏a noszone,
rezurekcja – có˝ to za barbarzyƒskie obyczaje! A procesje! A kult Êwi´tych!
Nelly – ewangeliczka (jak twierdzi∏a, bo do koÊcio∏a w najwi´ksze
nawet Êwi´ta nie chodzi∏a) – wyszydza∏a wreszcie te˝ i mój owalny,
ci´˝ki, na jasnoniebieskiej wstà˝ce z szyi zwisajàcy srebrny medal So-
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daliski Mariaƒskiej jako amulet („nasza religia takich zabobonów nie
uznaje i nie potrzebuje!”). Ale tu nie ma ju˝ do czynienia z pó∏opierzonà smarkulà. M∏oda, doros∏a, mocno do swoich przekonaƒ przywiàzana dziewczyna zwyci´˝a jà bez trudu w tej – ja∏owej w istocie – dyskusji i zmusza do kapitulacji.
Nelly – og∏upiona rasistka. Kiedy chc´ zadzwoniç do Fila, krzyczy
nagle:
– Nogà w naszym domu nie stanie ten ˚ydziak!
– Ale˝ jego matka jest Greczynkà.
– Wykr´ty. Ka˝dy teraz tak mówi, a wystarczy rzut oka i wiadomo!
Nie sta∏a si´ prawdziwà, histerycznà entuzjastkà Hitlera, a w latach
póêniejszych znacznie mniej mia∏a powodów do uwielbiania go, ale
ziarnka pad∏y na gleb´ urodzajnà.
Nelly wszelkimi sposobami usi∏ujàca nak∏oniç przyci´˝kiego, niezgrabnego podlotka do ucz´szczania na nieodzownà – w jej poj´ciu –
Tanzstunde. Zwyci´˝a wreszcie koronnym argumentem, ˝e b´dzie to
z korzyÊcià dla... FIRMY. Nieodrodna naÊladowczyni g∏upiutkiej, lubeckiej Toni primo voto Grünlich, secundo voto Permaneder de domo
Buddenbrook (zaczytywa∏am si´ dziejami tego zacnego mieszczaƒskiego rodu w owych latach, powracajàc do nich z ka˝dym rokiem),
dla której interes FIRMY górowa∏ nad wszystkim – daj´ si´ wreszcie
przekonaç. Kategoryczny i jedyny warunek: lekcje prywatne, nie zespo∏owe. I oto w pustej sali zwinny Herr Müller o wypomadowanej
czuprynie i fryzjerskim wàsiku wtajemnicza mnie kolejno w zawi∏oÊci
angielskiego walca i fokstrota. A˝ w koƒcu z p∏yty rozlega si´ najmodniejsze tango La Paloma: „Hen w Êwiat p∏ynie okr´t, prujàc grzebienie
fal / i w kràg widaç tylko morze i sinà dal”...
SiarczyÊcie zmordowana pró˝nym a niezdarnym szuraniem po Êliskim parkiecie, pierwszy raz w ˝yciu zdobywam si´ na propozycj´ ∏apówki. Herr Müller kryguje si´ tylko odrobin´ – dla przyzwoitoÊci.
Potem ochoczo bierze cichà dop∏at´, czyli wr´czone mu powtórnie –
prócz oficjalnie ustalonego – honorarium. Po czym na firmowym blankiecie swojej Szko∏y Taƒców Towarzyskich zaÊwiadcza, ˝e kunszt ten
posiad∏am w stopniu zadowalajàcym. I nareszcie jest spokój: wilk syty i owca ca∏a.
Biedna Nelly! Jak˝e ju˝ nied∏ugo zniknà bezpowrotnie jej g∏´bokie,
Êcienne szafy wype∏nione mnóstwem angielskich kostiumów, najmodniejszych sukienek, kreacji koktajlowych, czy popo∏udniowych
i wytwornych wieczorowych toalet. Zniknà futra i puszyste, srebrne
lub niebieskie lisy, którymi tak lubi∏a otaczaç swà nieistniejàcà szyj´.
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Opustoszeje spora, pi´trowa szkatu∏ka z czerwonego safianu, wyÊcie∏ana be˝owym zamszem w ka˝dej przegródce i pe∏na jej umi∏owanych
skarbów.
– O, to, widzisz, to bia∏e korale! A te per∏y majà odblask rzadko spotykany, ró˝owy! Te ∏aƒcuszki sà z platyny. Ten z kolei pierÊcionek –
no, na karatach si´ nie znasz – jest wyjàtkowej wartoÊci, brylant jak ∏za
czyÊciutki! I zaraz zobaczysz coÊ, czego na pewno nigdy jeszcze nie
widzia∏aÊ, spójrz: to bia∏y szafir, prawda, ˝e wspania∏y? T´ bransoletk´ z dukatowego z∏ota nies∏ychanie tanio kupi∏am na jednej z tak licznych – wtedy, pami´tasz? – licytacji. A ta agrafa z rubinami...
Godzinami mog∏a tak opowiadaç i przebieraç w swej bi˝uterii, przesypujàc jà z r´ki do r´ki jak dziecko garÊç kolorowych kamyków. Zabezpieczone misternym zamkiem, od którego kluczyk nosi∏a na cieniutkim, z∏otym oczywiÊcie, ∏aƒcuszku, pokazywa∏a je te˝ niekiedy –
bo wszystkich naraz w∏o˝yç przecie˝ na siebie nie mog∏a – co bardziej
zaufanym swoim paniom z fraucymeru – nieÊwiadoma, ˝e nie tylko
im imponuje, ale jednoczeÊnie budzi wÊciek∏à zazdroÊç.
Z oszcz´dnoÊci (i przy wydatnej finansowej pomocy Ojca) kupi∏a
podmiejskà will´. Podzieli∏a jà na trzy umeblowane mieszkania i korzystnie wynajmowa∏a, uciu∏ane w ten sposób pieniàdze wymieniajàc
co pr´dzej na z∏ote, okràglutkie, po∏yskliwe dolary, przechowywane
starannie w bia∏ych, szeleszczàcych bibu∏kach.
– Mój skarbiec! – mawia∏a czule, przekonana najg∏´biej o w∏asnej
skrz´tnoÊci i zapobiegliwoÊci. – W póêniejszych latach ˝yç b´d´ mog∏a
z tego najspokojniej w Êwiecie.
Vanitas vanitatum 1. Jak na ironi´ losu ju˝ w niewiele lat póêniej po˝ar – pospolity, ˝adnym wojennym dzia∏aniom niedajàcy si´ przypisaç – strawi∏ a˝ po fundamenty podmiejskà will´, w której tyle pok∏ada∏a nadziei. Nawet mebli nie zdo∏ano wyratowaç, a sumka ubezpieczeniowa wyp∏acona za te nag∏e straty te˝ niebawem si´ rozpe∏z∏a.
I gromadê˝e tu, cz∏owiecze, cenne kamyki, buduj˝e na kamieniu!
Biedna Nelly. Drogi nasze rozesz∏y si´ ostatecznie ju˝ z poczàtkiem
lat czterdziestych. By∏am doros∏a, z racji wojennych wydarzeƒ jeÊli dla
niej nawet nie niebezpieczna, to jednak niewygodna, i straci∏yÊmy si´
z oczu – bez ˝alu.
Par´dziesiàt lat póêniej dowiedzia∏am si´ – jak zwykle bywa, przypadkiem – o jej póêniejszych latach.
– A mieszka∏a tu taka pani – opowiada∏ by∏y dozorca niedu˝ej, wiedeƒskiej czynszówki. – Starsza, chorowita i bardzo nerwowa. Za do------1
Vanitas vanitatum – (∏ac.) MarnoÊç nad marnoÊciami (Eklezjasta I, 2).
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brze to si´ jej nie wiod∏o, czasami to i z komornem zalega∏a. Pod koniec, jak ju˝ bardzo by∏a s∏aba, to zasi∏ek miejski dano jej z opieki. A ja
tom czasem jej w piecu paliç chodzi∏, zakupy jakie zrobi∏em. Niewiele
potrzebowa∏a. Grzeczna zawsze by∏a. I po pogotowie zadzwoni∏em,
kiedy ju˝ tak ci´˝ko si´ pochorowa∏a. I z tej choroby w szpitalu umar∏a. Nie, nie wiem, na jakim cmentarzu jà pochowali. Ona nietutejsza,
gdzieÊ z Niemiec by∏a. Krewnych ˝adnych ani znajomych tu nie mia∏a. A tych rzeczy, co po niej zosta∏y, tak by∏o niewiele, ˝e po sprzedaniu nawet na porzàdny pogrzeb nie starczy∏o. I na koszt miasta jà pochowali.



Czy to wtedy? Czy to si´ wtedy ju˝ zacz´∏o? Jak kto woli – bo w∏aÊciwie j u ˝ tak i j e s z c z e nie. Na s∏upach og∏oszeniowych coraz
wi´cej obwieszczeƒ: „Licytacja – licytacja – przetarg – licytacja”. Puchnà od nich i gazety, a tu˝ obok og∏oszenia: „korzystnie – przyst´pnie –
na dogodnych warunkach – sprzedam – sprzedam”. Meble, porcelan´
(KPM, MiÊni´, Villeroy & Bosch, wzór cebulowy Rosenthal), dywany,
sztuçce, bielizn´ sto∏owà, ksi´gozbiory, lampy, obrazy. Place, dzia∏ki,
czynszowe kamienice, dobrze prosperujàce pracownie, wytwórnie,
sklepy, instalacje warsztatowe, maszyny, apteki, gabinety lekarskie,
wytworne wille. Istotnie – okazje jakich ma∏o. I w ciasnych, ciemnych
salach licytacyjnych t∏ok niebywa∏y. Raz czy drugi trafiam do nich i ja
z radoÊnie podnieconà Nelly. Niby nic nadzwyczajnego, choçby: –
Kandelabr z bràzu szeÊcioramienny, cena wywo∏awcza... – i zaraz potem – po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci!
I – trrrach. M∏otek przybija nieub∏aganym trzaÊni´ciem dokonanà
w∏aÊnie transakcj´, a nast´pnie...
Nie. Wcale nie jest to takie zwyczajne. Nieuchwytny, z∏owrogi zapach wype∏nia mroczne salki, g´stnieje w oparach oddechu st∏oczonej
ludzkiej ci˝by, tràci ni to spaleniznà, ni to zgniliznà – d∏awi. I wi´cej
ju˝ nie chodz´ na te – niesamowite mimo pospolitych pozorów – imprezy, mimo ˝e prasa, a z czasem nawet i radio nawo∏ujà donoÊnie:
okazja – okazja – okazja!
Có˝ to si´ dzieje? Có˝ w tym dziwnego, ˝e ludzie podró˝ujà, przemieszczajà si´ na te i inne miejsca szerokiego Êwiata? I có˝ dziwnego,
˝e pe∏no, coraz wi´cej ich w∏aÊnie w portach. Stàd przecie˝ odchodzà
statki – tu kursuje z rosnàcym powodzeniem transoceaniczny przewóz najnowoczeÊniejszà Gdynia-America Line. Co chcà – to z sobà
(jeszcze!) biorà. Co zb´dne albo w transporcie k∏opotliwe – od r´ki
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sprzedajà na miejscu. Bo i pieniàdze potrzebne. A z czasem – coraz
wi´cej pieni´dzy. I póêniej – ju˝ tylko pieniàdze.
Wyje˝d˝ajà. Niepostrze˝enie, z wolna jedynie narastajàc, zaczyna
si´ ów exodus, wielka w´drówka ludów – która˝ to ju˝ z kolei? Na poczàtek – gdy przy walnej pomocy hitlerowskiej Luftwaffe (której przecie˝ wcale mia∏o nie byç! Którà starannie acz w tajemnicy wyszkoli∏
niespodziewany cichy sojusznik – Zwiàzek Sowiecki) – zatopiona ju˝
we krwi zosta∏a na niemal pó∏ wieku republikaƒska Hiszpania – gdy
po˝ary do wtóru t∏uczonych szyb i szk∏a rozÊwietli∏y ponurà ciemnoÊç
hitlerowskiej kryszta∏owej nocy (Kristallnacht), czyli wielkiego pogromu – wyje˝d˝aç zacz´li najbardziej dalekowzroczni, najprzezorniejsi.
Nie tylko ˚ydzi. Emigrowaç zacz´li z Niemiec – póêniej z Austrii
i Czechos∏owacji – pisarze, artyÊci, lekarze, muzycy, plastycy, aktorzy,
zdolni publicyÊci, wybitni uczeni, a te˝ niejeden majster drukarstwa
czy r´kodzie∏a. Zresztà, któ˝ w MieÊcie rozpozna∏by ich – jeÊli nie byli w uderzajàcy jakiÊ sposób „podobni”. Pró˝no tu szukaç d∏ugich cha∏atów, pejsów, jarmu∏ek, kaftanowej biedoty i wyblad∏ych, chasydzkich m∏odzieƒców o pa∏ajàcych, od spraw tego Êwiata oderwanych
oczach, prowadzàcych z obu stron pod r´ce brodatych, dostojnych rabinów w czarnych jedwabiach i sutych, lisich czapach. Tych ostatnich
oglàda∏am tylko podczas corocznych pobytów u wód w Karlsbadzie,
alias Karlovych Varach, gdzie przyje˝d˝ali na kuracje. A biedot´ ˝ydowskà – nie w Warszawie, lecz na szkolnych wycieczkach lub w wileƒskich zau∏kach, które przez kilka lat z rz´du te˝ odwiedza∏am podczas d∏ugich, letnich wakacji.
Jedynà ortodoksyjnà ˝ydówkà, jakà zapami´ta∏am z wczesnego
dzieciƒstwa, by∏a nasza sàsiadka, pani Goldknopf. Niska, oty∏a, w rudawej peruce, przynosi∏a nam okràg∏e, smakowite mace, które pojada∏yÊmy z Pam, opalajàc je nad ogarkiem Êwiecy – wtedy by∏y bardziej
chrupkie. ByliÊmy chyba jej „szabes gojami” 1, bo jak przez mg∏´ pami´tam przenoszenie przez wspólnà sieƒ jakichÊ woreczków i naczyƒ.
Ale w du˝ym niemieckim mieÊcie rozpoznaç ˚yda by∏o niezmiernie
trudno. Zaadaptowali si´ tam od dawna, ubierali jak wszyscy, chodzili starannie wygoleni, posy∏ali dzieci do normalnych – oczywiÊcie
z wyjàtkiem nauki religii – szkó∏ i po prostu byli lojalnymi obywatelami swego kraju, tyle ˝e odmiennego wyznania. Ale ta – prywatna
w koƒcu – ró˝nica jakoÊ przez lata ca∏e ani im, ani nam nie przeszkadza∏a.
------1
Osoba wykonujàca podczas szabasu, b´dàcego dla ˝ydów Êwiàtecznym dniem odpoczynku,
prace, których w tym czasie nie wolno im wykonywaç.
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– Zresztà jestem Niemcem – wywodzi∏ wytworny mecenas Schleiermann, gdy spotkaliÊmy si´ z nim w kawiarni. (Mo˝na si´ by∏o – jeszcze – spotykaç w kawiarni – choç nied∏ugo ju˝ – o, nied∏ugo!). – Móg∏bym panu – zwróci∏ si´ do Ojca – pokazaç pamiàtki mej m∏odoÊci: blizn´ przez ca∏à pierÊ, a w biurku EK II i EK I (odznaczenia bojowe, ˝elazne krzy˝e równe mniej wi´cej naszemu Krzy˝owi Walecznych).
I Niemcem byç nie przestan´. Tak wyros∏em, tak mnie wychowano.
A tu odmawiajà mi nagle ojczyzny. No có˝, zrezygnowa∏em z radcostwa w banku, jad´ do Anglii. Tam znajd´ wspólnika. Koleg´ ze studiów w Heidelbergu. Przykry, oczywiÊcie, ten nag∏y zalew barbarzyƒstwa. No, ale có˝, to przejÊciowe, przejÊciowe...
– Jad´ do Francji – uÊmiecha si´ niepewnie starsza, elegancka pani.
– Nie, to nie z tych wzgl´dów, no, jak si´ to mówi, aryjskich. Nas to nie
dotyczy. Ale obco mi si´ tu zrobi∏o. Dawnych przyjació∏ coraz mniej.
I tak duszno. Jad´ do syna. Dosta∏ tam Êwietnà posad´ in˝ynierskà. Ju˝
trzy lata temu. Rodzin´ za∏o˝y∏. Taaak, skoƒczy∏ naszà politechnik´
z najwy˝szà lokatà. Ale nie wiem, czy si´ przyzwyczaj´. No, spróbuj´.
Tylko ˝e, jak to powiadajà, przesadzaç stare drzewa to daremna praca. I grób m´˝a tu zostawiam. Z op∏aconà opiekà, ale zawsze...
– Ja tam wyje˝d˝am do Stanów – czupurny m∏odzian niecierpliwie
potrzàsa∏ czuprynà. – Tu, to ju˝ nie ˝ycie. Matk´ mam ˚ydówk´, i co
z tego? Wcale niepodobna, zresztà nosa z domu nie wyÊciubia, odkàd,
no, sami paƒstwo wiecie. Ale ojciec ju˝ po∏ow´ sta∏ych pacjentów straci∏, w domu istne piek∏o. Oni chyba si´ rozwiodà. Zresztà, co mnie to
obchodzi. ˚yç chc´, studiowaç, a tu... Matka zresztà ma rodzin´
w Ameryce. Dalekà, ale zawsze. W Chicago. To tak na poczàtek. Póêniej dam ju˝ sobie rad´. Angielski znam zresztà doskonale, od dziecka
bra∏em lekcje, prywatnie.
Lilka, dawna przyjació∏ka z dziecinnych jeszcze lat... Nelly przekazywa∏a mi wiadomoÊç: – Nie by∏o ci´, a w∏aÊnie telefonowa∏a jakaÊ
twoja szkolna przyjació∏ka! (Schulfreundin). – Jak˝e gniewnie protestowa∏am! Zbyt dobrze z francuskich lat pami´ta∏am g∏´bokà, zasadniczà ró˝nic´ mi´dzy amie 1 a camarade 2. Ale w niemieckim Kamerad
istnieje tylko jako „kolega z wojska”. Za to przyjaênià szafujà beztrosko na wszystkie strony: Schulfreundin, Hausfreundin, nawet wybierajàc si´ do znajomych, komunikujà, ˝e idà z wizytà do przyjació∏,
choçby ich zaraz potem mieli najstraszliwiej obszczekaç i oplotkowaç.
Ale z Lilkà przyjaêƒ przetrwa∏a prób´ lat. I w∏aÊnie Lilka, krzywiàc si´
jak po cytrynie, oznajmia: – Do Melbourne jad´. Na sta∏e. Do brata.
------1
amie – (franc.) przyjació∏ka.
2
camarade – (franc.) kole˝anka.
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Du˝o ode mnie starszy i w∏aÊciwie nigdy nie byliÊmy ze sobà blisko.
Ale chce mi teraz pomóc. Bo tu wytrzymaç ju˝ nie mog´. Ojciec, jak
wiesz, by∏ Szwedem. Umar∏ trzy lata temu. A matka nagle na temat tego Hitlera zwariowa∏a. Lata na jakieÊ zebrania, broszury przynosi.
Przekabaci∏ jà taki Niemiec. Partyjny – cz´sto, za cz´sto u nas bywa.
Co mi tam zresztà. W∏aÊnie w tym roku jestem pe∏noletnia. Mog´ robiç, co chc´. No, to jad´. Musz´ sobie jakieÊ miejsce gdzieÊ znaleêç.
A póki go nie znajd´, pewnie do ciebie nie napisz´, bo niby po co?
Kropelki to na razie tylko. Niepozorne odpryski. Stopniowo ∏àczyç
si´ zacznà w strumyczki i strumyki coraz to wi´ksze, ˝wawiej p∏ynàce, niepostrze˝enie zamienià si´ w wartki potok, by z kolei groênie ju˝
zahuczeç spienionà falà pot´˝niejàcej z ka˝dym rokiem rzeki. W´drowaç, przemieszczaç si´ w najrozmaitszych kierunkach zacznà g´ste
masy ludzkie. Ma∏o z tych w´drówek ludzi i ludów pozosta∏o do dziÊ
w naszej pami´ci. Zasieki kolczastych drutów (bez pràdu) obozów jenieckich: stalagów i oflagów, kolczaste (pod pràdem) druty obozów
koncentracyjnych, dymiàce kominy obozów zag∏ady, a jeszcze przecie˝ – choç ile˝ lepsze – obozy dla internowanych, d∏ugie w´drówki
w upartej nadziei, ˝e „tak lepiej” – przewa˝nie daremnej, bo okazywa∏o si´, ˝e gorzej – ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód. Dzieci wywo˝one w zimowe noce, bez matek, matki odrywane od dzieci,
rozbite, rozproszone rodziny, stada ludzkie wywo˝one w bezkresne,
g∏odne stepy i w nieub∏aganie trwajàcà mroêno-Ênie˝nà straszliwoÊç
gu∏agów, setki tysi´cy m∏odych i nie tak ju˝ m∏odych koczujàcych pod
namiotami i zawsze oboj´tnym ksi´˝ycem Afryki, Indii, Persji, a jeszcze ci, którzy znaleêli si´ w fabrykach broni i amunicji, a jeszcze nie
tylko przecie˝ Marysie i Zosie, ale Maruszki i Soƒki wywiezione na
przymusowe roboty do Tysiàcletniej Rzeszy, a jeszcze póêniej ot´piali, niczego niepojmujàcy nadba∏tyccy Niemcy, ca∏ymi rodzinami przymusowo wywo˝eni w Poznaƒskie, wpychani do obcych domów, których prawowitych mieszkaƒców przep´dzono z kolei do GG, a jeszcze, niby ju˝ „po ustaniu dzia∏aƒ wojennych”, d∏ugie rz´dy towarowych wagonów wiozàce ludzi spod Wilna, Grodna, ¸ucka, Lwowa
czy Krzemieƒca na „pradawne i odwiecznie polskie Ziemie Odzyskane”, skàd migracje dotàd tam mieszkajàcych Niemców...
Z czasem liczyç ich zacznà sprawniej, traktowaç znoÊniej, upychaç
gdzie si´ da. ˚eby coÊ w koƒcu z nimi zrobiç – ˝eby nie cià˝yli, nie zawadzali. To z koƒcem lat czterdziestych przera˝ony ich widokiem Jerzy Zagórski zatytu∏owa∏ swojà relacj´ Indie w Êrodku Europy. To dla
nich znaleziono tu˝ po wojnie zbiorczà nazw´ dipisów. Displaced per-
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sons. Osoby przesuni´te, przemieszczone, dowolnie dyslokowane. Na
swoim miejscu ju˝ si´ nie znajdà. Nigdy na nie nie wrócà. Mimo tych
czy innych, zawsze po∏owicznych rozwiàzaƒ sprawy krà˝yç b´dà
przez lata jeszcze, dziesiàtki lat, po coraz bardziej kurczàcym si´ i malejàcym, coraz bardziej nieprzychylnym im Êwiecie.
A Wietnam? A rozpaczliwe próby ucieczki wàt∏à ∏upinkà boat people. A Pakistan? Chile? A Afryka? A Kambod˝a? Meksyk? Nikaragua? Afganistan? I jeszcze...
Tych pierwszych, osobiÊcie niekiedy znanych, mo˝na by∏o jeszcze
nazwaç i okreÊliç. Opisaç ich wyglàd, wiek, ubranie, stan rodzinny, zawód. Z biegiem lat zatar∏o si´ to wszystko, star∏o na niedajàce si´ zdefiniowaç drobiny, które z coraz wi´kszà szybkoÊcià przemieszczajà si´
w czasach, miejscach, przestrzeni. UFO – unidentified flying object –
jak do dziÊ brzmi nazwa wpó∏serio tylko. Wpó∏ bojaêliwie-˝artobliwie
wspominanych nieokreÊlonych obiektów latajàcych. Zale˝nie od
dziennikarskiej fantazji sà one raz latajàcymi talerzami, to znów dziwnie Êwiecàcymi pojazdami mieszkaƒców Marsa czy zgo∏a w ogóle kosmosu. Ale przypatrzmy im si´ uwa˝nie. Przypatrzmy si´ – w lustrach
– sobie. P´dzi Êwiat i oni – niepohamowanie rozp´dzeni – w nim coraz dalej p´dzà. Ja / ty / on / my / wy / oni. Po có˝ w niema∏ym trudzie szukaç okreÊleƒ jeszcze bardziej dok∏adnych i Êcis∏ych? UFO,
UFO najzupe∏niej wystarczy!



Rerum cognoscere causas („Poznaç przyczyn´ rzeczy”).
Te s∏owa Wergilego g∏´boko tkwi∏y w rozgoràczkowanej mojej g∏owie, kiedy zabra∏am si´ do studiów na w∏asnà r´k´. Bo gdzieÊ przecie˝
muszà byç przyczyny, podstawy, zasady szaleƒstwa, które ogarn´∏o
Êwiat. Tylko: od czego zaczàç?
Zaczàç wydawa∏o si´ konieczne od dalszej, mniej znanej strony,
czyli „czerwonego niebezpieczeƒstwa”, a wi´c „˝ydokomuny”. Ju˝
nie pami´tam, jakim sposobem zdoby∏am spaÊne tomisko wcale –
w owym czasie – nie tak wskazanej ani bezpiecznej lektury. Zapami´ta∏am jedynie, ˝e by∏o oprawione w g∏adkie, czarne p∏ótno akurat tak
samo jak pozbawiona tytu∏owej karty Historia Polski na Babcinej pó∏ce. I marszczàc czo∏o nad zawi∏oÊciami pot´˝nego tekstu, ufnie i a˝ po
uszy pogrà˝y∏am si´ w jego studiowaniu.
Po∏y czarnego – tak, na pewno czarnego – sukiennego surduta ∏opotaç przy tym zaczyna∏y nad mojà sko∏atanà g∏owà – wiele te˝ wyczy-
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taç tam by∏o mo˝na o cenach zbo˝a – chyba ˝yta, bo z ca∏à pewnoÊcià
nie pszenicy – a˝ po tygodniach mozolnego przegryzania si´ przez g´stym gotykiem pokryte stronice wyda∏o mi si´, ˝e rozumiem przynajmniej jako tako, co oznacza termin Mehrwert, czyli „nadwartoÊç”1. Ale
dalej sz∏o ju˝ jak z kamienia i wreszcie, z westchnieniem, da∏am za wygranà, zamykajàc przemàdrà ksi´g´. Ojciec, któremu zwierzy∏am si´
z tych k∏opotów, machnà∏ r´kà: – A po co ci to? Przecie˝ to analiza gospodarki angielskiej i to w dziewi´tnastym wieku! Podobno bolszewicy w swoich planach gospodarczych jakoÊ na tym si´ oparli, ale te˝ ci
na ten temat nic sensownego powiedzieç nie potrafi´! U nas, w ka˝dym razie, wszystko to na pewno nie jest i nie mo˝e ju˝ byç aktualne!
Nie dawa∏am za wygranà. Si´gn´∏am z kolei po cieniutkà broszurk´
– te˝ nie pami´tam ju˝ jakim sposobem skombinowanà – i zachwyci∏o
mnie pierwsze jej zdanie: Ein Gespenst geht um in Europa...2
Lektura posz∏a nadspodziewanie ∏atwo i szybko, pozostawiajàc jakby leciutki osad poezji, zw∏aszcza po zdaniu ostatnim o tych proletariuszach, co to do stracenia majà jedynie w∏asne kajdany, a do zdobycia Êwiat ca∏y. Tylko... tylko nie umia∏am przeczytanego, p∏omiennego
manifestu absolutnie z niczym konkretnym po∏àczyç.
Proletariat? A kto to jest proletariat? Robotnicy? Zna∏am – choç niewielu – robotników. Z portu. Ze stoczni. Nie wydawali si´ szczególnie
ze swego losu niezadowoleni, nie potrzàsali ˝adnymi kajdanami.
Przeciwnie – zarabiali nieêle i coraz lepiej. Suwnicowy przy portowych prze∏adunkach albo cieÊla w stoczni – to ju˝ by∏ nie byle kto: praca solidna, sta∏a, bywa∏o, ˝e rodzinnie, z ojca na syna dziedziczona.
Ubrani byli porzàdnie, od Êwi´ta nawet zasobnie, oszcz´dzali, poniektórzy mieli ju˝ albo w∏aÊnie budowali w∏asne domki. Znów nic do niczego nie pasowa∏o i znów pow´drowa∏am z tymi rozterkami do Ojca.
– Przebrzmia∏e problemy – orzek∏ – przynajmniej w Europie. Bo jak
jest gdzie indziej, po prostu nie wiem. Ale w czasach, gdy ten manifest
powsta∏, robotnikom rzeczywiÊcie êle si´ wiod∏o. Nienormowana, licho p∏atna robota, praca dzieci – nie tylko zresztà w Anglii – przecie˝
pami´tasz Tkaczy Hauptmanna? Teraz si´ to wszystko zmieni∏o. Sà
zwiàzki zawodowe, ubezpieczenie od chorób i wypadków. A z tà nadwartoÊcià to chyba tak ju˝ byç musi, bo gdzie˝ sens jakikolwiek towar
produkowaç i sprzedawaç po tej samej cenie? Przecie˝ musi byç jakiÊ
zysk. I zwyk∏y robotnik te˝ to Êwietnie rozumie. Im lepiej i wi´cej zro------1
Termin z Kapita∏u K. Marksa.
2
Ein Gespenst geht um in Europa... – (niem.) Widmo krà˝y po Europie... [Pierwsze zdanie
Manifestu komunistycznego K. Marksa i F. Engelsa.]
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bi, tym te˝ wi´cej zarobi. Zresztà, ja si´ po prostu nie znam na tych
sprawach, wi´c niewiele zdo∏am ci wyt∏umaczyç.
Zwróci∏am si´ wi´c w innym kierunku, si´gajàc po nowszà, te˝ blisko osiemset stron liczàcà, ostrym gotykiem drukowanà publikacj´,
czytajàc uwa˝nie od króciutkiego wst´pu i dedykacji, a˝ po zakoƒczenie, którego przedostatnie zdanie – mimo ca∏ej napuszonej bombastycznoÊci – przejmowa∏o dreszczem zgrozy: „Paƒstwo, które w epoce zatrucia rasy odda si´ piel´gnowaniu swych najlepszych elementów rasowych, musi staç si´ pewnego dnia w∏adcà Êwiata”.
Oba te – w tym˝e napuszonym, çwierçinteligenckim ˝argonie spisane – tomiska by∏y zoologicznym wr´cz i dzikim rykiem antysemickiej
nienawiÊci i – równoczeÊnie – zaciek∏ej, nieub∏aganej wrogoÊci wzgl´dem Rosji (Zwiàzkiem Sowieckim nikt jej podówczas jeszcze nie nazywa∏). Tam – m.in. (str. 749, wyd. z 1939 r.; Zentralverlag der NSDAP,
Franz Eher Nachf. München) spacjà – czyli rozstrzelonym drukiem –
umieszczone by∏o zdanie: „W samym fakcie zawarcia przymierza
z Rosjà mieÊci si´ ju˝ zapowiedê przysz∏ej wojny”.
A Polska? O Polsce by∏o niewiele: Przy omawianiu dotychczasowej,
a wi´c weimarskiej, polityki Niemiec: „Po∏owiczna by∏a polityka
wzgl´dem Polski. Wywo∏ywano zadra˝nienia, nigdy jednak serio nie
ingerujàc. Rezultatem by∏o ani zwyci´stwo Niemiec, ani zgoda z Polskà, lecz za to wrogoÊç Rosji”. (str. 297 ww. wyd.)
I – po raz drugi i ostatni – (na str. 429): „Lecz nie tylko w Austrii,
tak˝e i w samych Niemczech tzw. kr´gi narodowców ho∏dowa∏y i nadal ho∏dujà podobnie b∏´dnym zamys∏om. Polityka wzgl´dem Polski
– której tak wielu si´ domaga∏o – w sensie zgermanizowania Wschodu – oparta by∏a niestety zazwyczaj na tym samym, b∏´dnym za∏o˝eniu. I tu tak˝e sàdzono, ˝e zdo∏a si´ przeprowadziç germanizacj´ elementu polskiego przez czysto j´zykowe zniemczenie go. I tu tak˝e rezultat okaza∏ si´ fatalny: obcy rasowo naród, wyra˝ajàc obce swe myÊli w niemieckim j´zyku, skompromitowa∏by swà w∏asnà ni˝szoÊcià
wielkoÊç i godnoÊç naszego narodowego dorobku”.
Tej ksià˝ki nie musia∏am zdobywaç cichcem i po kryjomu. Od pewnego czasu – i coraz to butniej – rozpiera∏a si´ na wszystkich wystawach ksi´garskich Miasta. O jej autorze – i o niej samej – napisano ju˝
tyle, i˝... myÊl ud∏awia. Dla kronikarskiego porzàdku odnotuj´ wi´c
tylko jeszcze, ˝e w kraju i mieÊcie, gdzie dziÊ te notatki z dawnych lat
sporzàdzam – jest ona znowu – czy po stokroç s∏usznie? – wykl´ta
i w sprzeda˝y zabroniona. Sprokurowa∏am sobie jej edycj´ nie byle jakà – bo z „roku pami´tnego”. A pikanterii dodaje fakt, ˝e jest ona opa-
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trzona pi´knà, sepiowà podobiznà „Wodza” i – na samym poczàtku –
wklejkà, jakà zaopatrywano w owych latach setki tysi´cy jej egzemplarzy, s∏u˝y∏a bowiem za swoistà bibli´ wielkiego, narodowo- nie zapominajmy, ˝e te˝ socjalistycznego i robotniczego ruchu i ka˝dy urz´dnik Stanu Cywilnego obowiàzkowo wr´cza∏ jà przy akcie Êlubnym kolejnym parom nowo˝eƒców.
G∏owa mi dymi∏a. Ale Ojciec przyzna∏, ˝e sam nie zdo∏a∏ si´ przedrzeç przez t´ g´stwin´ fanatycznego be∏kotu.
– To zresztà niedouk, wiadomo. Straszniejszy w tym, co wyprawia,
ni˝ co pisze. Histeryk, megaloman. No i pisaç po prostu nie umie. A ˝e
fanatyk? Politycy cz´sto sà fanatyczni. Muszà byç, bo jak˝e by zdo∏ali
porwaç masy. No, ale wiesz, jest takie porzekad∏o niemieckie, ˝e nigdy
nie je si´ potraw tak goràcych, jak je na stó∏ stawiajà. Mo˝e si´ to
wszystko jakoÊ u∏o˝y, utrz´sie...
– Ale co si´ ju˝ teraz w Niemczech z ˚ydami wyprawia, te szykany,
bojówki, bojkoty, napady, grabie˝e, czy oni przynajmniej czytali ten
program, bo przecie˝ to jest program jasny, wyraêny – goràczkowa∏am si´ dalej.
– Nie wiem, czy czytali. I nie sàdz´, ˝eby im to cokolwiek pomog∏o.
Ci, którzy mogà, oczywiÊcie wyje˝d˝ajà. A co z resztà b´dzie... No,
mo˝e si´ to z czasem wyburzy jakoÊ, ucichnie. Nieraz tak ju˝ przecie˝
bywa∏o...
Wiedzia∏am, ˝e w Polsce wiele jest tak zwanych narodowych mniejszoÊci. I ˝e najliczniejszà spoÊród nich sà w∏aÊnie ˚ydzi. Có˝ dziwnego, ˝e przy kolejnych odwiedzinach ksi´garni Gebethnera z miejsca
zapyta∏am: – Czy t∏umaczono ju˝ na polski Mein Kampf Hitlera? –
Wytworny sprzedawca rzuci∏ mi koso-l´kliwe spojrzenie i samym
brze˝kiem warg wyjaÊni∏, szepczàc prawie: – Nie, nie. Ta ksià˝ka, prosz´ pani, jest u nas zakazana.
I to ju˝ do reszty nie mog∏o si´ pomieÊciç w zamàconej mojej g∏owie.

Pa – lusz – ki w gó-r´
Ko – ci krok!
Bo to jest w∏aÊ – nie
Lambeth walk:
– Tra-la-la-la-la-la
Tra-la-la-la-la-la!
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Lula, nasza niezrównana ekspertka w sprawach mody, filmu i najnowszych szlagierów, Lula – nieodznaczajàca si´ nadmiernym intelektem, ale za to ró˝nobarwnymi oczami (jedno zielone, drugie piwne), Êwietnà figurà i chmarà umiej´tnie roztrzepanych poz∏ocistych
loczków – tak w∏aÊnie sparafrazowa∏a na polski najmodniejszy przebój. Istotnie: taƒczy si´ go pojedynczo, a w∏aÊciwie pocz∏apuje na przygi´tych w kolanach nogach, z uniesionymi wskazujàcymi palcami,
które rytmicznie a figlarnie wygra˝ajà niewidzialnym przeciwnikom.
Ju˝ min´∏a wiosna. Ju˝ przesz∏a – g∏adko w∏aÊciwie i bezboleÊnie –
(bo któ˝ by liczy∏ par´ trupów) – aneksja Austrii, a raczej powrót jej,
ponowne (?!) przy∏àczenie do Wielkiej Niemieckiej Rzeszy, a sàdzàc
z tysi´cznych rzesz wiwatujàcych na kronice filmowej, obie zainteresowane strony ucieszy∏y si´ z tego szczerze.
Awantur´ – w∏aÊciwie pierwszà de rebus publicis 1 wywo∏a∏ polski
udzia∏ w napadzie na Zaolzie. Ojciec, nie czekajàc d∏ugo, co pr´dzej
i tam za∏o˝y∏ fili´ Trans-maru:
– A co? Mia∏em czekaç, a˝ mnie inni uprzedzà? W interesach nie ma
sentymentów – stwierdzi∏ rzeczowo, ani rusz nie mogàc zrozumieç
mego wzburzenia i gorzkich wyrzutów.
Zakwit∏y, wyjàtkowo obficie tego roku, kasztany. I ju˝ – matura.
Opatrzone Êwiadectwami dojrza∏oÊci (jakiej˝ jednak NIEdojrza∏oÊci)
i zgromadzone tradycyjnie pod starà, roz∏o˝ystà lipà, pali∏yÊmy na
wielkim stosie niepotrzebne ju˝ zeszyty, notatki, bruliony, chóralnie
(a te˝ tradycyjnie) wywodzàc przy tym sentymentalnà piosenk´:

Up∏ywa szybko ˝ycie
jak potok p∏ynie czas –
za rok za dzieƒ za chwil´
razem nie b´dzie nas –
I nasze m∏ode lata
Pop∏ynà szybko w dal –
A w sercu pozostanie
T´sknota, smutek, ˝al...
W przedwieczór ostatni – tu˝ przed opuszczeniem szko∏y – spacerowa∏yÊmy jeszcze gromadà po du˝ej drodze, czyli szerokiej, parkowej alei. Niebo by∏o wysokie, wygwie˝d˝one, czyste, ale co i rusz
przesuwa∏y si´ po nim zielonkawobia∏e smugi reflektorów: widmowe,
------1
de rebus... - (∏ac.) publicznà spraw´.
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d∏ugie palce przyczajonych upiorów, albo – jak nam rzeczowo wyjaÊniano – dowód naszej bojowej czujnoÊci i gotowoÊci. (Wiadomo: „nie
oddamy ani guzika!”, choç to has∏o chyba nieco póêniej si´ pojawi∏o).
˚ycie czeka∏o: nareszcie samodzielne, wolne od dzwonków i regulaminów, w∏asne, doros∏e nasze ˝ycie! Ka˝da z nas wiàza∏a z nim swoje plany – a chyba ˝aden ziÊciç si´ nie móg∏. Ale – mimo wszystko – ju˝
by∏yÊmy wreszcie osobne!



Zaraz: opowiedzieç trzeba jeszcze o willi. To ju˝ nie kamienica – ale
pi´kny, bia∏y, pi´trowy dom na przedmieÊciu Miasta, które tuziemcy
nazywali D∏ugojazdem (Langfuhr). Polacy zaÊ – z bli˝ej niewiadomych przyczyn, gdy˝ lesista i ∏agodna by∏a to okolica – przeraêliwym
mianem Wrzeszcz. Ale nikt – podówczas przynajmniej – we Wrzeszczu nie wrzeszcza∏. Doje˝d˝a∏o si´ tam d∏ugà drogà drzewami wysadzanà i te˝ dziwacznie poczàtkowo Pó∏alejà (Halbe Allee) zwanà,
przemienionà póêniej na Hindenburgallee 1, wreszcie – a nieuchronnie
– na Adolf Hitler...2, zwyczajnie tramwajem albo autobusem, a mieszkali tam co zamo˝niejsi mieszczanie.
Chocia˝ z tà akurat willà sprawa by∏a przykra: ostatni jej w∏aÊciciel
(ponoç zawiadujàcy kilkoma sklepami z obuwiem) wyemigrowa∏
z poczàtkiem lat trzydziestych, a jego ˝ona – emigrowaç nie chcàc –
powiesi∏a si´ w tym˝e domu na strychu. „Ze stryszka nic dobrego” –
mruczeli nieufnie znajomi. Ale Ojciec przesàdów nie uznawa∏ i dom
kupi∏. Pi´kny dom, zaraz go zobaczycie!
Wchodzimy: z boku od JaÊkowej Doliny (Jäschkentaler Weg) na Êlepà uliczk´ Parkowà3 nr 1. Po trzech schodkach. Ju˝ jest d∏ugi korytarzprzedpokój, na którego koƒcu oczywiÊcie lustro i wieszaki. Po lewej:
wspania∏a kuchnia, ca∏a w bia∏ych kaflach, z lodówkà, prodi˝em
i wszelkimi atrakcjami póênych lat trzydziestych. Dalej – tak˝e po lewej – salon muzyczny. Ju˝ nie tylko biedne (acz niez∏e) nasze pianino,
ale i pó∏koncertowy, czarnolÊniàcy bechstein. Dalej: ma∏y, przytulny
salonik, z którego drzwi prowadzà bezpoÊrednio do wintergartenu –
wysokiej, ogromnej, oszklonej werandy, gdzie w pot´˝nych, zielonych
kub∏ach ˝ywot wiedzie a˝ osiem roz∏o˝ystych palm, nie mówiàc o zie------1
Obecnie al. Zwyci´stwa. Przed wojnà Grosse Allee, a póêniej Hindenburgallee. Natomiast
Halbe Allee to nazwa kawiarni, która znajdowa∏a si´ dok∏adnie w po∏owie tej˝e alei.
2
Obecnie al. Grunwaldzka – przed∏u˝enie al. Zwyci´stwa. Przed wojnà Haupt Str., póêniej
Adolf Hitler Str.
3
Obecnie ul. Paw∏owskiego.

- 184 -

Zaraz: opowiedzieç trzeba jeszcze o willi.
To ju˝ nie kamienica - ale pi´kny, bia∏y,
pi´trowy dom na przedmieÊciu Miasta,
które tuziemcy nazywali D∏ugojazdem
(Langfuhr). [...] Pi´kny dom, zaraz go
zobaczycie! Wchodzimy: z boku od JaÊkowej Doliny (Jäschkentaler Weg) na Êlepà
uliczk´ Parkowà nr 1.
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I oto ju˝ jedziemy [...] a˝
do Sopotu, do Êwietnego
podówczas Kasino-Hotel
tu˝ nad morzem. Ânie˝ne
stoliki, znakomita obs∏uga, jakieÊ jedzenie...
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lonym drobiazgu wokó∏ (Man wandert nicht ungestraft unter Palmen! 1 – ostrzeg∏a przysadzista pani K. w dniu poÊwi´cania domu, kiedy mi przynios∏a reprodukcj´ Dürera: R´ce w modlitwie).
A z prawej? Z prawej – ciàgle jeszcze na parterze – ogromna jadalnia z boazeriami do pó∏ Êciany, okienkiem do szybkiego podawania
z kuchni potraw i szerokimi, balkonowymi drzwiami na taras, gdzie
si´ latem, a te˝ jesienià – przy sprzyjajàcej pogodzie – jada∏o Êniadania.
Stàd krok ju˝ tylko do gabinetu pana domu, z zamczystym biurkiem
i wy∏o˝onà najpi´kniejszymi dywanami pod∏ogà.
Pora teraz wejÊç na pi´tro: po lewej sypialnia pana domu, tu˝ obok
wspania∏y pokój Nelly (ach, te znakomite – koloru koÊci s∏oniowej ludwiki, ach, te szafy w Êcianach, do przesytu nape∏nione dobrem rozmaitym!). PoÊrodku ∏azienka, kafelkowe, ogromne cudo, oczywiÊcie
z bidetem, matami na pod∏odze i podgrzewanymi rurami (dla wszelkich kàpielowych przeÊcierade∏ czy r´czników). Jest jeszcze wàski,
ch∏odny, acz pi´knie umeblowany pokój goÊcinny. Po prawej: tu˝ ko∏o schodów ziszczone wreszcie marzenie Ojca, pokój bilardowy, do
gry bardzo popularnej w MieÊcie; i kilkakrotnie, cierpliwie kredà pocierajàc d∏ugie kije, zdo∏a∏am zagraç z nim partyjk´, zdobywajàc si´
nawet na t´ czy innà – nie zawsze przemyÊlanà – karambolk´. I oto ju˝
moje królestwo: w pierwszym pokoju – niestety! – znów czarno-bia∏y
zestaw m∏odzie˝owych mebli, w drugim natomiast – wspania∏a niespodzianka: wszystkie, pi´knie odnowione, mahoniowe i ciemnoniebieskim (to o fotelach i kanapce) pluszem kryte nasze meble ze Zgni∏ej Fosy. Przetrwa∏y gdzieÊ na przechowaniu i oto szczerze ciesz´ si´
nimi teraz, ∏àcznie z komódkà o przestronnych szufladach i owalno-jajowatym lustrze. Krótko tam jestem: przez lato 1938, zimowe wakacje
1938/39 i ledwie par´ tygodni pomaturalnych w 1939 roku – ale zawsze: swoje to wreszcie, domowe.
Dokonamy teraz wolty w czasie: najpierw b´dzie czerwiec 1939 roku, a póêniej dopiero – có˝ – zobaczymy...
Jest wi´c ten czerwiec. I jestem ja, Êwie˝o upieczona, a ju˝ na Uniwersytecie Warszawskim immatrykulowana maturzystka. (Polonistyka – taki – „matrymonialny” wydzia∏. Dlaczego? Po prostu dlatego, ˝e
chc´ wiedzieç, coraz bardziej wiem, ˝e nic nie wiem, coraz nieufniejsza staj´ si´ wobec j´zyka, zdajàc sobie a˝ nadto dobrze spraw´, ˝e
w gruncie rzeczy wcale go nie znam – wi´c?!). I jest mnóstwo goÊci,
wspania∏oÊci, kwiatów w tej naszej nowej jadalni: uroczyste przyj´cie,
------1
Man wandert nicht... – (niem.) Nie mo˝na bezkarnie spacerowaç pod palmami!
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przemówienia, toasty, a˝ do chwili wr´czenia mi przez Ojca (znacznie
wi´cej to wówczas znaczy∏o ni˝ dziÊ) malutkiego, szwajcarskiego zegarka w platynowej, brylancikami obsadzanej i na platynowym pasku
umocowanej oprawie. Jeden jedyny wieczór mia∏am go na r´ku, a gdy
goÊcie wyszli zaraz zdj´∏am i – umia∏am si´ ju˝ obchodziç z tajnym
mechanizmem – zdeponowa∏am go w skrytce Ojcowskiego biurka.
Coraz gorzej i bardziej obco czu∏am si´ w tym nowym domu. Jedynym
pocieszeniem by∏ fakt, ˝e wkrótce wyjedziemy na wakacje, no, a od
paêdziernika zacznie si´ wreszcie doros∏e ˝ycie na w∏asny rachunek:
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus...
I znowu szwenk, czyli obrót kamery wstecz. Jest grudzieƒ 1938 roku. Wonna, ogromna, podsufitowa choinka, pod którà w wielkim pudle z pot´˝nà ciemnozielonà at∏asowà kokardà znalaz∏am ziszczenie
moich marzeƒ: Êwietnà maszyn´ do pisania Continental-Silenta (oczywiÊcie ca∏e nast´pne rano jej poÊwi´ci∏am, mozolnie dochodzàc, w jaki sposób pisaç... du˝e litery!).
Ale i Êwi´ta min´∏y – nadchodzi∏ sylwester. Ojciec – nie bez wp∏ywu
Nelly – uzna∏, ˝e czas ju˝ wybraç si´ z doros∏à córkà na najprawdziwszy bal. Sukni´ mia∏am tak˝e doros∏à – chrzciny przesz∏am ju˝ w 1936
roku na Wielkanoc w Szwajcarii i stàd ta, niezgorsza, kreacja z jasnob∏´kitnego at∏asu w nieco ciemniejsze kó∏ka, pi´knie skloszowana, na
wàskich szeleczkach przy – po˝al si´ Bo˝e – wysokoskromniutkim dekolcie, opatrzona nadto bolerkiem o krótkich, choç bufiastych r´kawach. I srebrne pantofelki by∏y te˝.
I oto ju˝ jedziemy ci´˝kim, czarnym a bezszelestnym buickiem a˝
do Sopotu, do Êwietnego podówczas Kasino-Hotel1 tu˝ nad morzem.
Ânie˝ne stoliki, znakomita obs∏uga, jakieÊ jedzenie, jakieÊ (by∏a 22.30!)
jeszcze taƒce, uroczyÊcie czarnostrojny i – owszem, przystojny – pan B.
junior zaprasza mnie do baru na drinka, cz´stuje papierosem Virginia
– doÊç to niespodziany przeskok od workowatego mundurka, a ponadto czuj´ za tym wszystkim matrymonialne knowania Nelly, bo
ch∏opak nie tylko niczego i nieg∏upi, ale z domu wi´cej ni˝ zasobnego
– wi´c?
Wi´c na razie wracamy do swoich stolików, bo na sal´ wpuszczajà
chmar´ do pe∏nej ró˝owoÊci wypucowanych prosiaczków (wed∏ug
niemieckiego porzekad∏a: Schwein haben – szcz´Êcie mieç!) i równie˝
szcz´Êcie niosàcych – nale˝ycie, acz przystojnie usmolonych – kominiarczyków. Sypie si´ deszcz konfetti, fruwajà ju˝ serpentyny i nagle
ciemnoÊç zalega sal´ i dobitnie, wielokrotnie uderza zegar! – 12 razy.
------1
Obecnie Grand Hotel.
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– Prost, Neujahr! 1 – wo∏ajà chórem zebrani do wtóru strzelajàcych,
szampaƒskich korków.
Âwiat∏o si´ zapala. Orkiestra graç zaczyna tradycyjnego noworocznego walca Nad pi´knym, modrym Dunajem. Wypi∏am ju˝ swój kieliszek szampana, ale zapobiegliwy, przystojny m∏odzian B. zaraz mnie
prosi do walca – o ulga! to przynajmniej naprawd´ umiem taƒczyç.
Taƒczymy wi´c – dobrze i coraz lepiej si´ nam taƒczy – mo˝e jeszcze
– co nast´pnie zagrajà?
Ale dostrzegam u mijajàcej nas w∏aÊnie pary kose jakieÊ spojrzenie.
Nast´pna – w ogóle si´ zatrzymuje. Szu-szu-szu – coÊ si´ dzieje – tylko nie rozumiem, co. Nagle Nelly, jak ranna kwoka, wbiega na parkiet
i obcesowo wyrywa mnie z obj´ç os∏upia∏ego kawalera: – Chodê!
Chodê stàd natychmiast! – i uprowadza mnie w g∏´bie hotelowych korytarzy ku przybytkom przeznaczonym wy∏àcznie dla paƒ. – No i jak
ty wyglàdasz?!
Jako ˝e luster nie braknie, widz´ „jak”: na lewej mojej ∏opatce odciÊni´ta jest wyraênie r´ka: d∏oƒ i ca∏e pi´ç palców, skàpane we krwi.
Da∏o si´ biedzie zaradziç, us∏u˝ne pokojówki zmy∏y (nazajutrz i Êladu nie by∏o!) i cokolwiek podmoczona, ale weso∏a wróci∏am na sal´.
Czeka∏ tam na mnie wielki bukiet czerwonych ró˝: niefortunny kawaler, jak si´ okaza∏o, pijàc szampana o pó∏nocy, st∏uk∏ kieliszek i zacià∏
si´ szk∏em w r´k´ tak mocno, ˝e wcale tego nie poczu∏ – niczego z∏ego
nie przeczuwajàc, poprosi∏ mnie do taƒca. Ale na dalsze plàsy nie mia∏am ju˝ jakoÊ ochoty i przy stoliku humory te˝ by∏y zwarzone.
– To co, jedziemy? – zagadn´∏am Ojca.
Nelly jeszcze usi∏owa∏a oponowaç, ale jà przeg∏osowaliÊmy. Zsuni´ta w ciemnà g∏àb wielkiego wozu, mruczeç zacz´∏am nagle w powrotnej drodze:
– MANE – THEKEL – FARES...2
– Co ty wygadujesz? – zapyta∏ Ojciec.
Ale nie doczeka∏ si´ odpowiedzi.

------1
Prost, Neujahr! – (niem.) Niech ˝yje Nowy Rok!
2
Mane... – policzono, zwa˝ono, rozdzielono (Biblia, Daniel, 5, 25) [Z∏owieszczy znak, groêne
ostrze˝enie].
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... odm∏odzony, bardzo te˝ zmodernizowany Ojciec jecha∏
do pracy. Nosi∏ teraz mi´kkie, szare flanele, pastelowe popelinowe koszule o mi´kkich ko∏nierzykach, szare, z boków na guziczki zapinane modne getry do po∏yskliwie
wyczyszczonych grubych pó∏butów, z górnej kieszeni
marynarki wystawa∏ mu ràbek Ênie˝nobia∏ej chusteczki...
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[ II ]

Dnia pierwszego wrzeÊnia
roku pami´tnego napad∏ wróg na Polsk´
z kraju sàsiedniego –
Miasta poburzone
Wioski popalone –
Gdzie˝ si´ majà schroniç
Ludzie przera˝one?
Najwi´cej si´ zawzià∏
na naszà Warszaw´ Warszawo, Warszawo
TyÊ jest miasto krwawe –
I tak nas gn´bili
ca∏e trzy tygodnie –
oby˝ Bóg najwy˝szy
pomÊci∏ takà zbrodni´!
T´ bardzo popularnà w pierwszym okresie wojny piosenk´ spisuj´
Ci, jak pami´tam – wariantów mia∏a chyba sporo, inaczej te˝, choç nie
chc´ teraz tego sprawdzaç, cytuje jej fragment Miron Bia∏oszewski
w swym Pami´tniku z powstania warszawskiego i inni.
Ale nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, ˝e pisaç zaczynam t´ oto cz´Êç – na ile si´ da udokumentowanà i ju˝ wielekroç przez
nas dyskutowanà – tak jak obieca∏am: jak list z Polski do Ciebie, które-
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go w niej wtedy nie by∏o. I có˝, ˝e go ju˝ nie przeczytasz? Obietnica
nadal obowiàzuje. Pisz´ wi´c, ˝e przede wszystkim nie od tej piosenki powinnam tu zaczynaç, bo...
Bo mnie w tym czasie w Polsce nie by∏o. Nie wali∏y we mnie ˝adne
bomby, nie pe∏ni∏am dy˝urów przeciwlotniczych, a tym bardziej s∏u˝by sanitarnej, nie bra∏am udzia∏u w ucieczce na wschód czy po∏udnie
kraju, w tych s∏ynnych, tylekroç ju˝ opisywanych i rozpaczliwych rajzach, z bombardowanymi, ostrzeliwanymi pociàgami, z wtulaniem si´
w okoliczne miedze i kartofliska, z niezbyt ˝yczliwà (acz koniecznà)
i krótkotrwa∏à goÊcinà po okolicznych dworach, majàtkach i dworkach.
Nie. Dnia 1 wrzeÊnia „roku pami´tnego” mieszka∏am najspokojniej
we wcale zasobnym hotelu w Karlovych Varach (wówczas Karlsbadem zwanych). I na wiadomoÊç o wojnie przypomnia∏am sobie jakieÊ
– pradawne, ale jednak pami´tne – opowieÊci Pam. Zesz∏am wi´c do
pobliskiej drogerii (bo zaraz tego w∏aÊnie towaru musi zabraknàç!)
i spiesznie naby∏am a˝ szeÊç du˝ych, pi´knie pachnàcych myde∏ toaletowych. I tyle. Po obfitym, jak zwykle (od lat ju˝!) Êniadaniu – z chrupkimi rogalikami, w´dlinami, mas∏em, miodem i pysznà kawà – wyszliÊmy z Ojcem na spacer. I on by∏ jakiÊ poruszony, bo nagle kupi∏ mi a˝
dwa zegarki: dobry budzik niemiecki firmy Junghans i r´czny zegarek
(chyba Eterna – ju˝ nie pami´tam), który mia∏ przetrwaç wszystkie te
burzliwe lata. Nelly nam nie towarzyszy∏a: zamkn´∏a si´ w pokoju
z nieod∏àcznà – w chwilach niespodziewanych wzruszeƒ – migrenà.
A przecie˝ wybuch tej wojny i dla niej nie móg∏ byç niespodziankà.
Wszyscy bowiem jakoÊ – w Polsce mo˝e inaczej, ale tak˝e i w MieÊcie – od dawna i w dziwnie spokojny sposób przeÊwiadczeni byli
o nieuchronnoÊci nadciàgajàcej wojny. W Polsce przejawia∏o si´ to
buƒczucznym has∏em: „Silni – zwarci – gotowi!” – u nas (pragmatycznie?) wzmo˝onà gospodarskà zapobiegliwoÊcià. Nie zdziwi∏am si´
wi´c wcale, gdy Nelly – w czerwcu ju˝ – zaprowadzi∏a mnie w nowym
domu (NIE-domu) do wybielonych starannie, obszernych piwnic,
z dumà prezentujàc, prócz normalnie w tym czasie sporzàdzanych
weków, s∏oje topionego mas∏a, wory màki i cukru, po∏acie w´dzonych
boczków i s∏oniny i ca∏e skrzynie pe∏ne myd∏a, proszków do prania,
a nawet Êwiec (no bo jak elektrycznoÊci zabraknie?). Ale, te˝ mo˝e
dziwne, jakoÊ wcale mnie to nie obchodzi∏o. Po prostu w g∏owie mi nawet nie posta∏o, ˝ebym kiedykolwiek (mo˝e poza krótkimi wypadami
na Êwi´ta) pojawiç si´ mia∏a w tym, od samego poczàtku nieuznawanym domu – NIE-domu.
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WróciliÊmy do hotelu. Nelly nadal kw´ka∏a, a Ojciec usiad∏ na balkonie, w∏o˝y∏ okulary (dopiero od roku je nosi∏) i zag∏´bi∏ si´ w bardzo
grubym tomisku. Podesz∏am, przeczyta∏am tytu∏, tak, by∏ to Clausewitz Vom Kriege1.
I dalej p∏yn´∏y pi´kne, s∏oneczne dni. Chciwie w kioskach wykupowane gazety rycza∏y – ju˝ wkrótce – butnymi tytu∏ami: Der Feldzug
der 18 Tage! („Kampania dni osiemnastu!”). Ale nie by∏a to prawda.
Przynajmniej nieca∏a. Bo przecie˝ obrona Warszawy, a ponad wszystko Oksywia i – wiecznej, Êwi´tej i dumnej pami´ci godna – Westerplatte! (O Poczcie Polskiej tu pisaç ani chc´, ani mog´: oboje z Ojcem uznaliÊmy, ˝e masakra tych nieszcz´snych cywilów – urz´dników czy listonoszy – by∏a o pomst´ do wszelkiej boskiej sprawiedliwoÊci wo∏ajàcà,
nieodpowiedzialnà i niczym nieusprawiedliwionà, najzwyklejszà
zbrodnià!).
Ale: zacz´∏y przychodziç listy. Z Miasta. Jeszcze sobie nie zdawaliÊmy sprawy z realnego niebezpieczeƒstwa: z dniem 1 wrzeÊnia „roku
pami´tnego” uznano nas wszystkich (nikogo o zdanie nie pytajàc!) za
pe∏noprawnych obywateli Tysiàcletniej Rzeszy. Skutki tej adopcji dopiero po pewnym czasie ujawniç mia∏y ca∏à swojà – a nieb∏ahà – groz´. By∏o to – niejako – podzi´kowanie buƒczucznie zwyci´skiego „wodza”, którego w kolejne urodziny (20 kwietnia 1939 roku) „jednog∏oÊnie” obraliÊmy obywatelem naszego wspania∏ego, hanzeatyckiego
Miasta: rachunek si´ zaiste wyrówna∏!
Có˝, po pierwszym nadszed∏ i s∏awetny siedemnasty wrzeÊnia. Ojciec tylko westchnà∏ i r´kà machnà∏: – Czwarty rozbiór – to ju˝ koniec!
– Rwa∏am si´ w pierwszych dniach – jeszcze, mimo wszystko, nafaszerowana górnolotnymi, patriotycznymi frazesami – do powrotu
(a choçby i przez Tatry!), bo przecie˝ jak˝eby si´ Polska bez mego bohaterskiego udzia∏u w tych zmaganiach ostaç mog∏a?! Ale spokojne,
rozwa˝ne s∏owa Ojca przekona∏y mnie. No i listy, s∏awetne listy, ˝adnà – wówczas jeszcze – cenzurà niekr´powane.
Przynosi∏y wieÊci przedziwne, wr´cz niewiarygodne: oto ju˝ od
pierwszego wrzeÊnia zagarni´to nasz dom NIE-dom, ze wszystkim,
cokolwiek si´ w nim znajdowa∏o. A ponadto, co – s∏usznie – wyda∏o
si´ nam po stokroç gorsze – zagarni´to te˝ i FIRM¢, zarówno w MieÊcie, jak i w Gdyni (tak˝e, jak póêniej mia∏o si´ okazaç, liczne jej filie
w Polsce, od Warszawy poczynajàc). Ustanowiony tam zosta∏ jakiÊ powiernik – pan (czyli Herr!) M. A rzecz ca∏a wydawa∏a si´ jakby od
dawna ukartowana i opracowana w najdrobniejszych szczegó∏ach!
------1
Vom Kriege – (niem.) O wojnie.
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Znowu wi´c – i tym razem w definitywnie groêny sposób – leg∏y
w gruzach „Maurów posady”, a raczej dzie∏o tylu pracowitych lat ˝ycia. Pieni´dzy wprawdzie mieliÊmy jeszcze troch´, ale poza tym – „ani
domu / ani Tomu”. To co mo˝na by∏o tej przemocy przeciwstawiç? Co
robiç?!
W rezultacie rozchorowa∏ si´ i Ojciec: niby nic dziwnego. I z koƒcem
wrzeÊnia – po goràczkowych naradach – stan´∏o na tym, ˝e do Miasta,
na razie, pojad´ tylko ja. Przepatrzyç, przemyÊleç, przegadaç. W koƒcu z krótkich, wakacyjnych wypadów ma∏o kto mnie tam zna∏, a jeszcze mniej – pami´ta∏. A co dalej? Có˝, zobaczymy.
Dziwaczna, d∏uga, rozpaczliwa podró˝. Z Pragi do Berlina dojecha∏am bez przeszkód, nocujàc u wujostwa (milkliwy Hans, germanista,
˝adnych komentarzy do mego nag∏ego pojawienia si´ nie dorzuci∏).
Ciotka tylko nieufnie kr´ci∏a g∏owà: – Tak ci´ samà wys∏ali? I co ty tam
zwojujesz? – (A w∏aÊnie!). Ale dalej okaza∏o si´ – mimo pozornego ∏adu i spokoju – ˝e jednak jest wojna. Do Miasta drogi bezpoÊredniej nie
by∏o. Trzeba na ÂwinoujÊcie – t∏umaczono mi w biurze podró˝y –
stamtàd wodà a˝ do Królewca i dopiero dalej – autobusem przez Elblàg. Ano: jak trzeba – to si´ musi.
Egipskie ciemnoÊci zalega∏y niewielki – albo takim tylko si´ wydajàcy moim, nienawyk∏ym jeszcze do zaciemnienia, oczom – port w ÂwinoujÊciu. W czarnej wodzie ledwo gdzieniegdzie przeÊlizgiwa∏y si´
b∏yski kieszonkowych latarek. Stateczek wyda∏ mi si´ spacerowà ∏upinà. Nat∏oczony by∏ do niemo˝liwoÊci, na wszystkich pok∏adach ustawiono le˝aki. Ale na tak wygodne miejsce si´ ju˝ nie dosta∏am: tkwi∏am, przyciÊni´ta do burty, ani nawet wiedzàc, ile czasu przyjdzie mi
tak przeko∏ataç. W morze wyszliÊmy z trzygodzinnym chyba opóênieniem. A ca∏y rejs te˝ si´ nieoczekiwanie przed∏u˝y∏: na Oksywiu walczono jeszcze. Perkoczàca ∏upina musia∏a wi´c sporo nad∏o˝yç drogi:
widzieliÊmy z daleka jasno oÊwietlone nabrze˝a Szwecji. I ani rusz nie
pami´tam, jak znalaz∏am si´ – wreszcie – w hotelowym ∏ó˝ku. Zwali∏am si´ w nie natychmiast: spaç, spaç!
Ze snu obudzi∏ mnie wÊciek∏y g∏ód. Jako doÊwiadczona podró˝nica
zadzwoni∏am na kelnera. Zjawi∏ si´ zaraz: siwy, przygarbiony, mocno
ju˝ stary („m∏odsi pewno w wojsku” – przelecia∏o mi przez sko∏atanà
g∏ow´). I przyciszonym g∏osem zaczà∏ mi coÊ t∏umaczyç, czego ni
w zàb nie rozumia∏am: kartki? jakie kartki? co za kartki?! Ach, prawda – i w czeskim hotelu zacz´to tu˝ przed moim wyjazdem coÊ mówiç
o jakichÊ „listkach”. Ale ja ich nie mia∏am, ani te˝ wiedzàc, skàd by je
wziàç. A g∏odna by∏am diabelnie!
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Staruszek pojà∏ widocznie, ˝e nie dojdzie ze mnà do ∏adu. Hotel by∏
zresztà klasy Êredniej, o cenach przyst´pnych (ze Êniadaniem). Dziadek pokr´ci∏ wi´c tylko g∏owà i po dobrej chwili przyniós∏ mi, prócz
zbo˝owej ju˝, ale goràcej kawy, stert´ kanapek posmarowanych apetycznà wàtrobiankà. Zrozumia∏am, ˝e taka wa∏ówa znacznie przekraczaç musi hotelowe limity, zap∏aci∏am wi´c za nià z r´ki do r´ki i po˝ar∏am natychmiast wszystko, ledwo si´ drzwi za kelnerem zamkn´∏y. Po˝a∏owa∏am tego gorzko ju˝ wkrótce: w ca∏ym mieÊcie bez kartek
niczego jadalnego zdobyç nie zdo∏a∏am. Prócz – o paradoksie wojennych czasów! – marcepanu. Królewiec s∏ynà∏ z tego przysmaku, nie
dorównujàc wprawdzie Lubece, ale zawsze. Z pi´knie pachnàcym wodà ró˝anà, sporym, marcepanowym sercem, jeszcze w eleganckim,
bia∏ym pude∏ku przybranym papierowà koronkà, wsiad∏am wi´c do
autobusu. I przez Elblàg, przez d∏ugi niemi∏osiernie nas wytrzàsajàcy
– pontonowy? saperski? – most dotar∏am do Miasta.
Trwa∏o. Nietkni´te, nienaruszone, w z∏ocistej i ciep∏ej pogodzie
wrzeÊnia. Tylko bardziej ni˝ dawniej g´sto pokryte ohydnà, czerwonà
wysypkà p∏acht z po∏amanymi czarnymi krzy˝ami na bia∏ych ko∏ach.
Pomna alarmujàcych listownych przestróg, nigdzie si´ na razie na
zwiady nie wybiera∏am. Bez trudu wynaj´∏am pokoik w czyÊciutkim
pensjonacie naprzeciwko przeszkaradnego dworca (˝e w∏aÊcicielami
tej Pension byli ¸otysze, dowiedzia∏am si´ póêniej). I tak, nieÊwiadomie jeszcze, zacz´∏am przekszta∏caç si´ w UFO!
Podesz∏am jednego z nast´pnych wieczorów do – ju˝ nie naszego –
domu NIE-domu. Rozjarzony by∏ Êwiat∏ami – dochodzi∏ zza wpó∏otwartych okien gwar, szcz´k sztuçców i muzyka (adapter mieliÊmy
dobry, p∏yt mnóstwo i dwa fortepiany). Z czasem dopiero – przepytujàc si´ ostro˝nie – dowiedzia∏am si´, ˝e will´ zajà∏ wysoki dostojnik hitlerowski z licznà rodzinà, a bojàc si´ zatrutych, jak g∏osi∏a wieÊç
gminna, zapasów, kaza∏ zniszczyç wszelkie, jak˝e pieczo∏owicie przygotowane soki, konfitury i inne weki. Nieszcz´Ênik nie zna∏ Nelly! –
nigdy by mu tego nie wybaczy∏a!
Ciekawe, jak b∏yskawicznie oswaja si´ cz∏owiek z do niedawna jeszcze niepoj´tymi sprawami: okaza∏o si´, ˝e nigdzie ju˝ nie mieszkamy,
˝adnych nie mamy osobistych rzeczy (prócz letnich, w wakacyjnych
walizkach), a nawet FIRMA – bastion zdawa∏oby si´ nietykalny –
przej´ta zosta∏a przez zwyci´skich w∏adców i oddana pod zarzàd ich
powiernika (Treuhändlera) M.
Ale wszystko to by∏o po trochu jak sen – realny wprawdzie, lecz
z bliska nie nazbyt dojmujàcy. Tymczasem najpilniejszà – i najtrud-
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niejszà – sta∏a si´ sprawa kartek ˝ywnoÊciowych, o które coraz namolniej zaczyna∏a dopominaç si´ w∏aÊcicielka pensjonatu. Kartki wydawano w miejscu zamieszkania, tam, gdzie kto by∏ zameldowany. Có˝,
kiedy pod tym w∏aÊnie adresem nikt z nas ju˝ nie mieszka∏! Poradziç
si´ nie bardzo mia∏am kogo – z doskoku tylko i na krótko pojawiajàc
si´ w MieÊcie w ciàgu poprzednich lat.
Doktor Gerber? A któ˝ by? Zna∏ mnie od dziecka, by∏ naszym lekarzem, zajmowa∏ odpowiedzialne stanowisko w najwi´kszym szpitalu.
Umówiona telefonicznie pojecha∏am znajomà od lat drogà, mile powitana przez znanà od niepami´tnych czasów sekretark´, panià Käthe.
Otworzy∏am drzwi gabinetu i s∏owa zwyk∏ego Guten Tag zamar∏y mi
na ustach; nie by∏am w stanie ani kroku postàpiç w kierunku pot´˝nego biurka, za którym w ca∏ej swej postawie i wyprostowanej osobie
sta∏ nasz lekarz – czaruÊ towarzyski, znakomity meloman, Êwietny koneser nie tylko malarstwa i grafiki, ale wszelkich uciech sto∏u i dobrego napoju, znakomity ponadto diagnosta. Sta∏ w czarnym mundurze
oficera SS! Dope∏niajàca rynsztunku czapka z trupià g∏ówkà (znak pogardzania Êmiercià!) le˝a∏a na biurku z lewej strony. Ale on nie stropi∏
si´ wcale: – Co s∏ychaç? – zagadnà∏ ˝yczliwie. I na z trudem wybe∏kotanà wiadomoÊç, ˝e Ojciec chory i ˝e w∏aÊnie te kartki, lekcewa˝àco
machnà∏ r´kà: – Ach to. Zaraz wszystko za∏atwi´ – i ju˝ si´gajàc po s∏uchawk´ telefonu i mówiàc do mnie nadal po imieniu, bo zna∏ mnie
przecie˝ od dziecka, dorzuci∏ rzeczowo: – Ja ci i dla pani Nelly ka˝´
wydaç kartki. Niewa˝ne, ˝e ich tu na razie nie ma, ale przydzia∏y sà.
I trzeba je odbieraç, bo przepadnà. A mo˝e potrzebujesz pieni´dzy?
Nie pami´tam ˝adnej odpowiedzi. Nie wiem do dziÊ, jak stamtàd
wysz∏am i dobrze znajomà drogà wróci∏am do pensjonatu. Doktora
Gerbera raz tylko jeszcze spotkaç musia∏am w ˝yciu – i o tym te˝ tu
napisz´. A kartki ˝ywnoÊciowe – najlepsze, bo by∏y ró˝nych kategorii
– odebra∏am nazajutrz. I przyda∏y si´ bardzo.
Jak˝e nie chce mi si´ pisaç o tych pierwszych miesiàcach wojny.
I o ca∏ym tym wojennym czasie w ogóle! Gdyby kto zada∏ sobie trud
procentowego choçby tylko porównania druków z tych czy innych –
niekoniecznie literackich wzgl´dów – powsta∏ych o tych latach, okaza∏oby si´, ˝e jest ich mnóstwo i ponad wszelkà realnà potrzeb´ wi´cej
ni˝ jakichkolwiek innych: waleczne boje, przygody, martyrologia etc.,
etc., etc. No có˝ – pisz´ jednak dalej.
W naiwnoÊci swojej (pozbawiona mieszkania i w ogóle w sytuacji
niepewnej, wprawdzie ciàgle jeszcze niepe∏noletnia, ale mocno Êwiadoma swoich praw hanzeatyckiej obywatelki!) pow´drowa∏am w koƒ-
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cu na spotkanie z tym przera˝ajàcym powiernikiem. Nie, nie by∏ ryczàcym potworem (choç partyjny byç musia∏ z ca∏à pewnoÊcià!).
W okularkach, skromnym ubraniu, bez partyjnego groszaka w klapie,
Êredniego wzrostu i uprzejmy w obejÊciu, zreferowa∏ krótko: – Noo
tak. Firma znakomita. Tyle, ˝e ojciec pani uchodzi nie bez racji, bo
cztery czy pi´ç filii wy∏àcznie w Polsce za∏o˝y∏, noo... za polonofila.
A tego, oczywiÊcie, tolerowaç nie mo˝emy. Najlepiej gdyby, po powrocie do zdrowia, sam zechcia∏ tu przyjechaç. Porozmawiamy
i wszystko si´ u∏o˝y. Noo, z panià przytrudno mi wdawaç si´ w szczegó∏y, taka pani m∏oda i niewprowadzona przecie˝ w interesy. Czekam
wi´c na ojca pani. I prosz´ si´ niczego nie obawiaç! Wszystko, doprawdy wszystko, da si´ spokojnie za∏atwiç.
W tym te˝ sensie napisa∏am do Karlsbadu. I d∏ugie, puste popo∏udnia
w ∏otewskim pensjonacie trawi∏am nad ksià˝kami. Zaraz przy dworcu
by∏a tania wypo˝yczalnia, do której si´ zapisa∏am. Odgadujàc we mnie,
bez pud∏a, zajad∏ego mola ksià˝kowego, stara bibliotekarka ju˝ przy
trzeciej wymianie tomów zaproponowa∏a konspiracyjnym szeptem: –
Mam takà dobrà powieÊç, cztery tomy, autor dosta∏ nagrod´ Nobla, tylko... ˝e hm... hm... – nieufnie zerkn´∏a naoko∏o, ale ludzi wczesnym
przedpo∏udniem jeszcze wielu nie by∏o – Polak, ale je˝eli pani...
I tym sposobem w ciasnym, ciemnawym pokoiku pochyli∏am si´
nad – wcale nieêle t∏umaczonymi na niemiecki – Ch∏opami Reymonta.
Czy jeszcze Ci nie napisa∏am, ˝e dane mi by∏o oglàdaç ca∏kiem ˝ywego Hitlera? A jak˝e! Skoro 20 kwietnia obdarzyliÊmy go, na urodziny, hanzeatyckim naszym obywatelstwem, zrewan˝owa∏ si´ odpowiednio: z dniem 1 wrzeÊnia 39 roku wszyscy obywatele Wolnego
Miasta uznani zostali – automatycznie! – za obywateli Tysiàcletniej
Rzeszy! I trzeba ich odwiedziç.
I przyjecha∏. Z koƒcem wrzeÊnia czy poczàtkiem paêdziernika – nie
pami´tam.1 Sza∏ czerwono-czarno-bia∏ej wysypki sztandarów, choràgiewek itp. Ale i bardzo przestrzegane Êrodki ostro˝noÊci: szczelnie
zamkni´te okna i bramy, wzd∏u˝ chodników tylko dobrana „radoÊnie
wiwatujàca” wi´kszoÊç ludnoÊci – zw∏aszcza dzieci i kobiet. Ale widzia∏am go dok∏adnie z oszklonego balkonu naszego pensjonatu: niewysoki, z ciemnym kosmykiem w∏osów na czole, w popularnym prochowcu, czyli gabardynowym p∏aszczu z szerokim paskiem.
Wpó∏wstawa∏ z pot´˝nego samochodu – horcha czy mercedesa –
wpó∏podnosi∏ r´k´ do nacjonalistycznego pozdrowienia. T∏um wy∏
i rzuca∏ kwiaty. Samochód jecha∏ doÊç wolno. I tyleÊmy si´ na t´ feeri´
zwyci´skiej intronizacji napatrzyli!
------1
Hitler by∏ w Gdaƒsku 19.09.1939 r.
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Serce Moje: Ojciec, niestety, uwierzy∏ moim naiwnym listom (wówczas jeszcze móg∏ spokojnie wyjechaç – choçby do Szwajcarii). Zresztà, có˝ móg∏ robiç bez firmy? By∏a jego tworem, jego dzieckiem, sednem jego ˝ycia. Przyjecha∏ wi´c (a by∏ ju˝ paêdziernik 1939) i rozpoczà∏ trudnà, od poczàtku skazanà na niepowodzenie – ale w to za nic
nie chcia∏ uwierzyç – dyskusj´. Nie tylko z powiernikiem, panem M.
Prawdziwym jego – i straszliwym – partnerem by∏a tajna policja hitlerowska, chytre a nieugi´te GESTAPO.
ChodziliÊmy tam kilka razy w tygodniu, zamierajàc ze zgrozy (coÊ
si´ jednak wiedzia∏o!).
Wiem – Mi∏y – wiem – powtarzam si´ – i z tym naszym nowym obywatelstwem Rzeszy. I w innych sprawach. Ale, zrozum, to mi ko∏acze,
powraca w myÊlach i nie zawsze umiem wszystko porozdzielaç!
Nelly te˝ w koƒcu przyjecha∏a. Mieszka∏a jednak osobno. SpotykaliÊmy si´, niecz´sto, w kawiarniach, gdzie – o paradoksie pierwszych
wojennych miesi´cy – kawa wprawdzie by∏a ju˝ zbo˝owa, ale ciastka,
wcale spore i smaczne, ciàgle bez kartek! Z goràczkowych narad niewiele wynika∏o, bo i có˝ wyniknàç mog∏o?
Wi´c – przes∏uchania (kurtuazyjnie jeszcze nazywane rozmowami)
w szarym, ci´˝kim, ponurym gmaszysku Gestapo. Ka˝dorazowo odprowadza∏am tam Ojca i za ka˝dym razem, przed wejÊciem, oddawa∏
mi ci´˝ki, w podwójnej, z∏otej kopercie, kieszonkowy, szwajcarski zegarek Patek, pi´kne wieczne pióro Waterman i pieniàdze (by∏o ich
jeszcze sporo). Niecierpliwie krà˝y∏am ulicami, by – po wielu godzinach – dostrzec go, wychodzàcego, zn´kanego, ale przecie˝, wracajàcego! Z ulgà oddawa∏am zastawy i znów si´ rozstawaliÊmy – bo i on
mieszka∏ w innym, skromnym pensjonacie. A z wielogodzinnych rozmów wynika∏o... NIC, czyli: ani mowy o powrocie do normalnej pracy. Co robiç? Gdzie byç? Z czego ˝yç?!
Sprawy – w najg∏upszy sposób – skomplikowa∏a i przyspieszy∏a
Nelly: – Zima idzie – goràczkowa∏a si´. – Niech˝e nam przynajmniej
oddadzà osobiste nasze rzeczy: ubrania, bielizn´, obuwie, futra! CoÊ
przecie˝ trzeba zrobiç, skoro jesteÊmy, mimo wszystko, pe∏noprawnymi obywatelami!
Wtedy to drugi i ostatni raz posz∏am do doktora Gerbera. Nadal
czarujàco uÊmiechni´ty, w czarny mundur opi´ty, wszystkiemu zaradzi∏: – Prosz´ spisaç, w trzech egzemplarzach, wszystkie potrzebne
rzeczy i przynieÊç mi te spisy nie póêniej ni˝ za pi´ç dni. Za∏atwi´ bez
k∏opotów!
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Dnia 1 wrzeÊnia „roku pami´tnego” mieszka∏am najspokojniej
we wcale zasobnym hotelu
w Karlovych Varach [...]. Po obfitym, jak zwykle (od lat ju˝!)
Êniadaniu - z chrupkimi rogalikami, w´dlinami, mas∏em, miodem i pysznà kawà - wyszliÊmy
z Ojcem na spacer.
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... widzia∏am go dok∏adnie
z oszklonego balkonu naszego
pensjonatu [...]. Wpó∏wstawa∏
z pot´˝nego samochodu – horcha
czy mercedesa - wpó∏podnosi∏ r´k´
do nacjonalistycznego pozdrowienia. T∏um wy∏ i rzuca∏ kwiaty.
Samochód jecha∏ doÊç wolno.
I tyleÊmy si´ na t´ feeri´ zwyci´skiej intronizacji napatrzyli!
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Przyda∏a mi si´ nieporadna stukanina na maszynie (po˝yczonej od
¸otyszki – w∏aÊcicielki pensjonatu). Z – jak by dziÊ si´ rzek∏o – komputerowà precyzjà wyrzuca∏a z siebie Nelly d∏ugie zestawy najniezb´dniejszych rzeczy osobistych. Wówczas dopiero pozna∏am nieznane mi
dotychczas fachowe okreÊlenie: Ladenneu, czyli wprost ze sklepu, nieu˝ywane. Z tym ˝e moich rzeczy by∏o tam najmniej!
Odnios∏am listy. Skutek by∏ niemal˝e natychmiastowy. Odpowiedni urzàd przys∏a∏ zawiadomienie, ˝e do odebrania jest 15 (tak: pi´tnaÊcie) skrzyƒ, które w terminie... odebraç nale˝y... inaczej bowiem...
Transport sporych skrzynek za∏atwi∏am te˝. Ka˝da mia∏a na wieku
szczelnie przyklejony, na maszynie napisany spis zawartoÊci, np. „ciep∏ej bielizny m´skiej – szt. 12”, „swetrów damskich – szt. 6”, „obuwie
zimowe m´skie – 2 pary, damskie – 4 pary”, „koce we∏niane”... itd.
Uradowani sukcesem odbijaliÊmy wieka i miny nam zrzed∏y, bo:
– w jednej skrzyni – pomi´te i st∏amszone – kot∏owa∏y si´ jakieÊ zas∏ony, Êcierki i firanki,
– w drugiej – barwne krawaty, szaliki jedwabne, poƒczochy od pary i letnie obrusy, u˝ywane do Êniadaƒ na tarasie,
– w nast´pnej – po jednym, balowym pantofelku (mój srebrny by∏
te˝!) i kot∏owisko kolorowych Êcinków z ró˝nych robótek Nelly i prac
Êciàganej co roku na jesieƒ do domowych napraw szwaczki.
By∏y jeszcze – du˝ym nak∏adem pracy – w cieniutkie paseczki poci´te poszwy, poszewki i przeÊcierad∏a, nawet niewielki dywanik, rozmotany na barwne, we∏niane nici...
Odbiór pokwitowaliÊmy przed otwarciem skrzyƒ. Nie by∏o wi´c
sensu, a zresztà po co i do kogo, odwo∏ywaç si´ z racji rezultatów tej
z pewnoÊcià dla tamtych pysznej zabawy! Ale wtedy wreszcie i Nelly
coÊ zacz´∏a rozumieç. I, przede wszystkim, od razu oznajmi∏a, ˝e wyje˝d˝a. Bo tu ju˝ nic si´ nie zwojuje. Ale Berlin, Berlin?
Wyjecha∏a wi´c Nelly, a my dalej chodziliÊmy na coraz d∏u˝sze, bardziej ponure i bezowocne rozmowy-przes∏uchania. Do chwili, kiedy
wczesnym rankiem w moim pensjonacie pojawi∏o si´ dwóch panów
ca∏kiem jak z filmu: w jasnych prochowcach ÊciÊni´tych szerokim paskiem i szarofilcowych kapeluszach o charakterystycznie wygi´tym
rondzie. Pytali o Ojca. Powiedzia∏am, ˝e nie znam jego adresu, momentalnie – przez mi∏à i zaufanà dziewuszyn´ z kuchni – dajàc mu
znaç, by natychmiast jecha∏ do portu, bo tam wtedy jeszcze...
Mi∏y, na wskroÊ wiarygodny, sam ju˝ bardzo zagro˝ony starszy pan
C. spotka∏ si´ ze mnà w po∏udnie: – Ojciec pani musi wyjechaç. Zaraz.
Bo tu na niego polujà. I je˝eli... Czy ma pani jakàÊ mo˝liwoÊç?
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Mia∏am. OczywiÊcie – znów Berlin. Paszcz´ka smoka. Ale? Przecie˝
– ciotka. Przecie˝ – jednak – Hans.
Bilet kupi∏am sama i sama odprowadzi∏am go na nasz przeszkaradny dworzec. I tam roi∏o si´ od filmowych agentów ubranych jak przez
kalk´ w jasne prochowce i k∏apouche kapelusze. Pociàg odjecha∏.
I wtedy – nigdy nielubiàca s∏odyczy – wdar∏am si´ jak wÊciek∏a do
dworcowej restauracji, poch∏aniajàc w rekordowym tempie a˝ szeÊç
ciastek tortowych i – o dziwo! te˝ jeszcze niereglamentowane – trzy
szklanki kakao. Ale nast´pny, zaduszkowy, dzieƒ listopada postawi∏
przede mnà pytanie: co tu robi´? Co mog´ zrobiç? I co, w ogóle, mo˝emy robiç dalej?
Pewne by∏o jedno: musimy byç razem. Pieni´dzy jest przecie˝ coraz
mniej, a je˝eli... Nie pisa∏am ani nie telefonowa∏am do nikogo. Po prostu po trzech dniach wsiad∏am w pociàg i normalnie (?), jak od lat, wysiad∏am na berliƒskim Anhalter Bahnhof. Bez k∏opotów przesiad∏am
si´ z podr´cznà walizkà w czerwono-˝ó∏tà kolejk´ naziemnà S-Bahn
i spokojnie pow´drowa∏am ku, zaledwie trzy lata temu jako najnowoczeÊniejsze zbudowanym, jasnokremowym, czteropi´trowym blokom,
choç nigdy przedtem tam nie by∏am. Adres i numer telefonu pami´ta∏am. Tu i wtedy, 5 listopada 1939 roku, zaczà∏ si´ mój pierwszy, wojenny postój. Tu w∏aÊnie – na Ingostraße 4 w Mariendorf.
Nikt, ˝e przyjecha∏am, si´ nie zdziwi∏. Tylko mieszkaç tam nie mog∏am. W niewielkim metra˝u miejsca nie by∏o. W gabinecie Hansa ulokowano Ojca, ponadto by∏ tylko sypialny, sto∏owy i salonik. Wi´c?
Wi´c szybko znalaz∏am w rozleg∏ym Charlottenburgu umeblowany
pokój u m∏odej, mi∏ej modystki, majàcej równie rudego i weso∏ego setera jak niezapomniany Ergo cioci Lusi. Pieni´dzy jeszcze starcza∏o.
Do domu (?) dobiega∏am dwa, trzy razy w tygodniu, a ˝eby pusty czas
zape∏niç, zapisa∏am si´ na kurs w∏oskiego (bardzo by∏ w modzie)
w Societá Dante Alighieri.
Berlin nie dawa∏ mi odczuç, ˝e sta∏am si´ nieodwo∏alnie UFO. Zna∏am to miasto od wczesnego dzieciƒstwa i – choç oczywiÊcie z MIASTEM ani si´ równaç mog∏o – polubi∏am je serdecznie. Od najpierwszych, wczesnorannych przyjazdów i w∏asnego po nim bobrowania.
Z∏ym echem odbija∏y si´ wczesne (oko∏o piàtej rano chyba) wyjazdy
samochodem. Koƒczy∏y si´ nieodwo∏alnie we wspania∏ej berliƒskiej
Kaffee Kranzler, gdzie nie tylko chrupkie bu∏eczki, jajka w szklance,
Êwietnà, gorzkà jak chinina kaw´ podawano, ale tak˝e autentycznà angielskà konfitur´ z pomaraƒcz, której nie cierpia∏am. Reszta, krótkich
zresztà, bo wakacyjnych spotkaƒ, przebiega∏a harmonijnie: Ojciec mia∏
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sporo konferencji, dawa∏ mi wi´c odpowiednio, a i wi´cej, pieni´dzy
i zaraz wsiada∏am do wielkich autobusów, obwo˝àcych nas po co bardziej wartych oglàdania miejscach, a g∏odna – bez k∏opotu bieg∏am do
s∏ynnego Aschingera. Tam, za drobnà op∏atà, spada∏ w automacie talerzyk z apetycznà kanapkà, a ponadto, doprawdy ju˝ za grosze (tak
si´ w Berlinie nazywajà dziesi´ciofenigówki) dostaç mo˝na by∏o solidnà misk´ nieprzecieranej grochówki na w´dzonych ˝eberkach, do której – ile kto zechcia∏ – dopchaç si´ by∏o mo˝na z obok stojàcych koszów
(i ca∏kiem za darmo – z czego g∏ównie korzystali w∏ócz´dzy i studenci) przez nikogo nieliczonà iloÊcià Êwie˝utkich, chrupiàcych bu∏ek.
Berlin – resztka, odblask tak wspominanych rzewnie z∏otych lat
dwudziestych. No jednak jeszcze coÊ ko∏ata∏o. Jeszcze chodzi∏y po
g∏ównych ulicach wspania∏e dominy – panie, pewnie ˝e kupne, ale
jak˝e znajàce swojà cen´ – i wysokie, czerwone najcz´Êciej buty i jakoÊ
tak przypadkowo machajàce szpicrutà, raczej do konnej jazdy przeznaczonà(?). I Wintergarten, ten przes∏awny kabaret, w którym – wysoko uczesana, nawet podmalowana – mog∏am zobaczyç s∏ynne na ca∏y Êwiat przewspania∏e nogi Mistinquett. UFA – najambitniejsze wówczas atelier filmowe. I, jeden z najwi´kszych wówczas, dom towarowy
Wertheim, i – ju˝ go doganiajàcy klientelà i obrotami – s∏ynny KADEWE (Kaufhaus des Westens). A wyÊcigi k∏usaków na Marienfelde?
A wszelkie utajone knajpki i ciemne oficyny, gdzie nie tylko sprzedawano Ênieg, nie tylko str´czono Êlicznych efebów i ma∏oletnie lolitki,
ale, ale...
Nigdy niesyta luksusu Nelly wymog∏a wreszcie na Ojcu, ˝e w 1938
roku zatrzymaliÊmy si´ w superhotelu Adlon. Z przykroÊcià go wspominam. OczywiÊcie, by∏ bezszmerowy. OczywiÊcie, wsz´dy wisia∏y
autentyczne i nie najgorsze sztychy miasta. OczywiÊcie (wtedy ju˝ sobie to wywalczy∏am) nie trzeba by∏o schodziç na superÊniadanie. Po
wszystkich korytarzach – pokoi nie wspominajàc – wisia∏y wspania∏e
sztychy przeró˝nych miast, miejsc pami´tnych, historycznych, a jak˝e,
etc. Mimo moich oporów przebieraç si´ nale˝a∏o co najmniej dwa razy
dziennie (lunch – dinner). Ale i ten koszmar minà∏. I oto znaleêliÊmy
si´ w tym dziwnym, z wielu kawa∏ków (Dörfer) posk∏adanym mieÊcie
jako ludzie zwyczajni, jako ludzie bez dachu nad g∏owà.
I to, wreszcie, wydawa∏o si´ normalne. Ale nie by∏o. JakieÊ starania
przecie˝ czyni∏ Ojciec; pisa∏ tu, ówdzie: do Skandynawii, Szwajcarii,
W∏och. A pieniàdze topnia∏y z ka˝dym dniem. Chocia˝ wówczas –
Berlin to Berlin! – mo˝na by∏o z butnà minà (i odpowiednim finansowym zapleczem) wejÊç do kolonialnych, najlepszych sklepów Meinla
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czy Kaiser's Kaffee i zaufanemu ekspedientowi wr´czyç karteczk´
z odpowiednim po∏àczonà banknotem. Bezszmerowo – niczym w superluksusowym Adlonie – wraca∏ ze sporà, Êlicznie pozawijanà pakà,
której zawartoÊç dopiero w domu mo˝na by∏o, nie bez ulgi, ale i nie bez
obawy, spenetrowaç: no tak – kawa, mas∏o, kie∏basa, w´dzony boczek,
cukier – s∏owem najpotrzebniejsze, tylko skàpo i na kartki przydzielane wiktua∏y. Ale i z tymi lewymi transakcjami bywa∏o coraz trudniej.
A sz∏a zima: ostra, ci´˝ka, mroêna. G∏ow´ by mi i uciàç, gdybym spami´ta∏a cokolwiek z tego wojennego grudnia. Âwi´ta – chyba? – by∏y
u wujostwa, ale nie pami´tam nic. W pami´ci i na niezbyt udanej fotografii pozosta∏ natomiast sylwester 1939/40. W eleganckich apartamentach jakiegoÊ bogatego przemys∏owca, którego Êliczna – miniaturowa
jak liliputka, choç bardzo zgrabna i proporcjonalna – ˝ona coÊ chyba
z filmem mia∏a wspólnego, a mówiono do niej Püppi – Lalunia. Rok
póêniej pope∏ni∏a samobójstwo. I Nelly na tym przyj´ciu nie by∏o.
Szampan natomiast (Pommery) by∏ doskona∏y. I przytajone ˝yczenia:
oby ju˝ w nast´pnym roku. Ratunku znikàd nie by∏o widaç. Tak czy
owak ktoÊ ruszyç musia∏ na nast´pnà ekspedycj´ ratunkowà. I dlatego
ju˝ w pierwszych dniach stycznia 1940 pojecha∏am do Warszawy.
Ale ta podró˝ nie by∏a prosta. Istnia∏ przecie˝ jakiÊ GG – Generalgouvernemant z francuska tak zwany – twór do niczego na mapie niepodobny. Ale jechaç tam wolno by∏o tylko za przepustkà. Nieobeznana
z realiami nagle zwariowanego Êwiata pojecha∏am – mimo wszystko –
do Miasta (tam pomogà?). Ale kto, kiedy, jak?!
Spotka∏am si´ ze stryjecznym bratem, znacznie ode mnie starszym.
Rzadko si´ widywaliÊmy, bo mieszka∏ w Gdyni, tym razem jednak –
jak spiskowcy – w mroku jakiejÊ kinowej sali ustaliç zdo∏aliÊmy plan.
Za dwa litry wyborowej z bia∏à g∏ówkà, które on mia∏ sprokurowaç,
a ja zap∏aciç, zdob´dzie si´ przepustk´, na którà oficjalnà drogà nie ma
widoków. Sama podró˝ b´dzie prosta: jechaç trzeba etapami. Najpierw do Bydgoszczy – adres i nazwisko tylko do zapami´tania –
a tam mi pomogà. Na ulicy Franek zza drucianych okularów przyjrza∏
mi si´ uwa˝nie: – Nie masz si´ w co cieplej ubraç? Taka zima!
S´k w tym, ˝e nie mia∏am. Z letniej garderoby zosta∏y mi ju˝ tylko
mocne, choç doÊç cienkie pó∏buty. Poƒczoch wcale nie mia∏am, a letnie
kolanówki niezbyt przykrywa∏a, po˝yczona w Berlinie, przyszeroka
na mnie spódnica. Ca∏oÊci dope∏nia∏a przyciasna, tak˝e u ludzi po˝yczona, kurtka z resztkà wyskubanego futerka ko∏o szyi i ogniÊcie czerwona, ale przynajmniej we∏niana kominiarka, z której wyziera∏a moja
nieêle zmarzni´ta twarz.
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Po prostu po trzech
dniach wsiad∏am w pociàg i normalnie (?),
jak od lat, wysiad∏am
na berliƒskim Anhalter
Bahnhof.
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Berlin nie dawa∏ mi odczuç, ˝e
sta∏am si´ nieodwo∏alnie UFO.
Zna∏am to miasto od wczesnego
dzieciƒstwa i - choç, oczywiÊcie
z MIASTEM ani si´ równaç
mog∏o - polubi∏am je serdecznie.
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– A szalik? A r´kawiczki? – dopytywa∏ zatroskany Franek.
– JakoÊ dojad´ – pociesza∏am wi´cej jego ni˝ siebie. I ju˝ nast´pnego
dnia, ufna w niepodwa˝alnà moc zdobytej przepustki, wyruszy∏am
w drog´.
Ta zima. Ma∏o kto wspomina o osobliwoÊciach wojennych zim (bez
ubrania, butów, opa∏u). A ja – mo˝e dzi´ki niej, choç nie tylko – zacz´∏am wreszcie rozumieç wojn´. Dobrn´∏am do tej ca∏kiem mi nieznanej
Bydgoszczy. By∏a niedziela. I miasto – w koƒcu spore – jak wyludnione. Ni psa, ni cz∏owieka na ulicy. Skostnia∏a dobrn´∏am pod wskazany
adres (od kuchennych schodów – jak mnie nauczono) i po d∏ugich,
nieufnych przepytywaniach wpuszczono mnie wreszcie do zaciemnionej, mimo bia∏ego dnia, czyÊciutkiej i niewielkiej kuchni. Tam szeptem opowiedziano mi o straszliwej, krwawej bydgoskiej niedzieli, nakarmiono, pouczono, ˝e jechaç mog´ wprawdzie w stron´ Kutna, ale
koniecznie wysiàÊç przed nim (granica GG) i po skutej lodem rzece iÊç
a˝ do miasteczka X – do herbaciarni przy ulicy... A tam ju˝ dalej mi pomogà, bym si´ dosta∏a do Warszawy. Dzi´kowa∏am – oszo∏omiona –
tyle tylko z tych wszystkich rad pojmujàc, ˝e rzekomo Êwietna moja
przepustka jest w gruncie rzeczy ma∏o warta i dobrze si´ b´d´ musia∏a nauwijaç, i bystro patrzeç, ˝eby jednak...
Ale uda∏o si´. W jakimÊ (zmierzch ju˝ zimowy zapada∏) miejscu wyskoczy∏am na peron i posz∏am za innymi, bo wcale nie sama odbywa∏am t´ drog´. Stacyjki – z nazwy – nie pami´tam. T´gi lód trzyma∏ dobrze, a na „tamtej” stronie poczu∏am si´ jakoÊ – bez uzasadnienia –
swojsko i nawet bezpiecznie. Zaw´drowa∏am do wskazanej herbaciarni, gdzie harmider panowa∏ niebywa∏y, herbata by∏a mocna (z cukrem!), a w dodatku kupiç mo˝na by∏o Êwie˝utkie, goràce pàczki! Poch∏on´∏am ich sporo, wróci∏am na ma∏à stacj´ i – nad ranem – znalaz∏am si´ wreszcie, przez nikogo o przepustk´ nienagabywana, w Warszawie.
Warszawa – po raz pierwszy widziane ruiny (ale mi∏osierny Ênieg
mocno je przysypa∏) wcale mnie nie przerazi∏y; mo˝e tak to i musia∏o
byç? Ze zgruchotanego dworca docz∏apa∏am jakoÊ, do szcz´tu przemarzni´ta, na naszà ulic´ Zgoda. Drzwi otworzy∏ nasz portier, Stanis∏aw Popiel i przyjrza∏ mi si´ uwa˝nie: – Pani to chyba córka pana dyrektora?
Wkrótce znalaz∏am si´ w jedynym, uczciwà kozà opalanym pokoju,
gdzie wszyscy wspó∏pracownicy przeÊcigali si´ w cz´stowaniu mnie
sporà michà parujàcej, smacznej kartoflanki.
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– O reszcie pogadamy jutro. Grunt, ˝e pani tu przyjecha∏a! – pociesza∏ mi∏y pan T., kierownik naszej (choç nie naszej ju˝ przecie˝) filii.
Z osmolonych gdzieniegdzie murów krzycza∏y nowe, ogromne
i barwne plakaty: ˝o∏nierz polski o kulach, z obanda˝owanà g∏owà,
poÊród zgliszcz i zwalisk – a nad nim wielki napis: „Anglio! – twoje
dzie∏o!”. Banda˝ by∏ oczywiÊcie srodze pokrwawiony. A wizualna
propaganda wywo∏ywa∏a przeciwne od zamierzonych skutki.
Nazajutrz trafi∏am do Szpitala Ujazdowskiego i tam odnalaz∏am dobrze mi znanego pana Teodora. Zosta∏ ranny we wrzeÊniu, ale ju˝ zaczyna∏ chodziç i – lada dzieƒ – miano go, jako oficera, wywieêç do jenieckiego obozu. W cywilu by∏ wa˝nym bankowcem, i z kartkà, którà
mi da∏, pobieg∏am co pr´dzej do odpowiedniego banku. Mia∏am szcz´Êcie – wyp∏acono mi sporo pieni´dzy. Mia∏am pecha, bo akurat w tych
dniach nakazano wymian´ 500- i 100-z∏otówek. Ale jakoÊ i z tym, z boskà i ludzkà pomocà, zdo∏aliÊmy si´ uporaç. Za˝ywna, arcywarszawska ciocia pana T. (u jego rodziny nocowa∏am) zagarn´∏a mnie pod
swoje skrzyd∏a. Bo trzeba by∏o co pr´dzej kupowaç, kupowaç, kupowaç! Pod rozwa˝nym i Êwiat∏ym przewodem pani K. nie tylko zakupi∏am ciep∏à bielizn´ dla Ojca – itp. itd. – ale da∏am si´ uwik∏aç w jakieÊ pracownie, gdzie mi, po raz pierwszy w ˝yciu, uszyto na miar´
sukienk´ z siwo-granatowej we∏enki z – horror! – malinowym bolerkiem. Nieprzytomnie ry∏am w stosach wspania∏ej bielizny, ale szokiem ostatecznym okaza∏a si´ wyprawa do sklepu (na Nowym Âwiecie) jednego z najs∏ynniejszych warszawskich szewców: Leszczyƒskiego. Zbrodni, którà wówczas pope∏ni∏am, kupujàc za ca∏e 87 (tak:
osiemdziesiàt siedem!) z∏otych przepi´kne, jak r´kawiczka przylegajàce, bràzowe pó∏butki w dodatku zamszem jeszcze zdobione, do dziÊ
sobie darowaç nie mog´! (Nie przesadzajmy – darowa∏am dawno,
a buty by∏y super i trwa∏y do 44 roku). I oczywiÊcie zakupy ˝yciowe:
kawa, boczek, s∏onina, cukier. Znakomicie ubrana – po raz pierwszy
w tak wówczas modnej pelisie, czyli zimowym p∏aszczu na g´stej, futrzanej podszewce i z pi´knym, oposowym ko∏nierzem, w kapeluszu,
r´kawiczkach i ze stertà pi´ciu nowiutkich i g´sto upakowanych waliz – wsiad∏am do pociàgu i spokojnie dojecha∏am do granicznego Kutna. ˚e ta ˝elazna moja przepustka nic w gruncie rzeczy nie by∏a warta, wiedzia∏am ju˝ doskonale, ale...
– Gdzie pani jedzie? – warknà∏ obwieszony blachami dworcowy
˝andarm.
– Przecie˝ pan widzi: wracam do Berlina. W∏aÊnie mi w GG babcia
umar∏a, to pojecha∏am na pogrzeb i po spadek, a teraz jad´ do domu!
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˚andarm migiem schowa∏ wystawionà dla niego na okiennym stoliku drugiej klasy çwiartk´ wódki i papierosy, po czym pokiwa∏ g∏owà: – No, gdyby si´ pani w tamtà stron´ z takà przepustkà wybiera∏a,
gorzej by by∏o! Ale do Berlina? Có˝? Dobrej drogi!
Nie na wiele, mimo wszystko, zda∏a si´ moja ratunkowa wyprawa.
Pieniàdze, rzeczy, ˝ywnoÊç przyda∏y si´. Ale? Do najg∏´bszych czeluÊci Hadesu wys∏a∏am moje amfibrachy i trocheje, na nic przydatne
okaza∏y si´ tak niegdyÊ konsultowane tablice logarytmiczne, z wyk∏adanej – jak˝e niedawno! – propedeutyki filozofii ˝adnej pociechy obiecaç mi nie móg∏ Achilles, nigdy niemogàcy doÊcignàç ˝ó∏wia. Heglowskie tezy, antytezy, syntezy szczerzy∏y ku mnie szyderczo z´by, a w∏aÊciwie wydawa∏am si´ sobie monadà holenderskiego m´drca Spinozy,
co to zamkni´ta i od Êwiata odci´ta. Bogaç tam!
Nelly znik∏a z pola widzenia, a ci´˝ko chora ciotka zlàdowa∏a
w szpitalu. Zakupy, dla Ojca i wujka, a i choç byle jaki obiad umia∏am
jeszcze ob∏atwiç. Ale pranie...
Wiedzia∏am, ˝e bielizn´ osobistà (w tym m´skie koszule) trzeba koniecznie wygotowaç. Po rzetelnym upraniu wzi´∏am w tym celu doÊç
du˝à, bia∏à, emaliowanà – z granatowym brzegiem – miednic´ mojej
gospodyni. Horror, jaki z tego wyniknà∏, chyba si´ nie da opisaç: koszule si´ podpiek∏y, bo nie dopilnowa∏am gotowania. ˚eby˝ tylko: pop´ka∏a ca∏a miednica! Cztery dni gania∏am przez Berlin, ale zdobyç
zdo∏a∏am ledwie dwie ma∏e miseczki, które moja land-lady skwitowa∏a nad wyraz kwaÊnym: – To nie jest to samo! – i pi´kny, do∏àczony do
tych przeprosin bukiet wcale jej nie przejedna∏.
Ale czas bieg∏. Ojciec pracy znaleêç nie móg∏, a pieniàdze topnia∏y
jak Ênieg za oknem. I w∏aÊnie wtedy, oboje poj´cia nie majàc, w jakà
pu∏apk´ si´ pakujemy, pod koniec stycznia daliÊmy si´ nabraç na jednà, cz´stà wówczas w tygodniowej prasie, ofert´ pracy.
O tym, czym jest ta instytucja, dowiedzia∏am si´ w par´dziesiàt lat
po wojnie. Powsta∏a w poczàtkach XX wieku, gdy ambitni – a zrozpaczeni – rodzice chcieli doprowadziç do matury swoich, przewa˝nie leniwych, a cz´sto i arcyg∏upich synów. Za sutà op∏atà powstawa∏y kursy, na których grono – odpowiednio przygotowywanych – pedagogów wbija∏o nieszcz´snym mato∏om kilkanaÊcie twierdzeƒ i dzia∏aƒ,
z pomocà których – nic z tego nie pojmujàc – osiàgali upragnione papierki. Z czasem sytuacja zmieni∏a si´: odkryto nowe mo˝liwoÊci, zapotrzebowanie na j´zyki obce. Metody – ani op∏aty – nie zmieni∏y si´,
ale gwarancjà niez∏ej posady by∏ dyplom takiego w∏aÊnie instytutu.
Wyboru w istocie nie mia∏am: bo zarabiaç trzeba by∏o natychmiast,
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a maturalne Êwiadectwo z polskiej – horror! – szko∏y – przekreÊla∏o
wszelkie mo˝liwoÊci – wi´c...
Wi´c po otrzymaniu atrakcyjnych prospektów z Lipska podpisa∏
w moim imieniu (bo wed∏ug ówczesnych praw by∏am niepe∏noletnia)
Ojciec umow´, ˝e niebawem rozpoczn´ kurs angielskiego w wielce zachwalanym instytucie doktora Nagla (z internatem), który to instytut
w b∏yskawicznym tempie wyedukuje mnie na t∏umaczk´ niemiecko-angielskà (i vice versa), sekretark´ handlowà, przewodniczk´ turystycznà, tudzie˝ stenotypistk´ kwalifikowanà. Cena by∏a s∏ona: par´set Reichsmark. Ale resztk´ pieni´dzy jeszcze mieliÊmy. A alternatywy ˝adnej. Podpisany cyrograf wys∏any zosta∏ w poczàtkach lutego
z Berlina do Lipska.
Sentymentalni nie byliÊmy nigdy. Do „Hanseatów” to nie pasowa∏o. Tak ˝e, krótkie moje – najcz´Êciej wieczorne – wypady do Mariendorfu, do Ojca, by∏y zwyczajne, domowe. Na d∏u˝sze rozmowy umawialiÊmy si´ w mieÊcie, tak by∏o wygodniej. Tylko w po∏owie lutego,
doÊç póêno wychodzàcà, odprowadzi∏ mnie a˝ na schody i z nag∏a serdecznie ogarnà∏ ramieniem:
– Uwa˝aj na siebie!
Otrzàsn´∏am si´ z tego uÊcisku:
– Ale˝ uwa˝am! I w ogóle – o co chodzi? Jutro przecie˝ umówieni
jesteÊmy pod zegarem! – (By∏ to wielki, okràg∏y, uliczny zegar ko∏o
dworca ZOO – od niepami´tnych lat sta∏y i ∏atwy do osiàgni´cia punkt
wszelkich, nie tylko erotycznych, spotkaƒ).
Westchnà∏:
– No tak. To do jutra.
A ja co pr´dzej zadudni∏am po schodach, ˝eby zdà˝yç na kolejnà,
miejskà kolejk´. Moja gospodyni mia∏a niemi∏y zwyczaj zamykania
gazu, jeÊli zjawia∏am si´ u siebie po godzinie dwudziestej trzeciej.
Drobna, dokuczliwa m˝awka ochlapywa∏a tego 15 lutego 1940 roku
domy i ulice. Ale zna∏am ˝elaznà punktualnoÊç Ojca (co to: „˝eby nawet kamienie z nieba lecia∏y!”) i równo z uderzeniem godziny jedenastej stawi∏am si´ pod umówionym zegarem. Ale jego nie by∏o. Co si´
sta∏o? Bo przecie˝ coÊ – i to ca∏kiem niezwyk∏ego – staç si´ musia∏o
skoro... Odczeka∏am jeszcze 15 minut, wskoczy∏am do budki telefonicznej – nikt nie podejmowa∏ s∏uchawki. Doczeka∏am jeszcze na ZOO
po∏udnia, dalej nic. W koƒcu wybra∏am si´ w dalekà podró˝ do Mariendorfu. Ciotka, blada i roztrz´siona, z palcem na ustach otworzy∏a
drzwi.
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Bo te˝ zasobne, choç skromne, mieszkanko wyglàda∏o niecodziennie. Kabel telefonu zwisa∏ odci´ty. Wysuni´te na Êrodek pokoju biurko wybebeszone by∏o z ca∏ej zawartoÊci. I wielkie szafy biblioteczne
równie˝. Przera˝ony jamnik, Kaczmarek II, dygota∏ pod biurkiem i ani
rusz nie dawa∏ si´ stamtàd wyciàgnàç. Na biurku le˝a∏ kawa∏ek oddartego z listownego, kremowego bloku papieru ze zwi´z∏à, r´kà Ojca
ostro i wyraênie skreÊlonà informacjà: „Jad´ na Alexanderplatz” i póêniej – wobec oczywistego absurdu takiego sformu∏owania – skreÊlone:
„klucze – tu”.
Nie, klucze odda∏ u sàsiadów z tego samego pi´tra, mi∏ych i spokojnych paƒstwa N., którzy oddali je ciotce z wyjaÊnieniem: – A brat Pani nam je zostawi∏, bo wychodzi∏ z takimi... nooo... trzema panami. –
Wi´cej informacji nie by∏o trzeba: na Aleksie mieÊci∏o si´ wielkie miejskie wi´zienie.
Wróci∏ z pracy ma∏omówny Hans i wszyscy troje, nienawykli jeszcze do otaczajàcego nas Êwiata, ∏amaliÊmy sobie g∏owy: „Skàd? Dlaczego? To chyba jakaÊ pomy∏ka? Bo niby z jakiej racji?”...
Nie pami´tam ju˝, kto i jak powiadomi∏ Nelly, która, rzecz jasna, nic
pomóc nie mog∏a, tylko rozwrzeszcza∏a si´ jak pantera, ˝e to wszystko
przez tych przekl´tych Polacken. W wi´zieniu ˝adnych informacji –
regu∏a – nie udzielano. Wobec tego, zagarnàwszy reszt´ grosza, ruszyliÊmy na poszukiwanie adwokata. By∏ to s∏awny obroƒca, mecenas W.,
wówczas jeszcze dysponujàcy Êwietnà kancelarià przy eleganckim
Kurfürstendammie. Posz∏am do niego i zdumia∏am si´ niema∏o, gdy –
gestami tylko – wywo∏a∏ mnie ze swego gabinetu do ∏azienki i tam dopiero, puszczajàc donoÊny strumieƒ wody, przysiad∏ na brzegu wanny i zagai∏: – Niech˝e mi pani powie, o co tu, naprawd´, chodzi? – S´k
w tym, ˝e nie wiedzia∏am. GubiliÊmy si´ w supozycjach i domys∏ach,
a˝ po przyj´ciu sprawy (i sutej zaliczki) s∏awny adwokat powiód∏ wymownie r´kà po si´gajàcych a˝ do stiukowego sufitu pó∏kach, zapchanych przeró˝nymi kodeksami i – nieznacznie ramionami wzruszajàc –
zakoƒczy∏ rozmow´ wymownym: – No taak tego du˝o. Tylko, ˝e... –
i tu r´kà machnà∏, jakby strzepywa∏ niedorzecznie pomi´dzy owe folianty zab∏àkanà much´.
Nic, nic, nic, ciemnoÊç. Przysz∏a po paru dniach kartka, zwyk∏a
pocztówka, zgnieciona, zasmolona: „Jad´ do obozu, nie wiem dokàd.
A M. (ja!) niech co pr´dzej wraca, gdzie zawsze by∏a”.
Tego akurat zrobiç nie mog∏am. Znakomity instytut w Lipsku przewidywa∏, w razie zerwania umowy, pe∏nà op∏at´ za ca∏y kurs tytu∏em
kosztów, etc. Wi´c...
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Wi´c kilka dni póêniej stan´∏am na lipskim, podówczas chyba w Europie najwi´kszym, dworcu. Ale si´ go jakoÊ nie zl´k∏am i pojecha∏am
na Ferdinand-Chode-Straße, nr 28.
I z miejsca wpad∏am w prac´ autentycznà. Bo dyrektora tej instytucji, prócz pieni´dzy, nic nie obchodzi∏o.
Có˝ za m∏yn niewyobra˝alny! Owszem, zgodnie z prospektem
mieszkaliÊmy tu˝ przy instytucie w pi´knych willach i 2-, 3-osobowych pokojach (∏azienki – w jednej z nich pierwszego dnia ukradziono mi zapomniany na umywalce wisiorek z akwamaryny, na z∏otym
∏aƒcuszku – by∏y marmurowe!). Cztery posi∏ki dzienne. No i dryl, którego by si´ chyba i stary Fryc nie powstydzi∏:
7.00-7.30 wstawanie, mycie, Êniadanie
8.00-12.00 bez chwili przerwy – zaj´cia: dwie godziny j´zyka; dwie
godziny ró˝ne – tu wchodzi∏a historia sztuki, muzea etc., co mia∏o nas
wykszta∏ciç na umiej´tnych przewodników
12.00-13.00 horror – stenografia!
13.00-13.30 obiad
14.00-16.00 godzina maszynopisania (Êlepo) i godzina handlowej
korespondencji
16.30 podwieczorek (tylko kwadrans)
16.45-18.00 odrabianie materia∏u na nast´pny dzieƒ
18.00-19.30 grupy j´zykowe
20.00 kolacja
od 20.30 rzekomy czas wolny, z tym ˝e Êwiat∏o wygaszano bezlitoÊnie ju˝ o 21.30! Cudo!
D∏awi∏am si´. Nie naukà. Angielski zna∏am z lekcji prywatnych
doÊç dobrze. Ale w∏aÊnie tym drylem, tymi maszynami (by∏o ich dok∏adnie 45), które z przeraêliwym ∏omotem (i to niezale˝nie od marki)
codziennie i na Êlepo zaczyna∏y wyÊcigi. Pisanie Êlepe polega∏o na dok∏adnej znajomoÊci tastatury i szaleƒczym wyÊcigu w przepisaniu tekstu, od którego – na maszyn´ – ani na sekund´ nie wolno si´ by∏o obróciç. A có˝ dopiero stenografia niemiecka i, co gorsze, angielska,
o których nie mia∏am poj´cia!
Nocami ucieka∏o si´ na strych – unoszàc koc i Êwiece – i ku∏o zapalczywie do bia∏ego Êwitu. Okaza∏o si´ bowiem, ˝e kurs trwa pó∏ roku,
ale w drodze wyjàtku (i wcale niezmniejszonych op∏at) mo˝na go
i w ciàgu czterech miesi´cy opanowaç. Co te˝ robi∏am, kujàc wÊciekle,
zajadle, jak dzi´cio∏. Kursy by∏y ró˝ne: angielski, francuski, w∏oski,
hiszpaƒski, portugalski, grecki. Niekiedy (czego nie wolno by∏o robiç)
wykrada∏am si´ do Hiszpanów, gdzie pi´knie wyk∏ada∏ siwow∏osy
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Don Pedro o smoliÊcie czarnych brwiach. A w soboty, przed czternastà, t∏umy bieg∏y do koÊcio∏a Êw. Tomasza. Jednak miasto Bacha.
I ch∏opi´cy, kryszta∏owy chór Êpiewa∏ wówczas jego motety, tylko nie
trzeba by∏o si´ naƒ oglàdaç, bo ch∏opaczki – jak jeden – byli w hitlerowskich mundurkach najm∏odszych Pimpfów.
Z czasem znalaz∏am inne pocieszenia: Lipsk – miasto druku i ksià˝ek. Trafi∏am do stareƒkiego antykwariatu, którego doÊç ospa∏y, stary
w∏aÊciciel wcale si´ nie gniewa∏ za wielogodzinne moje – bez szans na
kupno – myszkowanie. Tak odkry∏am Rilkego – mi´dzy innymi Das
Stundenbuch 1 – i oczadzia∏am doszcz´tnie. Wtedy zacz´∏am pisaç
wiersze (bardzo „rilkowskie”) po niemiecku. By∏ jakiÊ o naczyniach
glinianych i metalowych. By∏y jakieÊ zapomniane ju˝, ale wtedy starannie cyzelowane sonety. By∏ i taki drobny wierszyk, który do dziÊ –
choç naiwny – przetrwa∏ mi w pami´ci:

Das Ende eines Liedes –
kann heiter oder traurig sein –
Der beste Wein kann gären –
Das Brot härter werden als ein Stein –
Jeder ist hier auf Erden
Selbst seines Glückes Schmied –
So wie er will – so werden
Ihm Wein und Brot und Lied.2
I w∏aÊnie wtedy nastàpi∏a katastrofa.
A jednak – nie. Jeszcze nie. Lipsk przecie˝ jest tak˝e s∏ynnym miastem muzyki. I pojawiajà si´ plakaty. I ani mi marzyç o wejÊciu do
s∏ynnego Gewandhausu. I wchodz´, bo musz´. Bo sprzedaj´ (za ca∏e
20 RM) ostatnià par´ pi´knych, granatowo-bia∏ych, skórzanych pantofelków i oto jestem w tym s∏ynnym budynku – wysoko, na tak zwanym paradyzie, ale jednak... I tylko na moment trzeba szczelnie zamknàç oczy, gdy wspania∏y rudzielec – dyrygent Hermann Abendroth – odwraca si´ ku publicznoÊci, wznoszàc r´k´ w hitlerowskim pozdrowieniu. Ale ca∏a reszta...
O Freu-u-u-u-de! – buchajà g∏osy, a póêniej – nigdy nieprzeÊcignione, choç w ubogim polskim przek∏adzie: „O radoÊci iskro bogów / Córo elizejskich pól”...
------1
Das Stundenbuch – (niem.) Ksi´ga godzin.
2
Das Ende eines Liedes... – (niem.) Piosenka raz dobrze / koƒczy si´, a raz êle / dobre wino
skwaÊnieje / a chleb stanie si´ twardszy od kamienia. // Na ziemi ka˝dy / kowalem swego losu jest / wino i chleb, i pieÊƒ / takimi b´dà, jakie chcia∏byÊ mieç.
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Po wspania∏ym koncercie pow´drowa∏am do ohydnej naszej pracy
tak stumania∏a, ˝em nawet nie spostrzeg∏a, i˝ – w tak zwanym mi´dzyczasie – ukradziono mi mego ulubionego Pelikana, pióro, którym
niegdyÊ – przed wiekami – pisa∏am maturalne prace. Ale – niech!!!
Katastrofa by∏a istotniejsza: nie mia∏am jak zap∏aciç za nast´pny –
w∏aÊnie ten przyspieszony – miesiàc kursu. Pierwszà op∏at´ (luty-marzec) uiÊci∏am sumiennie po przyjeêdzie. A teraz – cichutki, w pi´kne
szare flanele ubrany dyrektor, doktor Nagel – coraz cz´Êciej dopada∏
mnie w korytarzach: – No i kiedy pani wreszcie zap∏aci nast´pnà rat´?
Wiedzia∏am, ˝e jakieÊ resztki pieni´dzy w Berlinie by∏y. I po powrocie do Warszawy, za radà niezawodnego pana Teodora, napisa∏am –
stamtàd jeszcze – list, na awaryjny adres krakowski, pod którym rzetelni ponoç ludzie mogli i gotowi byli nam pomóc. Ale teraz sprawy
si´ zamàci∏y: ciotka ci´˝ko chora w szpitalu (co ledwo odcyfrowa∏am
z paj´czo-hieroglificznych paru linijek Hansa). Zrozumia∏am jedno:
sprzedali nawet w∏asne meble, tak ˝e tylko ta nasza resztka ich jeszcze
ratuje. Ale – có˝ ze mnà? Nie skoƒcz´ tego studium, a wracaç nie mam
gdzie, przecie˝ nie mog´ im byç ci´˝arem. (Nikt mi w domu o tym nie
mówi∏, ale wiedzia∏am, ˝e od pewnego czasu milkliwy Hans znajdywa∏ w skrzynce na listy anonimy: „A to ty taki przyjaciel tych Polacken jesteÊ? Ju˝ my ci”...) i w pracy te˝ mia∏ k∏opoty. Zgn´biona i bez
wielkich nadziei napisa∏am do Krakowa. Odpowiedzi nie by∏o. Natomiast przysadzisty dyrektor, doktor Nagel, co i rusz dopada∏ mnie
w korytarzach: – ˚al by nam by∏o rozstaç si´ z panià, tak Êwietne dotàd wyniki. OczywiÊcie rozumiemy przejÊciowe trudnoÊci. Tylko kiedy w koƒcu b´dzie mog∏a pani uiÊciç t´, koniecznà przecie˝, nast´pnà
op∏at´?
I tak oto zawis∏am pomi´dzy szczelnie milczàcym niebem i nieprzychylnà ziemià. Któ˝ i w jaki sposób móg∏ mi pomóc? A je˝eli nic? Có˝,
powrót na bardzo chwiejne miejsce, do Berlina – i dalej co, w∏aÊciwie,
co? Jak piorun trzasn´∏a mnie przy tych rozwa˝aniach myÊl, ˝e przecie˝ ju˝ jestem pe∏nà obywatelkà koszmarnej Rzeszy i lada chwila mogà mnie zmobilizowaç, wys∏aç dokàdkolwiek, przydzieliç – cz´ste to
by∏o wówczas bardzo – do s∏u˝by przeciwlotniczej. Co robiç?!
------Od marca (maja) 1987 do sierpnia, kiedy mnie wreszcie ze szpitala
wypuÊcili: wiem – chora jestem na raka – ale akurat t´ ksià˝k´ (okazuje si´, ˝e po tomiku wierszy wydanym w niezale˝nej Oficynie Literackiej) – tedy t´ ksià˝k´ mojà – piàtà – teraz dalej pisaç musz´ – i chyba
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– mo˝e – czego bardzo chc´ – skoƒczyç. Postaram si´ – nie wiem. Mo˝e to jednak – jeszcze ciàgle – potrzebne? XI 1987
Tym trybem pracujàc, nie tylko do w∏asnej Êmierci, ale i do koƒca
Êwiata zapisów tych nie skoƒcz´! Ale prawda jest inna: nie chce mi si´
po prostu pisaç o latach wojny, tak ju˝ na wszelkie sposoby opisanych,
obsmoktanych, obfilmowanych, o-o-OB!
Kurierkà ani cichociemnà nie by∏am, ani w KZ, ani nawet na Pawiaku, có˝ wi´c znaczy, ˝e ˝yj´, o czym˝e tu – mi∏y Bo˝e – warto pisaç?!
No, ale pisz´ ju˝, pisz´ i mo˝e jeszcze zdà˝´. Wi´c wtedy, w Lipsku...
------Wi´c wtedy, w Lipsku, zrobi∏am rzecz szalonà: wesz∏am do pierwszego po drodze katolickiego koÊcio∏a i ukl´k∏am w najbli˝szym konfesjonale, mówiàc przez fioletowà zas∏onk´ cicho, ale wyraênie: – Nie
przysz∏am si´ spowiadaç. Nie wiem, co ze sobà zrobiç, bo... – i w krótkich s∏owach streÊci∏am swojà sytuacj´.
O tym, ˝e zamiast spowiedników siadywali na ich miejscach konfidenci albo i referenci Gestapo – wiedzia∏am, ale i to przesta∏o mnie obchodziç. Niewidoczny ksiàdz pomilcza∏ chwil´, po czym – równie wyraênym szeptem – powiedzia∏, bym troch´ poczeka∏a, po czym mnie,
udajàc absolucj´, pob∏ogos∏awi, a po odczekaniu jeszcze chwili, bym
wysz∏a z koÊcio∏a tym, a nie innym wyjÊciem i sz∏a w pewnej odleg∏oÊci za nim, a˝ do domu, w którym mieszka. Uda∏o si´, mimo ˝e nie widzieliÊmy si´ wzajem ani przez sekund´.
Ksiàdz Ernst Warg by∏ doÊç m∏ody i mocno sk∏opotany: – Skàd ja pani wytrzasn´ jakieÊ pieniàdze? No nic, dzisiaj piàtek, do poniedzia∏ku
coÊ chyba da si´ zrobiç. A na razie, niech pani tu posiedzi chwil´, zaraz
si´ zacznie nasz wieczór, pozna pani paru ludzi... To te˝ coÊ warte!
Pozna∏am tych ludzi: nie by∏o ich wielu. Erna – w moim wieku,
wielce sk∏opotana, bo pó∏-˚ydówka, weso∏y Lucek – a˝ z Borys∏awia,
który w Lipsku pracowa∏ jako motorniczy tramwaju i w ogóle jakoÊ
sobie radzi∏, aby dalej, i ma∏omówny, tykowaty Rainer. PosiedzieliÊmy, pogadaliÊmy, z biegiem kolejnych, cotygodniowych spotkaƒ nawet i ÊpiewaliÊmy. Nie, znów nie bojowo i rewolucyjnie, tylko zwyczajnie: o tym ksi´˝ycu, co tak cicho sunie po niebie itp. itd. Nie to si´
liczy∏o, tylko ludzka bliskoÊç, a te˝ i ksià˝ki, po˝yczane od ksi´dza i jego ciep∏e, ludzkie s∏owa. To by∏o du˝o. I wystarczy∏o.
A kilka dni póêniej cud oczywisty sta∏ si´ tak˝e: nie tylko listonosz
wyp∏aci∏ mi, za okazaniem paszportu, pot´˝nà sum´ pieni´dzy, przekazanà – z potwierdzeniem przelicznych, urz´dowych stempli –
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z Krakowa, czyli stolicy ówczesnej GG. Nadszed∏ nadto list, wzywajàcy mnie pilnie – a równie stemplowo i urz´dowo – jako t∏umaczk´ sàdowà z/na niemiecki, francuski, w∏oski do – Warszawy!
Pieni´dzy starczy∏o na op∏acenie skróconego kursu – nawet do Berlina zdo∏a∏am troch´ przekazaç. A urz´dowo-sàdowe pismo okaza∏o si´
upragnionym wybawieniem od wszystkich ju˝-ju˝ gro˝àcych mi wezwaƒ czy powo∏aƒ. I ze sztywnym – w same niemal najlepsze oceny
opatrzonym – dyplomem ruszy∏am, po zdaniu mnóstwa uprzykrzonych i nie∏atwych egzaminów, z powrotem do Berlina, gdzie co pr´dzej
biegaç zacz´∏am i staraç si´ o – tym razem jak najbardziej urz´dowà –
przepustk´ do Generalnej Guberni, gdzie mia∏am rozpoczàç prac´.
---Pcham, pcham t´ utrapionà taczk´ byle dalej, choç o par´ zdaƒ.
---Tedy by∏ jeszcze epizod nieprzewidziany: przyjecha∏ z Danii mój nigdy dotàd niewidziany wuj Flemming – mà˝ (drugi – z bogatym piwowarem si´, o zgrozo, rozwiod∏a!) starszej siostry cioci Eli – czyli nigdy niepoznanej Wity, która w∏asnych dzieci nie majàc, postanowi∏a
mnie przyho∏ubiç. Usilnie mnie na to – przystojny jak amant filmowy,
choç by∏ zaledwie tekstylnym hurtownikiem – Flemming namawia∏
(1,85 wzrostu, szczuplutki, o wielkich, serdecznie siwych oczach
i równie – a niecz´stym u Nordyków – ciep∏ym sposobie bycia). Podoba∏ mi si´ niezmiernie, ale jakoÊ siebie na tamtej Pó∏nocy nie widzia∏am. Do samego dna wyjedliÊmy wielkà waliz´ przywiezionych przezeƒ wspania∏oÊci: mas∏a, jajek, bekonu, po czym wróci∏ do domu, a ja
do biura przepustek, gdzie zasuszone urz´dniczysko, wype∏niajàc mi
ów cenny papier, kwaÊno zagadn´∏o:
– Nach Warschau? A co tam pani b´dzie robiç? Tam nie ma przecie˝
kamienia na kamieniu.
– Wezm´ jeden, siàd´ na nim, a na drugim po∏o˝´ papiery i zabior´
si´ do roboty – warkn´∏am, wiedzàc, ˝e wezwanie sàdowe musi mieç
arcysolidne zaplecze, skoro na jego widok wsz´dzie i zawsze uprzejmie spieszono mi z pomocà.



Spakowa∏am niedu˝à walizk´, uÊciska∏am wujostwa i bez przeszkód wysiad∏am na peronie, ozdobionym wo∏owymi, czarnymi na
bia∏ym tle literami: WARSCHAU – HAUPTBAHNHOF. By∏ koniec
wrzeÊnia 1940 roku.
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Napis by∏ obcy, ale nie miasto. Prócz wielu kole˝anek, z których jedna (Czilawi) na mnie przy wyjÊciu czeka∏a, by∏a tu ma∏a filia naszej „jasnej” szko∏y: mieszkaç tam mia∏am od zesz∏ej jesieni jako studentka...
Nie da∏o si´ tak – to owak: w mig znaleziono mi nieopodal placu Zbawiciela pokój przy rodzinie nobliwej, wpó∏sparali˝owanej a wielce nabo˝nej starej pani Anny, jej starszej córki Heli – Êwieckiej zakonnicy
(tercjarki) i m∏odszej – wiekiem i temperamentem na wskroÊ innej,
z bujnà grzywà rudych w∏osów i o zami∏owaniach a˝ nadto Êwieckich.
Ale to mi nie przeszkadza∏o. W ciemnawym, wielkim mieszkaniu na
piàtym pi´trze doÊç nowoczesnej kamienicy (winda, bia∏e, marmurowe schody) spodoba∏ mi si´ pokój – ca∏y w ulubionym kolorze – zielone Êciany, zielone ∏ó˝ko, szafa, stó∏, krzes∏a, a cena – 50 z∏otych – te˝
nie wyda∏a si´ wygórowana. No, wreszcie drzwi, które zamkn´ spokojnie za sobà!
A jeszcze by∏a Helcia. Uosobienie podwarszawskiej, pogodnej, pe∏nej humoru i swoje miejsce w Êwiecie dok∏adnie znajdujàcej gosposi.
S∏u˝y∏a u tych swoich paƒ ju˝ ponad dziesi´ç lat, a teraz i mnie obj´∏a
serdecznà opiekà. A poniewa˝ mieszka∏am bez kuchni, co rano czeka∏a mnie Êwie˝a, chrupka bu∏ka i aromatyczna herbata, które podsuwa∏a mi Helcia stwierdzajàc, autorytatywnie: – Te moje panie tam od tego nie zbiedniejà, a panienka musi porzàdnie jeÊç, bo m∏oda!
Trzeba by∏o co pr´dzej rozejrzeç si´ za jakimÊ zarobkiem. Kupi∏am
obrzyd∏ego szmat∏awca, „Nowego Kuriera Warszawskiego”, gdy˝ tylko tam zamieszczano mnóstwo odpowiednich og∏oszeƒ. I nie namyÊlajàc si´ d∏ugo, przebieg∏am par´ ulic do pobliskiej 6 Sierpnia 1, gdzie
mieÊci∏ si´ Kreishauptamt – innymi s∏owy starostwo warszawskie,
szukajàce maszynistki, znajàcej j´zyk niemiecki.
Pe∏niàcy obowiàzki starosty – niestary jeszcze, kr´py cz∏owiek
o twarzy przera˝onego chomika i zabawnie rudych, krótkich wàsach
– bez chwili wahania przyjà∏ mnie do pracy i wys∏a∏ do doÊç sporego
pokoju. Sta∏y tam mocno ju˝ sfatygowane, spore biurka, za którymi
urz´dowali pan Stanis∏aw, pani Zofia i pan Jan – choç dopiero znacznie póêniej mia∏am si´ z nimi zaznajomiç. Pod oknem t∏uk∏a panna Rela w wielce sfatygowanego remingtona. Na mnie – niemal na Êrodku
sali – czeka∏ równie rozklekotany underwood. Zdj´∏am z niego ceratowy ochraniacz i – usi∏ujàc zdominowaç ha∏as, wywo∏ywany przez
t∏um napierajàcych do wszystkich biurek, g∏ównie ch∏opskich petentów – zapyta∏am speszona: – Czy ja paƒstwu tym moim stukaniem nie
b´d´ przeszkadzaç? – Chóralny wybuch Êmiechu by∏ odpowiedzià.
------1
Obecnie ul. Nowowiejska.
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Ale przysadzista, niem∏oda ju˝, barwnie i ostro wymalowana pani Zofia od razu chcia∏a ustaliç, kogo to mianowicie – w tak niepewnym czasie – do ich przytulnego rezerwatu przynios∏o:
– A skàd pani w∏aÊciwie jest? – zagadn´∏a tonem, który by dziÊ
z pewnoÊcià okreÊliç trzeba by∏o jako zasadniczy.
– Przed tygodniem przyjecha∏am z Berlina – oÊwiadczy∏am uprzejmie, wkr´cajàc w maszyn´ papier z przebitkà.
Gdyby pot´˝na bomba ràbn´∏a w Êrodek owej niewielkiej i od ilu˝
lat zgranej ze sobà, urz´dniczej gromadki – efekt by∏by ten sam. I d∏ugich miesi´cy trzeba by∏o na odrobienie mego spontanicznego, horrendalnego nietaktu! Zresztà nie zdawa∏am sobie w ogóle sprawy z tego,
˝e za 180 z∏otych miesi´cznie w∏àczy∏am si´ w prac´ najokrutniej nam
panujàcego hitlerowskiego okupanta.



Ale i 180 z∏ nie starczy∏o. Jak Êlepe szczeni´ porusza∏am si´ wÊród
niezrozumia∏ych, co gorsza z ka˝dym dniem niemal innych, codziennoÊci wojny. Dobrych rad wprawdzie nie brak∏o: – Có˝ ci szkodzi podpisaç dobrà (bo by∏y i gorsze – a˝ do trzeciej, ca∏kiem nijakiej kategorii) volkslist´? – dziwi∏a si´ puco∏owata Henia, znakomicie obeznana
z rzeczywistoÊcià. – Spokój, dobra posada, no i Êwietne kartki do
Meinla (sklepu, w którym – wcale niezgorzej – zaopatrywali si´ Niemcy i ich rodziny). Itd., itp., etc. Ale...
Nie zabrak∏o ludzi rozumnych i przytomnych. W mig dosta∏am szarà, tekturowà kenkart´ dla „untermenschów” w GG przeznaczonà
i ca∏kowicie lewà, choç z autentycznymi danymi. I niez∏à kart´ pracy
mia∏am te˝. I kartki ˝ywnoÊciowe (w Rzeszy by∏y tak˝e tekstylne, ale
takich dodatków dla „podludzi” nikt nie przewidywa∏!). Sprawnie odbiera∏am przydzia∏y w zarejestrowanym, wycinajàcym mi odpowiednie kupony sklepiku:
– bràzowy, okràg∏y chleb, z którym co tchu p´dziç trzeba do domu,
bo najdalej po dwóch godzinach rozkrusza∏ si´ w niejadalne szczàtki –
ponoç z racji przymieszki mielonych – zwyk∏ych, a NIE jadalnych –
kasztanów,
– równie brunatnà, g´stà i g∏ównie buraczanà marmolad´,
– mniejsze od pude∏ka zapa∏ek kostki myd∏a RIF – równie˝ (kolor,
hm, narodowy?) bràzowomusztardowego, które nie pieni∏o si´, tylko
zwija∏o w drobne, brunatne skr´ty niemi∏osiernie plamiàce r´czniki.
Od wielkiego dzwonu, na przyk∏ad Êwiàt, zdarza∏y si´ RIF-y jasnozielone, o doÊç mi∏ym zapachu i myd∏opodobne – ale bardzo rzadko,
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– minimalne iloÊci cukru, kaszy czy grochu,
– tak zwanà ràbank´, czyli bez ˝adnego sensu przyt∏uczonà tasakami chabanin´, g∏ównie brudne koÊci, które zanosi∏am Helence, w zamian za co w ka˝dà niedziel´ cz´stowa∏a mnie posilnà porcjà pysznej
zupy jarzynowej.
O Ojcu wiadomoÊci nie mia∏am ˝adnych, gdy˝ milczàca umowa polega∏a na tym, ˝e nigdy do niego – na zmieniajàce si´ zresztà adresy
obozów koncentracyjnych – pisaç nie b´d´, skoro koronnym zarzutem
jego aresztowania by∏a ponoç „przyjazna postawa wzgl´dem Polaków” (Polenfreundlichkeit). Bogaç tam! Sz∏o nie o to, sz∏o, oczywiÊcie,
wy∏àcznie i tylko o FIRM¢, o pieniàdze – spore wówczas pieniàdze.
Ale kochana berliƒska ciotka w ostro˝nych, z góry ustalonych zwrotach, pisa∏a – po niemiecku – z Berlina.
Dopiero wtedy zda∏am sobie spraw´ z rzeczy najprostszej: nigdy
dotychczas w Polsce nie mieszka∏am! I uczyç si´ musia∏am najdrobniejszych rzeczy. D∏ugie deliberacje pod malutkim, prywatnym sklepikiem na Mokotowskiej zakoƒczy∏am zwyci´skim zakupem 10 deka
mas∏a – u nas, w MieÊcie, na funty si´ przecie˝ kupowa∏o! Puco∏owata
Henia, której za g∏upià, bo g∏upià, ale przecie˝ dobroç, odp∏aciç chcia∏am wiàzankà kwiatów, prychn´∏a zdziwiona: – A to po co? Imieniny
mam latem, a teraz jesieƒ!
Najwi´cej, bo tu i ówdzie zapraszano mnie do prywatnych domów,
zdumiewa∏a mnie absolutna koniecznoÊç wypijania mocnych trunków
a˝ po ostatnià kropl´. Gdzie˝ nasz, wspaniale zaopatrzony barek domowy, do którego si´ga∏ kto i po co chcia∏ – ale po kieliszek, dwa – nigdy wi´cej!
– To, widzisz, z biedy – wyt∏umaczy∏ mi póêniej starszy i bardziej
rzeczy Êwiadomy cz∏owiek. – DziÊ mam, do dna pij´ i u˝yj´, bo kto
wie, co jutro b´dzie!
W ka˝dym razie – po op∏aceniu pokoju – ka˝de nast´pne jutro
przedstawia∏o si´ coraz gorzej. Przetarte do ostatnich resztek buty
(pantofelki od Leszczyƒskiego nie nadawa∏y si´ „na co dzieƒ”) zacz´∏y w jesiennej chlapie coraz bardziej przemakaç. Domowe obiady, które usi∏owa∏am kleciç z kiszonej kapusty i kartofli – te˝ si∏ nie dodawa∏y. A gdzie pranie, myd∏o prywatne ju˝ i odpowiednio drogie, gdzie
g∏upie drobiazgi, jak prz´dza i nici, ∏apanie oczek, tak z∏oÊliwie uciekajàcych w jak˝e drogich poƒczochach, gdzie – konieczna przecie˝ –
nieub∏agana op∏ata obowiàzkowego, przez miejsce pracy sprowadzonego metra kartofli na zim´?! Skoƒczy∏o si´ to siarczystym zapaleniem
oskrzeli, w którym – poza niezawodnà Helcià – doglàda∏a mnie Rela
i poczciwa pani Zofia, bo jakoÊ zdo∏a∏a si´ do mnie przekonaç.
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Ale potworne Êniegi i mrozy grudnia, którym nic – poza istotnie ciep∏à szubo-pelisà – nie mog∏am ju˝ przeciwstawiç, najwyraêniej wykaza∏y mi, ˝e d∏ugo w tych warunkach z pewnoÊcià ju˝ nie wy˝yj´.
Rela, która pochodzi∏a z Wybrze˝a, wkrótce zaprosi∏a mnie do domu. Pozna∏am nie tylko jej wspania∏à matk´ – panià Zofi´, która dokonywa∏a istnych cudów, utrzymujàc prócz m´˝a komandora – pana Józefa – troje dzieci: m∏odszà Zosi´, wówczas na tajnych kursach szko∏y
Êredniej, Rel´ i najstarszego Lolka, który wprawdzie mia∏ Êwietnà prac´ w w´glu (Giesche – Kohle), ale jednoczeÊnie by∏ w podchorà˝ówce
(okaza∏o si´, ˝e by∏ swego czasu w jednej klasie z Filem, choç potem po
drodze przysiad∏ i matur´ zrobi∏ przed samà wojnà). Starsze dzieci, co
prawda, co mog∏y, matce z zarobków swoich dawa∏y, ale ceny skaka∏y wÊciekle i obrotna pani Zofia dorabiaç zacz´∏a wcale nieêle prywatnymi lekcjami – angielskiego, jako ˝e na ten j´zyk moda zapanowa∏a
w ca∏ej Warszawie: „im s∏oneczko wy˝ej – tym Sikorski bli˝ej”.
Stàd i znajomoÊç z innà m∏odzie˝à – skàpymi jeszcze wówczas – gazetkami. Ale i – ca∏kiem zrozumia∏a – nieufnoÊç. Skàd si´ wzi´∏am? Co
tu robi´? I w∏aÊnie – gdzie i do czego mnie mo˝na przyczepiç? S´k
w tym, ˝e raczej do niczego! I to uwiera∏o jak gwóêdê w bucie. Niby
rozumia∏am koniecznoÊç ostro˝noÊci i rezerwy, ale jednak, ale...
Grudzieƒ 1940 roku zasta∏ mnie skostnia∏à i zbiednia∏à ostatecznie,
a ratunku znikàd nie by∏o widaç. I wtedy, przed samà Wigilià, przes∏ano mi z Berlina (nadal tam by∏am zameldowana) krótki list z KZ
Dachau, ˝e Ojciec mój zmar∏ 15 XII 1940 z racji schorzeƒ wàtroby, opuchlizny, niewydolnoÊci p∏uc etc. Na dobro katów zapisaç nale˝y, ˝e
komunikat ten NIE by∏ sygnowany sakramentalnym Heil Hitler.
I có˝ mog∏am zrobiç z tà wiadomoÊcià?! Za∏àczony, oficjalny spis
powiadamia∏ mnie, ˝e mogà mi przes∏aç koszul´ i ubranie Zmar∏ego,
jego z∏ote koronki na z´bach (co zosta∏o starannie – czerwonym atramentem! – przekreÊlone), tudzie˝ puszk´ z prochami.
Na t´ ostatnià ofert´ nie reflektowa∏am: akurat niedawno ktoÊ takà
przesy∏k´ odebra∏, odda∏ do zbadania chemikom i dowiedzia∏ si´, ˝e
zawiera∏a resztki odpadków kuchennych. A zap∏aciç, oczywiÊcie, za to
trzeba by∏o.
Po pewnym czasie odebra∏am tylko przesnute niemal do osnowy,
szare ubranie. Odda∏am je do najlepszej cerowni i w latach póêniejszych nosi∏am jako kostium, ∏àcznie z pi´knà, jasnozielonà, popelinowà bluzkà (z koszuli) z wyraênym na kieszeni monogramem: „A.K.”.
– I nie boisz si´ tak z tym chodziç? – pytali ludzie. Nie. Nie ba∏am
si´. Choç monogram, oczywiÊcie, by∏ podówczas nader wymowny.
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Ju˝ nie pami´tam, kto i jak zdà˝y∏ wówczas wrzuciç do mojego zielonego pokoiku g´stà, mocno pachnàcà, choç niewielkà, zielonà choink´. Uciek∏am od niej. Uciek∏am z mego piàtego pi´tra. Uciec chcia∏am
od wszystkiego – bo skoƒczy∏ mi si´ Êwiat.
1941 rok jednak – wbrew wszystkiemu – okaza∏ si´ inny. Zacz´∏am
go niefortunnie. I o tym Ci pisaç chc´ jak najmniej. Mianowicie postanowi∏am wstàpiç do klasztoru. Bo skoro ten Êwiat... Dobrym psychologom zawdzi´czam, ˝e ten, nied∏ugi zresztà, okres próbny wypad∏
dla mnie fatalnie. Nic – tylko powrót do Êwiata, gdzie zadania przede
mnà etc., etc. Wróci∏am wi´c do Warszawy, bodaj biedniejsza ni˝
przedtem (próba zakonu cokolwiek kosztowa∏a, a do dziÊ pozbyç si´
nie mog´ niedobrej myÊli, ˝e nie by∏am ju˝ tà posa˝nà jedynaczkà, jak
niegdyÊ).
S∏owem – znalaz∏am si´ znowu w szcz´Êliwie mi zachowanym zielonym pokoiku, ale bez widoków na najbli˝szà przysz∏oÊç. I wtedy
w∏aÊnie...
I wtedy w∏aÊnie, niby w bajce albo g∏upim filmie, us∏ysza∏am dudniàcy jak z beczki g∏os, którego z ˝adnymi innymi nie mog∏abym pomyliç: – Ty przecie˝ jesteÊ córkà Janki! – zagrzmia∏a na placu Zbawiciela pani Felicja, ∏apiàc mnie za ramiona. – Dziewczyno! Co si´ z tobà
dzieje?!
W krótkich s∏owach zreferowa∏am – co. D∏uga, koƒska twarz pochyli∏a si´ w namyÊle: – Daj´ ci dwieÊcie z∏otych. Idê do fryzjera i ubierz
si´ przyzwoicie. DziÊ – piàtek. W poniedzia∏ek, moje dziecko, zg∏osisz
si´ o godzinie szesnastej na ulicy Królewskiej 3. Monopol Zapa∏czany.
Szwedzi. B´dà z tobà rozmawiaç. Ale si´ nie spesz. Szukajà sekretarki
z niemieckim i angielskim. Akurat pasuje. Weê ten dyplom z Lipska.
I nic, tylko wymagaj uczciwej pensji, mówi´ ci, 700 z∏otych!
Wros∏am w ziemi´ i s∏owa nie by∏am w stanie wymówiç. Na owe
czasy – a zw∏aszcza moje umiej´tnoÊci – by∏a to suma bajoƒska! Ale
pani Fela, jak zwykle nie sprawdzajàc efektów swoich wystàpieƒ, wepchn´∏a mi w r´k´ pieniàdze wraz z kartkà z nazwiskami Szwedów,
z którymi si´ mia∏am spotkaç i sprawa by∏a za∏atwiona.
I – ku najwy˝szemu memu zdumieniu – istotnie zosta∏a za∏atwiona!
W styczniu 1941 roku zosta∏am urz´dniczkà PMZ z murowanà legitymacjà i...
Ale o tych wszystkich – i innych – „i” trzeba jeszcze osobno napisaç.
Dobrze: zanim o Szwedach i wspania∏ej u nich pracy – musz´ Ci jednak napisaç o naszym ˝yciu codziennym. Bo widzisz: Wam w oflagu
wydawa∏o si´ ono – i chyba s∏usznie – pasmem nieustajàcej udr´ki.
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A ju˝ nast´pnym pokoleniom, to nic, tylko „kto na drodze – granatem
wal w g∏ow´!”, czyli nieustajàca haratanina, Pawiak, KZ-ty, zbiorowe
egzekucje – gdzie miejsca krwià bohaterów zroszone etc., etc. Gazetki,
podchorà˝ówka w Kampinosie – no i wszelkie inne legendy.
UWIERZ, prosz´, ˝e mimo wszystkich najwy˝szych s∏ów wartych bohaterskich czynów, jednak – LEGENDY – tylko to im zosta∏o!
A nieprawda. A ja – jednak – chc´ Ci o tym naszym dniu powszednim opowiedzieç inaczej. Bo by∏ inny. Zwyk∏y, szary i doprawdy
straszny, ale cz∏owiek taki ju˝ jest, ˝e chyba i w piekle – jeÊli tylko zdo∏a – wy˝yje, jeÊli chce, musi ˝yç.
Stàd wi´c te pi´kne, warszawskie niedziele. KoÊcio∏y, i owszem, pe∏ne, ale póêniej ojcowie rodzin, jak za najlepszych lat, w´drujà ulicami
z pude∏kiem Êwie˝ych ciastek od Bliklego – czy tam skàd – zaczepionym o guzik czarnego, sutego p∏aszcza. A te w´drówki po koÊcio∏ach,
do ˚∏obków, a ju˝ zw∏aszcza – martyrologicznie udekorowanych –
Grobów w Wielkim Tygodniu... No: nie dajmy si´! I aby do wiosny!
Ju˝ trafiam na gazetki, zrazu nieufnie, póêniej coraz ufniej mi podawane. Na podwórkach czarnych, ponurych czynszówek pojawiajà si´ obrazy, rzadziej gipsowe figurki, NajÊwi´tszej Panny. A z czasem, nie
tylko z racji majowych nabo˝eƒstw, spotykajà si´ mieszkaƒcy przy
ukwieconym centrum, Êpiewajàc nie tyle sk∏adnie, ile – z biegiem lat –
coraz bardziej ˝arliwie i nabo˝nie co wieczór:

S∏uchaj Jezu, jak Ci´ b∏aga lud,
S∏uchaj, s∏uchaj – uczyƒ z nami cud,
Przemieƒ o Panie straszny ten czas –
O Jezu – pociesz nas!
Wiem – i ta pieÊƒ ró˝ne mia∏a warianty – ale tak Ci je spisuj´, jak mi
w g∏owie i w uszach pozosta∏a.
W g∏ow´ zachodz´, dlaczego do tych pór nikt z piszàcych nie odda∏,
jak˝e im nale˝nej sprawiedliwoÊci, warszawskim andrusom, czyli
ulicznikom, czyli wspania∏ym naszym gawroszom – ch∏opcom dziesi´cio-, dwunastoletnim – z nieporównanym wdzi´kiem i lekkoÊcià
poruszajàcym si´ po pe∏nej nie tylko groênie zbrojnej, niemieckiej ˝andarmerii Warszawie, ale w dodatku jej – odpowiednio wytresowanych – ponurych wilczurów! Warszawskie wróbelki (tak ich sobie nazywam) lekko wskakiwa∏y do niemi∏osiernie zat∏oczonych tramwajów, proponujàc domowej produkcji gilzowe papierosy, a ponadto
dràc si´ na ca∏e gard∏o:
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Siekiera motyka
Bimber szklanka –
W nocy alarm
W dzieƒ ∏apanka A jak nie masz tysiàc z∏otych
Jedê do Niemca na roboty! –
Siekiera motyka
Pi∏ka deska
To ulica Skaryszewska (gdzie wo˝ono i przetrzymywano do
„eksportu” ludzi z ∏apanek)
Siekiera motyka
Bimber gwóêdê
Bierz górala (500 z∏otych) i mnie puÊç!
Siekiera motyka
Bimber alasz –
Przegra∏ wojn´
G∏upi malarz (oczywiÊcie – Hitler!)
Siekiera motyka
gaz i pràd –
Wnet ich diabli
Wezmà stàd!
Ludziska p´kali ze Êmiechu, a ch∏opcy jakoÊ zawsze umiej´tnie potrafili si´ urwaç w najniebezpieczniejszej chwili i zniknàç w ulicznym
t∏umie.
Kajtki to by∏y – w zawsze jakoÊ przyd∏ugich portkach i czapkach
z daszkiem (materia∏owych – z regu∏y na nich za du˝ych). Handlowali te˝, bez uprzedzeƒ, szmat∏awcem (czyli jak ju˝ pisa∏am „Nowym
Kurierem Warszawskim”), no bo przecie˝ aktualne og∏oszenia!, a potrafili si´ wepchnàç do najbardziej zat∏oczonego tramwaju po to tylko,
by ∏obuzersko gwizdnàç – ostro! – na dwóch palcach i wrzasnàç
ostrzegawczo: – Od rana na Królewskie ∏apanki za∏o˝yli!
WierzyliÊmy im. KochaliÊmy ich. I niech przynajmniej tych kilka
zdaƒ zachowa pami´ç o czupurnych, zawsze weso∏ych i niezwyci´˝onych naszych wróbelkach (na wróbelki obraziliby si´ niesamowicie –
co rozumiem i – niniejszym respektuj´!).
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Dalej: moda! Czy uwierzysz, ˝e narzuci∏a jà konspiracja? A tak!
Dziewczyna, a zw∏aszcza kobieta, bez obowiàzkowo wówczas istniejàcego, kunsztownie skr´conego czuba na g∏owie – zaraz si´ na ulicy
rzuca∏a w oczy! To samo, rzecz jasna, dotyczy∏o na przyk∏ad aplikacji,
czyli naszywek bia∏à tasiemkà na sukienkach, to samo – vide Mi∏osz –
pantofli na wy˝szym czy ni˝szym, ale zawsze szczerokorkowym koturnie. I makija˝! Drogerie p´ka∏y od kosmetyków (mi´dzy innymi
u˝ywa∏y ich starannie, ukrywajàce si´ po aryjskiej stronie, ˚ydówki)
i nie do pomyÊlenia by∏o dla m∏odej dziewczyny niemalowanie si´.
Pierwszà mojà uczciwà, czyli od Szwedów wyp∏aconà – co prawda do
675 z∏otych zredukowanà – pensj´, („bo pani to jednak taka jeszcze
m∏oda i nieobcià˝ona obowiàzkami rodzinnymi”) uszczkn´∏am zaraz
podczas pierwszej przerwy obiadowej, kupujàc we wspania∏ej drogerii kremy, szmink´, o∏ówek do brwi, wod´ kwiatowà i tyle mi z tego
zosta∏o! Drogeria by∏a tu˝, na Krakowskim, a w t∏oku poczciwej dziewi´tnastki, którà wraca∏am na Marsza∏kowskà, pozbawiono mnie –
z torebki – portfela z ca∏à, nieb∏ahà przecie˝ podówczas resztà pensji.
Niezapomniana nasza kasjerka, pani Misia, ju˝ nast´pnego dnia t´,
wy∏àcznie przez moje gapiostwo spowodowanà strat´, wyrówna∏a.
Przez wszystkie nast´pne lata najstaranniej dba∏yÊmy o dobry wyglàd: najmodniejszà fryzur´, odpowiednie kolory, zimà o wspania∏e
zakopiaƒskie kapce, czyli wysokie buty z bia∏ego filcu, na podwójnej
podeszwie, Êlicznie na palcach potrójnà skórkà przeszywane. Najgorzej to wyglàda∏o w 1943 roku: trzy czwarte warszawianek k∏apa∏o
wówczas od wiosny do póênej jesieni, elegancko co prawda wyrobionymi, ale jednak drewnianymi podeszwami o uliczne bruki. Ale wtedy narasta∏a szaleƒcza moda celofanu. Ani wiem, skàd si´ wzi´∏y
barwne arkusze cieniuteƒkiej folii. Ale splata∏yÊmy z nich paski, robi∏y torebki, kapelusze – koniecznie z szerokim rondem! – i kolorowe
paski do drewnianych, sanda∏kowych podeszew. Biada tylko by∏o elegantce, która tak wymodniona wybra∏a si´ w pi´knà pogod´ na d∏u˝szy spacer: nag∏y a niespodziewany (choç cz´sty!) deszcz roztapia∏
bezlitoÊnie ca∏à t´ papierkowà kolorowizn´ i nieszcz´Ênica, z podeszwami drewniaków w garÊci, cz∏apaç musia∏a wÊród ulewy do domu: bez kapelusza, paska, ledwo z resztkami ukrytych w – te˝ przecie˝ celofanowej – torebce rzeczy (torebki mia∏y na ogó∏ podszewk´
z normalnego p∏ócienka!).
A co si´ jad∏o? Te˝, nie wed∏ug dawnego porzekad∏a: „Co Bóg da∏ –
a ludzie nie wzi´li”. Zatrz´sienie znakomitych barów, restauracji, a nawet poczciwie – ale i uczciwie! – serwowanych obiadów domowych
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by∏o ogromne. Walna w tym zas∏uga naszych, tak˝e niedocenionych
i niedochwalonych, bab – wiejskich szmuglerek – które jeszcze przed
Êwitem pakowa∏y si´ ze swymi koszami i torbami do podmiejskich pociàgów, ryzykujàc nie tylko konfiskatà przewo˝onej s∏oniny, boczku,
mi´sa, kie∏bas i szynek, ale mnóstwem obrzydliwoÊci – od ∏apówek
i ∏apanek, a˝ po zes∏anie do obozu koncentracyjnego. Im tak˝e, po dziÊ
dzieƒ, nikt nie odda∏ nale˝nej sprawiedliwoÊci. ˚e zarabia∏y? A kto nie
chce?! Zresztà, bez popytu nie ma i poda˝y. ˚e czasem, z wielu stron,
wszystko to si´ w ohyd´ zysku za wszelkà cen´ przeradza∏o. No...
W ka˝dym razie prócz najbardziej znanych lokali, jak Znachor czy
U Aktorek, czy – z innej racji znanej i s∏ynnej – Za Kotarà na Mazowieckiej, zjeÊç mo˝na by∏o uczciwie na ka˝dej niemal ulicy.
I tu dogoni∏o mnie moje dzieciƒstwo, w jakieÊ jasne popo∏udnie spotka∏am tu˝ przed nur für... („tylko dla”... Niemców) mi∏ym, dawnym
Bristolem na Krakowskim PrzedmieÊciu doÊç dobrze znanego, za˝ywnego, ∏ysawego, a niewysokiego pana. – Przepraszam, ale pani chyba
na pewno jest córkà...? – zagadnà∏.
Zgadza∏o si´: Hotel Excelsior, Cafe Corso... i ju˝ niebawem – a z czasem i z ch´cià – co tydzieƒ siadywa∏am w soboty przy Ênie˝nobia∏ym
stoliku, na którym niezapomniany pan N. wyczarowywa∏ a to pyszny
befsztyk z rumianà cebulkà, a to ulubione moje kotleciki ciel´ce. Wina
by∏y zawsze dobre. A za suty pocz´stunek nie p∏aci∏am nic. Przeciwnie – gospodarz odprowadza∏ mnie a˝ do wyjÊciowych drzwi i w podanà na po˝egnanie r´k´ wsuwa∏ pi´ciusetz∏otowy banknot. – Pani ju˝
b´dzie wiedzia∏a, dla kogo, bo có˝ ja, restaurator? No, to mo˝e do
przysz∏ej soboty. I gdyby coÊ by∏o trzeba, to ja zawsze...
Trzeba, myÊl´, ˝e koniecznie trzeba pami´taç o tym, ˝e byli i tacy –
tak zwani – zwykli ludzie.
Ale nie wszystkie spotkania z dzieciƒstwem przebiega∏y tak radoÊnie i harmonijnie. W latach póêniejszych (widzisz, celowo nie zachowuj´ wojennej chronologii) zdarzy∏o si´, ˝e mia∏am pi´kny pokój
z osobnym wejÊciem od frontu (reszta mieszkaƒców w´drowa∏a kuchennymi schodami, co mia∏o wówczas spory sens, ale o tym póêniej
napisz´) i któregoÊ popo∏udnia rozleg∏ si´ – u tych nieu˝ywanych na
ogó∏ frontowych drzwi – dzwonek. Zdziwiona otworzy∏am i zamar∏am: przede mnà, w zielonym mundurze kapitana Wehrmachtu, sta∏
jak˝e mi dobrze znany Fryc Wegner, wo∏ajàc najczystszà polszczyznà:
– Nareszcie ci´ znalaz∏em! I co z twoim ojcem? No... przecie˝ musimy...
– Panie Fryderyku – wybe∏kota∏am wpó∏przytomnie – nie mog´ pana tutaj przyjàç. A zw∏aszcza w mundurze! Rozumie pan?
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Zrozumia∏. Cofnà∏ si´ z wyraênym pop∏ochem, mówiàc, ˝e ma tylko tydzieƒ urlopu, a mieszka u spolonizowanego brata, wi´c gdybym
chcia∏a? Chcia∏am i owszem. Pojecha∏am nazajutrz. Fryc, rozumiejàc
sytuacj´, otworzy∏ mi drzwi w cywilnym ubraniu. PogadaliÊmy, choç
niewiele z tego pogadania wyniknàç mog∏o. Có˝, zosta∏ zmobilizowany, by∏ ˝o∏nierzem, oficerem i dok∏adnie rozumia∏ (by∏a druga po∏owa
1943 roku), co si´ dzieje. UÊciskaliÊmy si´ serdecznie na po˝egnanie,
bo szczerze ˝yczy∏am i jemu, i Mariechen, i ich córeczce wszystkiego
dobrego, ale odtàd nic wi´cej o nich si´ nie dowiedzia∏am. A mo˝e
i nie chcia∏am wiedzieç? Histeryczne wybuchy polskiej szwagierki
(której syn, korzystajàc z niemieckiego nazwiska, by∏ krupierem w gestapowskim kasynie w alei Szucha i, chyba z racji swych wyskoków,
do powstania nie do˝y∏) wygna∏y mnie z zasobnego mieszkania i od
suto zastawionego sto∏u znacznie wczeÊniej, ni˝by si´ to dobremu,
spokojnemu i dotychczas w mojej pami´ci z najlepszymi wspomnieniami zachowanemu Frycowi podobaç mog∏o. Ale przecie˝ by∏a wojna. Wojna!



Dalej o drobiazgach. Bo w∏aÊnie o nich najmniej wiadomo. Na
wskroÊ konspiracyjnie, pod czujnym okiem Helci, od której zresztà
sporo si´ – jak na wojenne czasy – nauczy∏am, sma˝y∏am na najprawdziwszej miedzianej, ogromnej patelni wspania∏e, ciemne wiÊnie tych
niezapomnianych lat, kiedy wszystkie pory roku jakby si´ wzajemnie
przeÊciga∏y w dochowaniu najlepszych (czy najgorszych) swoich w∏aÊciwoÊci. Przychodzi∏o do mnie wówczas sporo goÊci, a gosposia orzek∏a autorytatywnie: – Co tam panienka ma byç stratna! Herbat´ si´ poda, no i racuchy. Màka jest, jajka te˝, oleju starczy, tylko dro˝d˝y kupiç trzeba i ju˝! A konfitury z wiÊni przecie˝ ju˝ sà!
Ba, i „ju˝”! Albo˝ wiedzia∏am, ile tych dro˝d˝y i, i w ogóle? Z czasem jednak na tym moim piàtym pi´trze, w zielonym pokoiku coraz
gwarniejsza czereda zapycha∏a si´ pi´knie wyroÊni´tymi racuchami,
a gdy dyskusje stawa∏y si´ z ka˝dà godzinà bardziej goràce (a nieub∏agana godzina policyjna nadciàga∏a coraz to bli˝ej) jawi∏a si´ obok tej
zagrychy jedna, a z czasem druga (a te˝ i nast´pna) çwiartka powszechnie pijanego bimbru przy akompaniamencie nieod∏àcznej
przyÊpiewki: „My m∏odzi – my m∏odzi / Nam bimber nie zaszkodzi!”,
czemu – w póêniejszym czasie i na innym miejscu – wtórowali ochoczo starsi, którzy te˝ wskutek godziny policyjnej musieli z nami sp´dzaç calutkà noc, a˝ po wyt´sknionà, wolnà ju˝ szóstà rano – przy taƒ-
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I tu dogoni∏o mnie moje
dzieciƒstwo, w jakieÊ jasne
popo∏udnie spotka∏am tu˝
przed nur für... („tylko
dla”... Niemców) mi∏ym,
dawnym Bristolem na Krakowskim PrzedmieÊciu doÊç
dobrze znanego, za˝ywnego, ∏ysawego, a niewysokiego pana...
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I nie namyÊlajàc si´ d∏ugo, przebieg∏am par´ ulic
do pobliskiej 6 Sierpnia,
gdzie mieÊci∏ si´
Kreishauptamt - innymi
s∏owy starostwo warszawskie, szukajàce
maszynistki, znajàcej
j´zyk niemiecki.
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cach, kartach albo i jak si´ zdarza∏o: „My starzy – my starzy / Nam
z bimbrem te˝ do twarzy!”. Pi∏o si´ – istotnie – potwornie i niemal
dzieƒ w dzieƒ. S∏usznie: Niemcy tego przecie˝ chcieli. Czy˝ myÊmy
nie wiedzieli?
WiedzieliÊmy – i owszem. Do ka˝dej miesi´cznej pensji (w ka˝dym
razie u nas, u jakby po trochu niezale˝nych Szwedów) dodawano pó∏
litra wódki z czerwonà kartkà. OczywiÊcie gardziliÊmy takim napitkiem, hurtowo go przez jakiegoÊ poÊrednika wymieniajàc na pieniàdze. Ale bimber to by∏a inna sprawa. Zaczynajàc od byle jakiej – i te˝
na ogó∏ wzgardzanej kartoflanki – po rzeczywiÊcie najwspanialej rektyfikowanà buraczank´, pi∏o si´ to wszystko zach∏annie. Dlaczego? Bo
zbyt wczesne, a rygorystyczne godziny policyjne unieruchomi∏y ludzi.
Ponadto skazywa∏y ich na cz´sto ca∏onocne nas∏uchiwania: czy ju˝ zajecha∏ samochód? Ju˝ wbiegajà na pi´tra? Walà do drzwi? Czyich?
Wy˝ej, ni˝ej? A je˝eli nawet zdarza∏y si´ spokojne wieczory, wszyscy
wiedzieli, ˝e z nastaniem nast´pnego ranka nastanie tak˝e – nieunikniona przecie˝ – kolejna walka o ˝ycie i prze˝ycie, wi´c?
A zresztà – i przede wszystkim – trzyma∏y nas napi´te czujnie i nieustannie nerwy i – mocne jeszcze – m∏ode g∏owy. I po kolejnych
çwiartkach podÊpiewywaliÊmy nie ˝adnego tam utrapionego „górala”, co to mu nie ˝al, ani inny Czerwony pas, tylko znacznie mniej
przystojne pioseneczki, jak choçby:

Zielony kapelusik –
Piórko czerwone –
Oj diri-diri-oj diri-oj diri da!
Jak se znajdziesz dziewczyn´
Weê jà za ˝on´ –
Oj diri-diri... etc.
Zielony kapelusik –
Z czerwonym piórkiem –
Oj diri-diri....
Jak nie chce ci´ dziewczyna –
Zawià˝ se sznurkiem!
Oj diri-diri... etc. – da!
M∏odzi byliÊmy przecie˝. Nie chcieliÊmy – nie mogli – z ˝ycia rezygnowaç. A na – przypadkowych cz´sto – ca∏onocnych spotkaniach,
byli nie tylko bracia kole˝anek, ale te˝ koledzy owych braci, byli ponadto – dotychczas w przelicznych opisach tych lat jakoÊ na nich nie
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natrafi∏am – panowie bez obràczek, czyli ludzie tak g∏´boko tkwiàcy
w konspiracji, ˝e chcieli – i musieli – pozostaç w ca∏kowitym oderwaniu od rodzin, ˝eby ich – w razie wpadki – nie nara˝aç. I by∏y te˝ m∏ode, przystojne, albo i mniej, dziewczyny: ∏àczniczki, kolporterki, te
z nas∏uchu itd. I wszyscy chcieliÊmy ˝yç, wiedzàc przy tym jak bardzo
i w ka˝dej chwili nasze ˝ycie jest zagro˝one. Tworzy∏y si´, by∏y ze sobà krócej lub d∏u˝ej, pary. Coraz cz´stsze by∏y, zw∏aszcza wÊród bardzo m∏odych, Êluby. Niepisany kodeks naszych roczników skrupulatnie przestrzega∏ swoistej wiernoÊci – nie tolerowano zdrad i zw∏aszcza
zbyt lekkomyÊlne dziewczyny (bo ch∏opy – s∏usznie zresztà – uchodzili za bardziej nara˝onych) darzono pogardliwym przydomkiem przelotnica – co wówczas mia∏o jednoznacznà, i w towarzyskich skutkach
dotkliwie przykrà, wymow´. By∏o jakoÊ – mimo wszystko, czy mo˝e
dlatego w∏aÊnie – nie tylko swojsko, ale i czysto. Tak wtedy by∏o.
A ÊpiewaliÊmy sobie – w pe∏ni Êwiadomi wspó∏czesnych dni i naszej
w nich koniecznoÊci bycia – zaktualizowanà, choç dawnà Êpiewk´:

Up∏ywa szybko ˝ycie
Jak potok p∏ynie czas.
Za rok, za dzieƒ za chwil´
WCALE nie b´dzie nas!

Spad∏a ∏y˝ka z pó∏ki
¸upn´∏a kuchark´ w ∏eb!



albo – co gorsze:

Spod czeskich STRZech
Sz∏o Czechów TRZech
jeden z nich w polu ZCZEz∏
Drugiego w boru ZAGRYZ¸ bies –
TRZEci tylko z Czechów TRZech
Wróci∏ zdrów do czeskich STRZech!
Te i inne figliki dykcyjne powtarzam sobie z wielkim przekonaniem. Zakonnicà nie b´d´, ale mo˝e aktorkà? Bo oto ca∏kiem przypadkowo namówiono mnie na bezp∏atne, indywidualne lekcje u pani Janiny Adwentowiczowej, by∏ej ˝ony Karola Adwentowicza. Wkrótce
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orientuj´ si´, o co chodzi: te lekcje sà DLA NIEJ, ˝eby dosz∏a do jakiej
takiej przytomnoÊci po stracie jedynego syna, którego – chyba bomba?
– zabi∏a w 1939 roku. W wielkim, mrocznym mieszkaniu ca∏y pokój
jest mu poÊwi´cony: na stole, obok wielkiej fotografii i stale zmienianych kwiatów, stojà jego buty, le˝y ubranie, jakieÊ notatki, ksià˝ki...
Pani Janina jest – pi´knà niegdyÊ – by∏à aktorkà o wielkich, szarych
oczach i szczerym umi∏owaniu teatru. Ale mimo najlepszych ch´ci,
wytrwale odrabianych dykcyjek, na których, niestety, k∏ad´ si´ beznadziejnie moim rulowanym i ju˝ ni rusz wykorzeniç si´ niedajàcym „r”,
a tak˝e – mniej lub bardziej udanie improwizowanych scen oraz etiud
– niebawem okazuje si´, ˝e aktorkà zostaç nie mog´! I tak zwane warunki, czyli doÊç toporna figura, nie najlepsze nogi, ma∏o ruchliwa –
zbyt przy tym wielkop∏aszczyznowa – twarz plus dziwacznie skoÊne
oczy („Chiƒczyk na odwyrtk´”!) te˝ mi nie pomogà! Ha, trudno! Wobec tego bierzemy si´, jak nieomal podówczas wszyscy, do handlu!
Pierwsze próby handlowe – to myd∏o. Produkuje je niejaki pan Karol, a poszukiwane jest bardzo z racji owego kartkowego, o którym Ci
ju˝ pisa∏am. Co i rusz wspinam si´ wi´c na wysokie pi´tro, z dala ju˝
zionàce przeraêliwym smrodem niezb´dnego w tej produkcji ∏oju baraniego z dodatkiem kalafonii. Myd∏a sà spore: toaletowe – pi´kne, ró˝owe, ˝ó∏te, bia∏e – tudzie˝ s∏upki do golenia i czterocz´Êciowe rygle
do prania. Domokrà˝´ z nimi wiernie i przez wiele, wiele tygodni (to
wszystko w okresie wielkiej biedy, czyli walenia w prastarego underwooda na 6 Sierpnia), ale w rezultacie skrupulatnych handlowych obliczeƒ wychodz´ na tym jak przys∏owiowy Zab∏ocki na mydle i nawet
ju˝ dobrze i bezpiecznie zainstalowana u Szwedów sp∏acaç jeszcze
musz´ naros∏e z tej racji, a wcale niema∏e, d∏ugi!
Ilu˝ to si´ ja fachów w tym krótkim czasie ima∏am! DoÊç lukratywna by∏a, na samym poczàtku, praca szklarza, bo okien do podkitowania nie brak∏o, a r´k´ mia∏am pewnà i diamentem przycina∏am szklane tafle nieomylnie do ˝àdanych wymiarów. Póêniej by∏o konieczne,
choç fatalnie op∏acane, uczestnictwo w wydawaniu bezp∏atnych zup
wyg∏odzonym dzieciakom gdzieÊ na PowiÊlu. Z kolei, dobrze ju˝ by∏am wykszta∏cona w wojennym kucharzeniu (na pociech´ czytywa∏o
si´ przepisy z 365 obiadów åwierciakiewiczowej albo – niezapomniane! – wspania∏oÊci, zalecane w kolejnych numerach „Bluszczu” – bo
i jego roczniki ocala∏y jakimÊ cudem w przepastnych szafach czy piwnicach ró˝nych babç i cioç!), umia∏am nie tylko upiec ciemny i aromatyczny piernik z marchwi albo z suszonych skórek jab∏kowych sporzàdzaç wcale smacznà herbat´, ale fabrykowa∏am – co prawda tylko zi-
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mà – znakomite kartofelki marcepanowe z najzwyklejszych kartofli
z dodatkiem cukru, odpowiednich migda∏owych olejków do ciasta i –
wcale wówczas nie tak trudnego do zdobycia – kakao, w którym wyrobione kulki trzeba by∏o dok∏adnie obtoczyç. Dochodziç, czyli zastygaç w sztywnà mas´ musia∏y ju˝ za oknem, a ˝e o lodówce ani si´ komu Êni∏o, by∏ to towar wybitnie sezonowy!
Z biegiem lat wykszta∏ci∏am si´ i w dorabianiu. Hitlerowcy mieli fatalny zwyczaj gro˝enia, bodaj i za kichni´cie w – ich zdaniem – nieodpowiedniej chwili, karà Êmierci. Otó˝ gdy tak zagro˝one by∏o ca∏e, powszednie ˝ycie – przestaliÊmy na to zwa˝aç! Hala targowa na Koszykach – a zresztà i gdzie indziej – p´ka∏a od Êwie˝utkich warzyw, owoców i innych, pon´tnych towarów. DziÊ jeszcze widz´ m∏odych ˝o∏nierzy niemieckich ∏akomie schylonych nad wy∏o˝onymi zawsze czyÊciutkà, Ênie˝nobia∏à Êciereczkà koszykami handlarek, które przy placu Zbawiciela oferowa∏y rumiane, chrupkie paryskie bu∏ki.
A ja si´ wzi´∏am za samodzia∏. Tu sprawa by∏a trudniejsza, bo
warsztaty lokowano pod Warszawà i o we∏n´ te˝ nie by∏o ∏atwo. Ale
zarabia∏o si´ znakomicie, a szczególnie procenty dodawane w towarze
bardzo nas wspomaga∏y: a to pó∏kuponik na spódniczk´, a to pi´kny
kupon lawendowej we∏enki, z której zdà˝y∏am sobie uszyç sukienk´
z najmodniejszymi podówczas, latajàcymi – bo tylko i do paska przyszytymi, i w Êrodku nadto przeci´tymi – kieszeniami. Co tchu rzuci∏am wówczas kelnerowanie w ogródkowej, podmiejskiej knajpce – te˝
wprawdzie nieêle p∏atne, ale po∏àczone ze s∏oniowatà opuchliznà
ubieganych nóg i martwiejàcymi, od noszenia prze∏adowanych talerzy, r´kami – i wreszcie mog∏am si´ powa˝nie zabraç do w∏aÊciwej
swojej pracy. Wtedy bowiem, nareszcie, znalaz∏am si´ na studiach,
a tego w∏aÊnie najbardziej chcia∏am.
G∏upi okupant – murujàc zw∏aszcza nas, m∏odych, w domu – nie
dostrzega∏ drugiej strony tego przymusu: okaza∏o si´ raptem, ˝e prawie ka˝dy ma wskutek godziny policyjnej mnóstwo czasu! I ludzie,
zw∏aszcza m∏odzi, ale te˝ rodzice dzieci, którym by mo˝e w dwudziestoleciu tego poskàpili, run´li do nauki. Powszechne szkó∏ki by∏y: czytaty-pisaty-rachowaty, wi´cej dla podludzi nie przewidziano. I przysz∏y czytelniku zwa˝: J.P. Sartre z niewoli wojennej niemieckiej wróci∏
do Pary˝a na dawnà posad´ profesora liceum, a w Danii, a w Belgii, a...
Pi´knie. Tyle ˝e pozbawiona, oficjalnie, nawet szkó∏ Êrednich Warszawa, mia∏a ich zatrz´sienie. Nie tylko ze znakomitymi na ogó∏ nauczycielami, ale przede wszystkim a˝ si´ z ch´ci nauki gotujàcà m∏odzie˝à (no i, w dodatku, jednak konspiracja!). Rodzice te˝ byli ch´t-
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niejsi: „bo co si´ tam dzieciak ma po ulicy obijaç, a niech si´ pouczy!”.
U Wawelberga, ˝e to niby takie pó∏technikum, kwit∏a Politechnika (nie
tylko tam zresztà, bo porozdzielano wydzia∏y), medycyna prosperowa∏a przy ró˝nie przezywanych kursach sanitarno-piel´gniarskich
i szpitalach. A zapominaç te˝ nie nale˝y, ˝e w tych okrutnych, ponurych latach mieliÊmy i paradoks doÊç radosny: dwa uniwersytety
w jednym mieÊcie, bo prócz naszego – warszawskiego, pojawi∏ si´,
wygnany ze swego miejsca, ale niezwykle sprawny organizacyjnie
i wcale niezgorzej na warszawskim bruku prosperujàcy, uniwersytet
poznaƒski. A szko∏y teatralne by∏y te˝. I nie tylko one!

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus –
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit hu-u-mus!...



Katakumbowym raczej mruczeniem ni˝ normalnym, pe∏nym Êpiewem witaliÊmy nasz rok akademicki. Ale najwa˝niejsze, ˝e by∏! I rozpoczà∏ si´ jak nale˝y – w Duszpasterstwie Akademickim, czyli w kaplicy Dominikanów (nie z∏o˝´ dziÊ sensownie, chyba gdzieÊ ko∏o
Traugutta). Tedy jednak gaudeamus, mimo i˝ przy lada wpadce nie
tylko nas, ale i profesorów, asystentów etc. niechybnie czeka wi´zienie
i obóz koncentracyjny. Ale my doprawdy chcemy si´ uczyç i jak si´
okazuje – s∏usznie – nieg∏upi ludzie i dobre ksià˝ki pomagajà nam od
koszmaru codziennoÊci przynajmniej odetchnàç. A prócz tego jest
jeszcze coÊ: w ten w∏aÊnie sposób nie tylko sobie budujemy zaplecze,
skoƒczy si´ wojna, potrzebni b´dà ludzie z takim czy owym, ale jednak fundamentalnie naukowym pomyÊlunkiem. Trzeba, trzeba, trzeba pracowaç!
W ˝yciu nie przebrn´libyÊmy przez labiryntowe zawi∏oÊci scs-u,
czyli starocerkiewnos∏owiaƒszczyzny, gdyby nie profesor S∏oƒski.
Drobny, elegancki, cichutko mówiàcy, niewielkimi znaczkami kredà
zapisujàcy równie niedu˝e, ∏upkowe tabliczki, a przecie˝ jak˝e przyst´pnie wiodàcy nas przez przera˝ajàce poczàtkowo gàszcze wszelkich jerów i jatów.
By∏ z tych ca∏kiem si´ niebojàcych: przyjmowa∏ nasze studenckie
grupki – 6-, 8- albo i 10-osobowe we w∏asnym gabinecie przy ulicy Li-
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tewskiej, którego Êciany a˝ po sufit zastawione by∏y ksià˝kami, pogrà˝a∏ nas w ogromnych, skórzanych klubach, czyli fotelach i takiej˝ kanapie (z racji tych rozmiarów Êwietnie nadawa∏y si´ w czasie kolokwiów do podpowiadania!), i potrafi∏ tak nas zaraziç swym najszczerszym zachwytem dla zabytków mowy polskiej, ˝e i dziÊ nawet, po bez
ma∏a pó∏wieczu, pozosta∏ mi w pami´ci jego mi∏y, spokojny g∏os, s∏awiàcy wartoÊci Biblii Szaroszpatackiej czy Kazaƒ Âwi´tokrzyskich.
Wielu ówczesnych naszych mentorów ju˝ nie pami´tam. Innych pami´taç nie chc´, bo nie warto. Ale po wielu dziesiàtkach lat nie przy∏àczy∏abym si´ do biadaƒ na przyk∏ad Tadeusza Kwiatkowskiego, ˝e
byle jakie by∏y te studia, ˝e brak∏o nam kolokwiów, ksià˝ek, pracowni. Sam fakt, ˝e studia istnia∏y i ˝e – bardzo tego chcàc – mogliÊmy je
robiç inaczej, oddzia∏ywa∏ na nasze ˝ycie, a te czy owe mankamenty
wcale nie przeszkadza∏y wielu, bardzo wielu z nas, z po˝ytkiem – mo˝e nie tylko dla siebie – rzetelnie je ukoƒczyç...
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Fotografie pami´ci
Wielkim walorem ksià˝ki Marii Kureckiej sà przede wszystkim jej
zalety kronikarskie. Autorka zresztà nieraz powo∏uje si´ na swój podstawowy zamiar: dochowania kronikarskiej Êcis∏oÊci. Pami´ç ma rzeczywiÊcie fenomenalnà. Rzadko zdarza si´ czytaç tak dok∏adne, tak
szczegó∏owe opisy rzeczy, miejsc, sytuacji, zachowaƒ ludzkich, niepozbawione przecie˝ artystycznej miary i konstrukcji.
Delikatnie, czule wobec ludzi najbli˝szych, matki i ojca, zarysowany pami´tnik czasów dzieciƒstwa i m∏odoÊci ∏àczy si´ tutaj z nieust´pliwym pragnieniem oddania w sposób najbardziej precyzyjny barwy
czasu, w którym przysz∏o autorce ˝yç. Na ostatnich stronach tej, zresztà niedokoƒczonej, ksià˝ki czujemy dramatycznà, narastajàcà obaw´
autorki, ˝e nie zdà˝y daç Êwiadectwa swemu ˝yciu.
Nast´pny powód, dla którego warto t´ ksià˝k´ przeczytaç, stanowià
dwa rozleg∏e obrazy miast, jakie przedstawi∏a w swoim panoramicznym oglàdzie. Pierwsze z nich to Gdaƒsk w czasach przed drugà wojnà, drugie to Warszawa w pierwszych latach wojny. Wspominajàc
Gdaƒsk jako Miasto i tak je nazywajàc, Kurecka czyni z niego – podobnie jak Grass – model Êwiata. Ale przytaczajàc w pewnym momencie
dzie∏a „krajana” - Blaszany b´benek i Turbota – podkreÊla jednoczeÊnie odmiennoÊç swego zamiaru twórczego. Ona bowiem nie pisze
„barokowej” iluzjonistycznej powieÊci, lecz wywo∏uje fotografie pami´ci, których wartoÊç jest nieprzep∏acona. Dowiadujemy si´ o takich
szczegó∏ach wystroju gdaƒskich ulic, umeblowaniu gdaƒskich miesz-
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kaƒ, sposobie bycia gdaƒskich obywateli, o jakich nam si´ nie Êni∏o.
Zmys∏owa wyobraênia Kureckiej pozwala uczestniczyç w ˝yciu gdaƒskiej ulicy, zamieszkaç we wn´trzu gdaƒskiego domu, smakowaç
gdaƒskie jedzenie i bawiç si´ na dominikaƒskim jarmarku. Przebija
w tym wszystkim radoÊç twórcy, który panuje nad nieprzebranà obfitoÊcià szczegó∏ów i uwielbia Miasto, bogate i wyrafinowane, które pozwoli∏o mu si´ zanurzyç w swej skomplikowanej wszechstronnoÊci.
Inaczej oczywiÊcie przedstawia si´ wojenna Warszawa. Ale i tutaj
zamiar Kureckiej jest zupe∏nie niekonwencjonalny. Zdaje sobie ona
spraw´ z tego, ˝e napisano ju˝ wiele o heroicznej Warszawie pod okupacjà w poetyce romantycznej: tyrtejskiej i martyrologicznej. Chce
wi´c spojrzeç swym trzeêwym okiem Gdaƒszczanki na zwyczajnoÊç
uciemi´˝onego miasta i bardzo dobrze jej si´ to udaje. Nie zapominajàc o „idea∏ach”, pisze o „rzeczywistoÊci”, odnotowanej dok∏adnie, bez
uniesieƒ i deklaracji w odniesieniu do m´czàcej (ale nie przedstawionej w sposób m´czeƒski) ponurej codziennoÊci.
Trzecim wreszcie powodem, który przyÊwieca mojej rekomendacji,
jest ukazane w tej ksià˝ce kszta∏towanie si´ wczesnych zami∏owaƒ
i sprawnoÊci lingwistycznych autorki. Pierwsze zdanie tego pami´tnika to zapis fonetyczny inwokacji ∏aciƒskiej i modlitwy francuskiej, wypowiadanych w rygorystycznej szkole przyklasztornej. Autorka nie
omieszka przypomnieç, ˝e pos∏ugiwano si´ tutaj metodami okrutnej
tresury i ˝e zosta∏a ona ju˝ opisana przez Joyce’a w Portrecie artysty
z czasów m∏odoÊci. Kurecka dok∏adnie przedstawia przebieg edukacji
w gimnazjum mi´dzywojennym. Jej m∏odzieƒcza fascynacja ∏acinà zaowocowa∏a debiutem w s∏ynnym „Filomacie”, czytywanym przez ca∏à niemal przedwojennà m∏odzie˝ maturalnà. Nie wspominam ju˝
oczywiÊcie o j´zyku niemieckim i przedstawianym nieraz deformujàcym u˝ytku, jaki czynili z niego hitlerowcy. O wszystkim tym si´ pami´ta, czytajàc ten utwór, gdy˝ autorka b´dzie w przysz∏oÊci Êwietnà
t∏umaczkà na polski wa˝nych dzie∏ literatury niemieckiej, w tym takiego arcydzie∏a, jak Doktor Faustus Tomasza Manna. Skomplikowany
pod wzgl´dem sk∏adni i zmieniajàcych si´ realiów j´zyk i rytm tego
t∏umaczenia wp∏yn´∏y równie˝ na proz´ polskà, na przyk∏ad Jerzego
Andrzejewskiego. Wieloj´zyczne i wielowarstwowe w sensie kulturowym miasto Gdaƒsk mia∏o swój istotny udzia∏ w uformowaniu tak
znakomitej t∏umaczki, jak Maria Kurecka.

Maria Janion
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Dla Marii Kureckiej to mia∏a byç ksià˝ka ˝ycia. Po Êmierci m´˝a, poety Witolda Wirpszy w 1985 roku, zosta∏a sama w przestronnym
mieszkaniu przy Alt-Moabit-Strasse 21/22 w Berlinie Zachodnim. Ponadto dowiedzia∏a si´ wówczas, ˝e i na nià wyrok ju˝ zapad∏, ˝e zmuszona jest toczyç walk´ z zawsze wygrywajàcym rakiem.
Postanowi∏a ocaliç, przypomnieç swoje, jak˝e ciekawe i bogate, ˝ycie. Ocaliç dla siebie, dla dzieci (jej synem jest eseista i poeta Leszek
Szaruga) i przyjació∏. Swoje ˝ycie zapisywa∏a drobnymi literami
w zwyk∏ym zeszycie. Cz´sto czyta∏a fragmenty powstajàcej ksià˝ki,
szczególnie te gdaƒskie, odwiedzajàcym jà przyjacio∏om. Te swoiste
wieczory autorskie dodawa∏y jej si∏, by walczàc z post´pujàcà chorobà,
pisaç dalej. Nie zdà˝y∏a. Zmar∏a w styczniu 1989 roku, napisa∏a tylko
cz´Êç pierwszà i poczàtek drugiej zamierzonej ksià˝ki.
Czym mia∏a byç owa ksià˝ka. Przede wszystkim mia∏a nosiç tytu∏
UFO, czyli mój jedyny garnek. I mia∏a sk∏adaç si´ z trzech cz´Êci.
1. Wspomnienie o dzieciƒstwie i m∏odoÊci w Wolnym MieÊcie
Gdaƒsku i edukacji w liceum zakonnym w Szymanowie pod Warszawà. OpowieÊç o wchodzeniu w ˝ycie, w Êwiat pe∏en, mimo wielu niedoskona∏oÊci, ∏adu.
2. OpowieÊci o okupacyjnej Warszawie w formie listów do póêniejszego m´˝a, który wojn´ sp´dzi∏ w oflagu (Witold Wirpsza pojawia si´ równie˝ i w pierwszej cz´Êci ksià˝ki, jako Fil, towarzysz
dzieci´cych zabaw autorki). To z kolei opowieÊç o Êwiecie w chaosie i rozpadzie.
3. Opis ˝ycia w PRL do 1970 roku. Opis o tyle ciekawy, ˝e autorka, zawsze sceptyczna wobec systemu komunistycznego, by∏a zarazem ˝onà Witolda Wirpszy – poety w poczàtkach doÊç powa˝nie zaanga˝owanego w socrealizm. To z kolei mia∏a byç opowieÊç
o Êwiecie zdegenerowanym.
Ksià˝ka mia∏a koƒczyç si´ scenà, w której Kurecka i Wirpsza wysiadajà z pociàgu i stawiajà swoje walizki na peronie dworca w Wiedniu.
By∏ rok 1970, oboje wiedzieli, ˝e nigdy ju˝ nie zobaczà Polski.

Antoni Pawlak
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Spis fotografii:

str. 11 Widok Gdaƒska z ulicy 3 Maja. 1919, „By∏ sobie Gdaƒsk”.
str. 12 Maria Kurecka – zdj´cie z dzieciƒstwa. Archiwum rodzinne.
str. 27 Kaszubski Targ, dalej – za skrzy˝owaniem z ulicà Rajskà – ulica
Gnilna. Fot. Witold Kledzik, 1935, Zbiory BG PAN.
str. 28 Autorka z matkà, która zmar∏a, gdy Maria Kurecka mia∏a osiem lat.
Archiwum rodzinne.
str. 43 Hotel Continental i kamienice wschodniej pierzei Podwala
Grodzkiego. Ok. 1908, Zbiory BG PAN.
str. 44 Teatr na Targu W´glowym. Zbiory prywatne.
str. 51 Widok z Bastionu Êw. El˝biety na koÊció∏ Êw. Józefa i domy przy
ulicy Garncarskiej. Ok. 1870, Zbiory BG PAN.
str. 52 „Zgodà ma∏e paƒstwa wzrastajà, niezgodà du˝e upadajà” – g∏osi
inskrypcja na Z∏otej Bramie. Widok od ulicy D∏ugiej. Fot. Wiliam
Franklin, „By∏ sobie Gdaƒsk, Kwartalnik nr 6”.
str. 63 D∏ugi Targ – widok spod Zielonej Bramy. 1915-1920, Zbiory BG PAN.
str. 64 Fontanna Neptuna na D∏ugim Targu. Zbiory prywatne.
str. 75 D∏ugie Pobrze˝e. Zbiory prywatne.
str. 76 Prze∏adunek worków ze zbo˝em z barki przy Wyspie Spichrzów.
W tle ˚uraw. Ok. 1938-1939, Zbiory BN PAN.
str. 87 Babcia Amalia z ulicy Pietruszkowej. Archiwum rodzinne.
str. 88 Sklep kolonialny przy ulicy Pietruszkowej, nieopodal Bramy
Straganiarskiej. Ok. 1910, Zbiory BG PAN.
str. 99 Pla˝a na Stogach. Ok. 1930, Zbiory AP Gdaƒsk.
str. 100 O wielkà limuzyn´ ojca opiera si´ uÊmiechni´ta Nelly – 1936 r.
Archiwum rodzinne.
str. 109 Targ rybny na Rybackim Pobrze˝u. Ok. 1910, Zbiory BG PAN.
str. 110 Hala targowa – widok od strony Podwala Staromiejskiego.
Ok. 1910, Zbiory BG PAN.
str. 121 KoÊció∏ NPM. Zbiory prywatne
str. 122 Klasztor i Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie – dawny
pa∏ac Lubomirskich (koniec XIX w.) – widok od frontu.
Zbiory prywatne.
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str. 131 Placyk przed domem towarowym Braci Jab∏kowskich. „Warszawa
na starej fotografii”, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne,
Warszawa 1960.
str. 132 D∏ugi Targ w oczekiwaniu na przyjazd ministra Goebbelsa
– wrzesieƒ 1939 r. AP Gdaƒsk.
str. 143 Dworzec G∏ówny – widok z Podwala Grodzkiego. Ok. 1904, Zbiory
BG PAN.
str. 144 Nelly. Archiwum rodzinne.
str. 159 Szkunery na Starej Mot∏awie przy spichrzach – widok z Zielonego
Mostu. Ok. 1930, Zbiory BG PAN.
str. 160 Grosse Allee (Wielka Aleja). Ok. 1926, Zbiory prywatne.
str. 167 Aleje Jerozolimskie – widok na gmach Banku Gospodarczego.
„Warszawa na starej fotografii”, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Warszawa 1960.
str. 168 Ksi´garnia i sk∏ad Gebethnera i Wolffa na Krakowskim
PrzedmieÊciu, 1933. „Warszawa na starej fotografii”, Wydawnictwo
Artystyczno-Graficzne, Warszawa 1960.
str. 185 Willa (obecnie ju˝ nieistniejàca) na ulicy Parkowej – najprawdopodobniej nale˝a∏a do ojca Autorki. 1911, Zbiory BG PAN.
str. 186 Kasino-Hotel przy sopockim molo. 1936, „Die Möwie”.
str. 190 Ojciec w ogrodzie botanicznym w Oliwie – 1937 r. Archiwum
rodzinne.
str. 199 Maria Kurecka z ojcem na spacerze w Karlsbadzie w przededniu
wybuchu wojny. Archiwum rodzinne.
str. 200 Hitler w Gdaƒsku na ulicy D∏ugiej 19 wrzeÊnia 1939 r. Foto Sönnke,
Zbiory prywatne.
str. 205 Dworzec Anhalter Bahnhof w Berlinie. Zbiory prywatne.
str. 206 Berlin - Friedrich Str. Zbiory prywatne.
str. 227 Krakowskie PrzedmieÊcie z hotelem Bristol. E. Borecka,
„Portret Warszawy lat mi´dzywojennych”, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1974.
str. 228 Ulica 6 Sierpnia w Warszawie. „Warszawa na starej fotografii”,
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Warszawa 1960.
str. 234 T´ fotografi´ Maria Kurecka wys∏a∏a do oflagu przysz∏emu m´˝owi
- Witoldowi Wirpszy. Archiwum rodzinne.
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