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P A M IĘ C I  MOJEJ  M A T K I



Warszawa była miastem mojej m atki i 
wielu wcześniejszych pokoleń jej rodziny. 
Podwórze i ulica Zielona w Lublinie w y 
chowały mojego ojca. Spotkali się we 
wczesnych latach naszego stulecia w  Ka
zimierzu nad Wisłą , gdzie młodzież bohe- 
miczna i bohemizująca zjeżdżała się w  
miesiącach letnich. Malowano i m uzyko 
wano, czytano i recytowano poezje, nu 
rzano się w młodopolszczyźnie i kazimier
skich wąwozach. Dyskutowano ogólnoludz
ko i ludowo, socjalnie i socjalistycznie. 
Kochano się w bajecznej scenerii tego te-  
atrum przyrody, piękna i młodości.

Matka studiowała w ty m  czasie w kon
serwatorium warszawskim, w klasie for
tepianowej profesora Domaniewskiego, a 
ojciec zbliżał się do końca studiów m e
dycznych na uniwersytecie wrocławskim.

Warszawa to miasto mojego urodzenia 
i dzieciństwa, pierwszych kroków i pierw
szych w rażeń, poznawania otaczającego 
świata i poszczególnych jego elementów, 
rozróżniania jego zjawisk i znaczeń, przy j
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mowania ich w siebie i kodowania na ca
łą dalszą przyszłość. O ile Warszawa by
ła i pozostała moją miłością, Lublin  — 
stał się moim przeznaczeniem. Związał 
mnie ze sobą trzema odrębnymi, bardzo 
różnymi w czasie, trwaniu i treści, okre
sami życia.

Mój pierwszy czas lubelski przypada na 
lata 1929 do początków roku 1940, z w y 
jątkiem dwóch lat spędzonych poza kra
jem. W czasie tym  mieściły się moje lata 
szkolne, dojrzewanie ze wszystk im i jego 
problemami, zwielokrotnionymi przez nie
możność ich zrozumienia, dwa lata względ
nej studenckiej beztroski, przyćmionej  
zrozumieniem siebie bez możliwości ak
ceptacji i wreszcie pierwsze rozdziały dra
matycznego eposu wojny.

Drugi okres mojego życia w Lublinie 
przypadł na lata 1944 do 1949, a ściślej: 
od połowy września 1944, gdy dopalała się 
Warszawa, do października 1949, k tórym  
otwierał się poznański okres mojego życia. 
B yły  to lata trudnego wchodzenia w po
wojenną rzeczywistość, ale także lata no
wych nadziei, studiów, pracy, nowego en
tuzjazmu, wykrystalizowujących się am
bicji i zamierzeń. Był to także czas wie
lu dobrych chęci i wielu złudzeń.

Po raz trzeci Lublin zagarnął mnie w 
roku 1956, aby brutalnie odepchnąć od 
siebie w trzynaście lat później. B y ły  to 
lata w moim życiu równie feralne, jak ich 
liczba.



Opuszczając W arszawę, pozostawiałam poza sobą 
również własne dzieciństwo, oczywiście nie zdając 
sobie spraw y z rozciągłości i wagi zmian dokonu
jących się w moim życiu. Nie zastanaw iałam  się rów
nież nad tym, jak  trudne musiało być dla mojej 
m atki zryw anie łańcucha o tak wielu ogniwach, łą
czącego ją z całym jej dotychczasowym życiem, i 
zdecydowanie się, po dziesięciu latach oporu, na za
mieszkanie w obcym, prow incjonalnym  i sennym  
Lublinie, do którego ciągnęło mojego ojca. Może nie 
potrafiłam  jeszcze dostrzegać przeżyć innych osób, 
naw et najbliżej mnie stojących, a tym  bardziej w 
jakiś sposób w nich uczestniczyć. Możliwe również, 
że już w tedy um iałam  widzieć tylko egocentrycznie.

Pociągała mnie inność nowych miejsc, ciekawiło 
nowe mieszkanie, przebudowujące się i nabierające 
kształtów, jak gdyby dojrzewające w moich oczach. 
Pociągał mnie w łasny ogród, k tóry  eufemicznie na
zywano zawsze „ogródkiem ”, choć wcale nie był ta 
ki m ały i stw arzał wizje w ym yślnych zabaw. By
łam przyzwyczajona bawić się sama, stwarzać sobie 
urojone światy, przygody i podróże, zdarzenia będą
ce najpew niej echem znanych lektur, bajek, zasły
szanych opowiadań, a może i snów. Marzenia senne

I
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mojego dzieciństwa bywały tak intensywne, że nie
które z nich pozostały mi w pamięci po dzień dzi
siejszy. W zabawach, jak i w snach przypadała mi 
zawsze rola centralna. Byłam dla siebie najważniej
sza.

Mój brat, o osiem lat starszy ode mnie, nie mógł 
być oczywiście towarzyszem zabaw. Sądzę, że nie 
mógłby nim być, nawet gdyby różnica wieku między 
nami była znacznie mniejsza, tak byliśmy charakte
rami i usposobieniami różni od siebie. Na ogół od
nosił się do mnie z lekką pobłażliwością. Z rzadka 
pozwalał swoim kolegom zabawiać się moim kosz
tem. Mój stosunek do niego był znacznie bardziej 
skonkretyzowany i sięgał głębszych warstw mojego 
odczuwania. Byłam zazdrosna. Był tym wszystkim, 
czym ja ani w ówczesnym pojęciu, ani tym  bardziej 
jeszcze w podświadomości, nie byłam i nie mogłam 
być. Był duży, był ładny, wszystko potrafił, wszyscy 
go chwalili, wszyscy go kochali. Był chłopcem. Brat 
był pierwszym obiektem tak silnego negatywnego 
odczucia, które miało się z czasem rozwinąć w jed
ną z dominujących cech mojego charakteru. Wtedy 
i w całym moim dalszym życiu zazdrość dotyczyła 
wyłącznie sfery uczuciowej.

Udawało mi się czasem zwrócić na siebie uwagę 
i zadziwić nawet tego dużego, doskonałego brata. 
Pamiętam jego uczenie się obowiązującej wtedy w 
gimnazjach „greki”. Być może w jakimś stopniu przeszkadzałam mu moją obecnością, co 
wyraził rymem: ,,alfa-beta-gamma—kapa, 
Krysia — gapa”. Nie pozostałam dłużna: 
,,alfa-beta-gamma—jota, Ma- ryś — idiota”, 
zdążyłam bowiem wystarczająco osłuchać 
się alfabetu.

Wydaje mi się prawdopodobne, że moją wyimagi
nowaną ważnością, powracającą w zabawach i ma
rzeniach sennych, kompensowałam sobie rozwijają-
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Pierwsze lato w Lublinie. Z ciotką, artystką  m alarką H e
leną Frenkiel, zam ordowaną w Treblince 8 sierpnia 1942 r., 
i bratem  M arianem , zam ordow anym  w więzieniu w Dreźnie 
5 października 1939 r.

cy się kompleks niższości, k tóry z czasem przenios
łam z brata na coraz szersze kręgi otoczenia.

Mój kontakt z rówieśnikami był dotychczas m ini
malny. Ograniczał się do sześciorga dzieci znajom ych 
mojej rodziny, z którym i uczęszczałam na lekcje 
pryw atne, tzw. komplety. Ze szkoły publicznej, czy 
jak się w tedy nazywało — powszechnej, można by
ło, podobno, przynieść zakaźne choroby, wszy i bar
dzo brzydkie słowa... Z „kompletów” nie przyniosłam  
niczego z tych rzeczy, natom iast pogłębione poczu
cie niższości. Byłam  gruba, niezgrabna i w jakiś spo
sób zasługująca na dokuczanie. Nigdy nie wiedzia
łam, dlaczego właściwie te inne grzeczne dzieci mnie 
nie lubiły, dlaczego kiedyś, gdy nikogo z dorosłych
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nie było w pobliżu, gromadnie pobiły mnie w ła
zience. Przeżyłam  ciężko tę porażkę zbiorowego nie
akceptowania. Nigdy o tym  nikomu nie powiedzia
łam, ale i nie zapomniałam.

Zbliżał się mój czas szkolny. Należało przygotowy
wać się do egzaminu wstępnego do gimnazjum. Za
miast majaczącej w planach „Królowej Jadw igi”, do 
której chodziły córki znajom ych mojej matki, m ia
ło być to Gim nazjum  im. Unii Lubelskiej w Lubli
nie. Nie zmniejszało to mojego zaciekawienia, za
prawionego pewnym  niepokojem, przemilczanym, 
jak wszystkie ważne spraw y w moim życiu.

Pierwszą szkołą, którą poznałam i w której pobie
rać miałam owe przedegzam inacyjne nauki, była 
pryw atna szkoła powszechna im. Szymona K onar
skiego, mieszcząca się przy ul. Narutowicza. Do szko
ły tej uczęszczałam bez zbytniego entuzjazm u i bez 
godnych uwagi postępów. Niewiele z niej pozostało 
mi w pamięci: dwie panie różnego wzrostu, które 
prowadziły szkołę, i przepowiednia Tadzia Gołębiow
skiego: „Tak ty  zdasz do pierwszej klasy, jak gwóźdź 
wejdzie do kiełbasy!” Pam iętam , że zdążyłam jesz
cze być aniołkiem w jasełkowym „żywym obrazie”, 
ale po przerwie świątecznej nie wróciłam już do 
szkoły, a stało się to głównie za sprawą pająka. 
Przed pająkiem  była jeszcze mysz. M atka z nie
przeniknioną, ale niczego dobrego nie wróżącą miną 
przyglądała się rysunkow i myszy w moim zeszycie, 
czy jak się jeszcze w tedy mawiało: kajecie.

— Coś ty  tu napisała? — stuknęła palcem w na
pis pod rysunkiem . Przeczytałam  głośno to, co by
ło przepisane z tablicy:

— Mysz składa się z głowy, tułowia i ogona.
— Z tablicy? — upewniła się jeszcze m atka, a 

przy obiedzie spytała ojca, czy wie, z czego składa 
się mysz. Jakiś czas o myszy nie było mowy, ale
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wyłonił się fatalny pająk. M atka z nie ukryw anym  
zgorszeniem stwierdziła, że przerysowany z tablicy 
pająk ma trzy  pary  nóg.

— Pająki m ają cztery pary nóg — oświadczyła 
m atka i tym  wyrokiem  zakończyła się moja karie
ra w szkole im. Konarskiego.

Zapytana o radę dr Jankowska, lekarka szkolna 
i dawna znajoma ojca, zaproponowała swoją młod
szą córkę, studentkę KUL, jako preceptorkę. Tak 
rozpoczął się mój codzienny kontakt z panną D anu
sią. Nigdy nie powiedziałam jej, że już dawniej zna
łam ją z widzenia ani w jakich szczególnych oko
licznościach miało to miejsce. Niczym w swojej po
stawie, w swoim stosunku do mnie, nie zachęcała do 
zwierzeń. Ten stosunek stanowił jakieś połączenie 
obojętności z niechęcią. Dlaczego była mi niechętna 
ta piękna dziewczyna? Jakie uprzedzenia leżały u 
podstaw jej stosunku do mnie? Mogę tylko snuć 
przypuszczenia. Lekcje szły opornie i nudnawo. Da
nusi brakowało przygotowania i doświadczenia pe
dagogicznego, nie potrafiła rozplanować m ateriału 
ani poszczególnych lekcji tak, aby umożliwić mi 
skoncentrowanie uwagi. Ją  irytowało moje „nie- 
uw ażanie”, k tóre  przypuszczalnie przypisywała aro
gancji. Z całego tego okresu pam iętam  dziś, poza 
jej urodą i obcością, tylko jedno nowe słowo, któ
rego znaczenia mnie nauczyła, bardzo się przedtem  
nadziwiwszy, że go nie znam: parzenica.

Cokolwiek m yślała o mnie piękna Danusia Jan 
kowska, kom endantka Lubelskiej Chorągwi Harce
rek, „W eronika” i „Aniela” w konspiracji, nie przy
puszczała, że w porze potrzeby k raju  będziemy żoł
nierzam i tej samej Armii.

Bezplanowość naszych lekcji m usiała wreszcie za
uważyć moja m atka, stale zaniepokojona o wyniki 
egzaminu wstępnego. Uproszono wtedy, nie bez tru 

13



du, kuzynkę mojego ojca, kierowniczkę jednej ze 
szkol powszechnych, doświadczonego pedagoga, aby 
mnie generalnie przepytała z obowiązujących pro- 
gram em  nauczania wiadomości. Kuzynka poświęci
ła mi dw ukrotnie po godzinie czasu. Nie wyobraża
ła sobie, że jej szorstkość i jak gdyby naw et oprysk - 
liwość, ogromnie mi przypadną do smaku. Tu się coś 
działo, coś z czegoś wynikało, nabierało sensu, staw a
ło się nie tylko zrozumiałe, ale i zachęcające. W 
skrytości serca pragnęłam , aby te godziny przedłu
żały się, aby zgodziła się udzielić mi ich więcej. Nie 
miała jednak najm niejszej ochoty na zajm owanie 
się moją edukacją. Po pracy w szkole spieszno jej 
było do życia, do klubu towarzyskiego, na brydża, 
na pogawędki i flirty. Ograniczyła się więc do 
stw ierdzenia, że mam  zbyt m gliste pojęcie o g ra
matyce, takie i inne braki oraz zaprotegowała jedną 
ze swoich młodszych koleżanek, k tóra złu m iała za
radzić. Miałam więc uzupełniające lekcje z panią, 
z którą do dnia dzisiejszego pozostaję w serdecznej 
przyjaźni.

G im nazjum  im. Unii Lubelskiej mieściło się w 
tym  czasie w pryw atnym  domu (Ajbuszyca) przy ul. 
K apucyńskiej n r 6. Na egzamin szło się z ładnie 
zwiniętymi arkuszam i papieru kancelaryjnego i 
w łasnym  piórem. K andydatki i bardziej jeszcze od 
nich przejęte ważnością chwili m atki zbierały się na 
kory tarzu  pierwszego piętra. Spodziewałam się sa
mych tylko obcych tw arzy, dlatego przyjem ną nie
spodzianką było spotkanie Geni Missol, z którą czę
sto bawiłam się w ogrodzie plebanii kościoła ewan
gelickiego podczas dawniejszych w akacyjnych od
wiedzin u lubelskiej babki. Pastor Szenajch był oj
cem mojej stryjenki, a pan Missol — organistą i 
nauczycielem parafialnej szkoły niedzielnej. Razem 
zasiadłyśm y więc do egzaminu i obie, szczęśliwie
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przebrnąwszy przez jego trudy, przesiedziałyśmy na 
jednej ławce całą I klasę. Później Genia przeniosła 
się do Grudziądza i nigdy jej więcej nie widziałam. 
Spotkałam  natom iast, w dziesięć lat po wojnie, jej 
rodziców, zamieszkałych na peryferiach małego, dol
nośląskiego miasteczka. Ojciec był pacjentem  szpi
tala, w k tórym  odbywałam obowiązkową prak tykę 
w akacyjną. M atka nie poznała mnie, albo też uda
wała, że nie poznaje. O córce nie chciała mówić. 
Przypuszczalnie należała do tej części rodziny Mis- 
solów, która podpisała niemiecką volkslistę. A oni?

Ostatnie w akacje przed czasem szkolnym będę 
zawsze wspominać jako coś cennego i szczęśliwego 
w moim życiu. Był Beskid Sądecki, Poprad, Rytro, 
droga do Piwnicznej, dużo słońca, dużo dobroci. B y
ła moja ciotka — bardzo kochana, najistotniejsza 
cząstka piękna tego miejsca i czasu.

Potem  zaczęła się lubelska, szkolna rzeczywistość. 
Życie na serio. Od 8-ej rano K iedy ranne wstają zo
rze do 13-ej, kiedy pozostawiało się poza sobą W szy
stkie nasze dzienne sprawy. Droga do szkoły, którą 
zaczynało się poznawać coraz lepiej. Droga codzien
na, niezbyt daleka, a w życiorysie tak  ważna. P ierw 
szy jej odcinek wspinał się lekko wzdłuż m uru za
budowań parafialnych. Mieściło się w nich również 
kino „Gwiazda”, w którym  moje pokolenie zaw iera
ło znajomość z Tomem Mixem i innym i współczes
nym i mu bohateram i pampasów. W tym  kinie oglą
dałam  pierwszą, oczywiście niemą, film atyzację Pa
na Tadeusza. Nie pamiętam , czy widziałam później 
jakąkolwiek inną. W każdym razie pam iętam  tylko 
tę, po której nastąpiły  całe tygodnie zaniedbywania 
zadanych lekcji dla obcowania z Panem Tadeuszem. 
W domu było kilka wydań, od małego, niem al kie
szonkowego form atu, które mój warszawski p ra 
dziadek przeszmuglował z Kalisza do zaboru rosyj



skiego, w latach sześćdziesiątych zeszłego stulecia, 
poprzez Dzieła wszystkie  w pięknym  w ydaniu P i
niego, których nie wolno mi było dotykać, do zna
nego wydania z ilustracjam i Andriollego. Przypom i
na mi się tu  moje szczere zgorszenie, gdy zobaczy
łam kiedyś u jednej z koleżanek Pana Tadeusza... 
prozą.

Na tym  pierwszym  odcinku drogi m ijało się uczen
nice Gim nazjum  Czarneckiej, w czarnych aksam it
nych rogatyw kach z otokiem w kolorze bordo, spie
szące do swojej szkoły w dawnym  pałacu Sobie
skich. Po drugiej stronie ulicy wznosił się gmach 
Gim nazjum  Vetterów, budowany z solidnej czerwo
nej cegły w pierwszych latach naszego stulecia. Dar 
lubelskiego piwowara, na którego nagrobku w ykute 
słowa: „Przeszedł dobrze czyniąc”, nie są w tym  
wypadku pustym  frazesem.

„Nasza” strona ulicy zwężała się nagle, półkoliście 
zstępującą na tro tuar częścią kościoła pobernardyń- 
skiego, grzbietem  potężnej absydy. Potem  w ypro
wadzała na plac Bernardyński, w którego centrum  
królowała, z zapożyczoną pychą baszty obronnej, 
lubelska wieża ciśnień. Okrążając plac stroną lewą, 
m ijało się położony w głębi budynek Męskiego Se
m inarium  Nauczycielskiego. Zimą na dziedzińcu 
przed sem inarium  urządzano ślizgawkę. Na „gwiaz
dkę” dostałam łyżwy i m iałam  naw et blaszki w pra
wione w buty, ale szczególnego zamiłowania do łyż
w iarstw a nigdy nie nabrałam . M atka przypisywała 
to, nie po niej odziedziczonemu, niezgrabiarstw u, 
które dotyczyło również mojego brata, on jednak 
p r z y n a j m n i e j  świetnie się uczył, czego o mnie 
w żadnym  wypadku nie można było powiedzieć.

Po stronie praw ej plac przechodził bezpośrednio 
w ulicę Narutowicza, która jeszcze na krótko przed 
naszym przeprowadzeniem  się do Lublina nazywała
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się Namiestnikowska. Na krótkim  jej odcinku pro
wadzącym do szkoły znajdowało się kilka sklepów, 
jedna czy dwie księgarnie bardzo podrzędnej ka te
gorii, wyspecjalizowane w sprzedaży używanych 
książek, roczników pism i piśmideł ilustrow anych, 
wszelkiej drukowanej tandety  z pornograficzną 
włącznie. Inna sprawa, że pod pojęciem pornografii 
rozumiało się w tych wczesnych latach trzydzie
stych teksty i ryciny, które dziś uchodziłyby co n a j
wyżej za naiw ne lub śmieszne, o ile nie byłyby w y
soko oceniane z racji swego autentyzm u i ew entual
nych wartości artystycznych. Księgarnie te zaopa
tryw ały również uczącą się (nie najpilniej) młodzież 
w tzw. bryki, skrócone w ersje utworów literackich, 
tłum aczenia tekstów łacińskich i im  podobne „po
moce naukow e”, wydawane przez drukarnię Zucker- 
kandla w Złoczowie.

Idąc dalej w kierunku ul. K apucyńskiej m ijało 
się w ędliniarnię, gdzie przy kasie, koło okna w y
stawowego, siedziała zawsze na posterunku przy
stojna i uprzejm a pani Suchodołowa. Dzisiejszym 
garm ażerniom  naw et nie śnią się takie wyroby, ja 
kie w każdy powszedni dzień zapewniał swoim 
klientom  pan W ładysław. Obok roztaczała kuszące 
zapachy piekarnia Ziemnickich, gdzie kupowało się 
wyśm ienite chrupiące „kajzerki”, „szwedki” czy 
„solanki” po 5 gr, a pączki, nie gorsze niż u Chmie
lewskiego czy Rozmusa, kosztowały po 10 gr.

Był jeszcze jakiś sklepik czy w arsztat, do którego 
zstępowało się po schodkach, oraz duży ciemny 
sklep m ateriałów  piśm iennych Flichtenrajchów , w 
którym  można było zawsze, w ostatniej chwili, ku
pić zapomniany blok rysunkow y, zeszyt czy stalów
kę. Był także sklep z nabiałem , w  którym  babka 
kupowała czasem biały ser lub śmietanę, jeśli za
wiodła „Włoscowa” (przypuszczalnie Włoskowa) ze

2 — Trzy razy Lublin J7



Świdnika, stała dostawczym. Ze sklepem tym  łą
czy się pamięć tragicznej śmierci syna właścicielki 
w w ypadku motocyklowym. Dalej, tuż przy bramie 
domu Wośkowskich (nr 13) gnieździł się m ały za
kład fryzjerski W itolda Klauznicera. Mistrz w ysta
wał często w progu swojej razury  w nieskazitelnie 
białym  kitlu, z dużą ogorzałą twarzą, z precyzyj
nym  przedziałkiem, biegnącym środkiem przygła
dzonych ciemnych włosów. Takim go widzę. I taki 
właśnie, choć bez kitla, spojrzał na mnie ze swe
go portre tu  w dwadzieścia lat później, ze ściany ja
dalni dyrektora szpitala, k tóry  zaprosił mnie na ko
lację.

— To mój tatuś — powiedziała urocza pani dy- 
rektorowa.

Jakiż sens miałoby opowiadać jej o moich co
dziennych wędrówkach do szkoły?

Chodziło się więc do szkoły. Do szkoły trzeba 
było jednak nie tylko chodzić, ale także uczyć się, 
a z tym  właśnie było gorzej. Nie um iałam  wejść w 
tryby  system atycznej nauki, gospodarować czasem, 
poddać się planowaniu pracy narzuconem u przez 
nauczycieli. Łatw iej mi było przyswoić sobie treść 
trzech czy pięciu lekcji, tworzących jakąś całość, niż 
uczyć się „kaw ałkam i”. Dawało to bardzo kiepskie 
wyniki na bieżąco i przytwierdziło do mnie etykiet
kę lenia. Miałam też trudności skoncentrowania się 
na tym, co w danej chwili właśnie wymagało uwagi. 
A więc: leń nie uważający na lekcji, leń nie subor- 
dynowany, tym  samym — przeszkadzający. Poza 
złym stopniem z danego przedm iotu obniżano mi sy
stem atycznie ocenę ze sprawowania. M atka m art
wiła się i denerwowała, ojciec wściekał się.

Mimo tych niepowodzeń lubiłam  szkołę. Bywają 
przecież sym patie nieodwzajemnione.

W ychowawczynią I klasy była dr Adela Sommer,
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polonistka, która uczyła również początków języka 
niemieckiego, Ona jedna nie miała do mnie bez
pośrednich pretensji, zbierała jedynie zastrzeżenia i 
negatyw ne oceny innych nauczycieli. Ona również 
była pierwsza, która zwróciła uwagę na moją ła t
wość w yrażania się słowem pisanym. Pam iętam  mo
ment, w którym , pozostając chwilę po lekcji, powie
działa mi, że „dobrze piszę” i że powinnam  „w yra
biać sobie s ty l”, a to przez czytanie nowelek P ru 
sa. Zaleciła Anielkę. Przeczytałam  Anielkę  i Kam i
zelkę. Przypuszczalnie przyniosło mi to rzeczywistą 
korzyść, osobiście jednak wolałam Karola Maya.

A rytm etyki uczyła miła pani Róża Marczewska, 
która wym agała jednak odrobionych lekcji i goto
wości odpowiedzi przy tablicy. Mnie natom iast fas
cynował jej piękny charakter pisma i kształt cyfr. 
Zachwycały mnie zwłaszcza jej rysunki figur geo
metrycznych. Narysowany przez nią sześcian w y
dawał mi się cudowną w swojej prostocie, przezro
czystą bryłą kryształu. Do dziś, a więc po przeszło 
pięćdziesięciu latach, rysuję czasem, na marginesie 
innych zupełnie spraw, sześciany pani Marczew
skiej.

Pani M arczewska przestała być dyrektorką „Unii” 
przed moim rozpoczęciem nauki. Następczynią jej 
na tym  stanowisku była pani Madlerowa, k tóra og
romnie mi imponowała całą swoją postacią, ale 
przede wszystkim  swoimi przemówieniami przy 
różnych uroczystych okazjach. W ydawała mi się 
wyjątkowo złotousta. Je j następczyni, pani F irew i- 
czowa, nie imponowała mi w żadnym  sensie. W yda
wała mi się sztywna, chłodna, oziębiająca atm osfe
rę wokół siebie. Z przyjemnością dowiedziałam się 
niedawno od jednej z byłych „unitek”, która z ra 
cji swojej aktywności w samorządzie szkolnym m ia
ła więcej kontaktów z dyrektorką, że nie była ona



wcale tak lodowato-kamienna, jak mi się wydawało. 
Potrafiła podejmować decyzje bardzo społecznie za
angażowane i demokratyczne.

Zupełnie źle było pomiędzy panną Ziemcówną, 
notabene siostrą dyrektorki, a mną. Mój zeszyt „do 
przyrody” świecił pustkam i. Rysunków z tablicy nie 
zdążyłam jakoś przerysować, w domu odkładałam  to 
na później, co stawało się pojęciem bardzo luźnym  
i w rezultacie — zawodnym. Przychodził nieuch
ronnie moment katastrofy, po którym  należało po
życzyć zeszyt od którejś z koleżanek i w pośpiechu 
i wstydzie uzupełniać braki. Zeszyt pożyczało się od 
prym uski, ślicznej M arysi Kalinowskiej, która 
mieszkała przy ul. Przem ysłowej i do której cho
dziło się, aby zapytać o zadane lekcje, jeśli przez 
nieobecność czy nieuwagę nie było się tego pewnym. 
Lubiłam  nastrój domu Kalinowskich, zupełnie inny 
od tego, jaki znałam z mojego własnego. Szczegól
nie imponował mi pan Kalinowski, który, jeśli aku
ra t zastałam  go w domu, wdawał się z nam i w po
ważną rozmowę o spraw ach szkoły i nauki. Mój oj
ciec nigdy ze mną nie rozmawiał. Mógł wypowiadać 
swoje zdanie, mógł mi stawiać zarzuty, wymyślać 
na moje niepoprawne lenistwo i nieróbstwo, ale nig
dy ze mną nie rozmawiał. W ypomniałam mu to w 
moim ostatnim  liście do niego, kiedy było już na 
wszystko za późno, i um arł ze świadomością w yrzą
dzonej mi krzywdy.

Po zeszyt albo „lekcje” można było także wpaść 
do Halinki Czarnotówny, mieszkającej na N aruto
wicza, najbliżej szkoły. Tam było także inaczej niż 
u nas. W tedy nie potrafiłam  określić, na czym właś
ciwie ta inność polegała i ile było w niej mojej nie
zawinionej winy. Matka mówiła, że byłam skryta. 
Tak, można to było i tak określić.

Przed kilkunastu laty, kiedy zaczęła mnie drę
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czyć bezsenność, usiłowałam znaleźć jakiś sposób, 
jakąś metodę wprowadzania się w sen. Przez kilka 
lat walczyłam z koniecznością ostatecznego oddania 
się w niewolę farm aceutyków . Zawodziło alfabe
tyczne wyliczanie miast, rzek, gatunków zwierząt, 
imion. Próbowałam  sprawdzać listę obecności w mo
jej pamięci dawnych koleżanek z lat w „Unii”. Za
czynało się od Araszkiewiczówny, Bartuziówny, a 
miało skończyć na Żakównie, Żurakowskiej, ale nie 
zdołałam nigdy dojść do własnej litery  „M”, bo po 
drodze była Lelkówna.

Halina Lelkówna, zamordowana, zastrzelona na 
starym  żydowskim cm entarzu na Kalinowszczyźnie. 
Przez jeden rok szkolny siedziałyśmy na jednej ław 
ce, drugiej w środkowym rzędzie, już w nowym 
gmachu szkolnym, w odrem ontowanym  byłym Gim
nazjum  im. Staszica, a jeszcze wcześniej — pań
stwowym gimnazjum  rosyjskim, które ukończył mój 
ojciec. Siedziałyśmy obok siebie. Miałam po praw ej 
stronie jej profil z zsuwającymi się z nosa okulara
mi. M iałyśmy najlepsze stopnie z klasówek polskich. 
Pani Kruszewska kazała nam  głośno czytać przed 
klasą nasze wypracowania. Pani Kruszewska uczy
ła nas kochać słowa polskie, słuchać nieporów ny
walnej z niczym melodii języka polskiego, jego cu
downego bogactwa, jego możliwości i kolorów. Ja 
dożywam wśród obcych słów i dźwięków, a Lelków- 
ny  nie ma. Byłam na jej pogrzebie, gdy po wojnie 
ekshumowano jej zwłoki. Trzym ałam  się na uboczu, 
z dala od gromadki żałobników. Miałam irracjonal
ne poczucie winy, że to ona, a nie ja. Nie wiem, mo
że poza mną ktoś myślał podobnie, ale tylko ja w ie
działam, że iej życie mogło być bardziej potrzebne 
od mojego. Cóż ja mogłam zrobić z tym  moim u ra 
towanym  życiem, nie do uratowania?

Zaczynałam od początku: Araszkiewiczówna, o
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jeden dzień młodsza ode mnie, średnia, przeciętna, 
w moim zapisie pamięci — całkowicie bezbarwna. 
Jej ojciec, przed II wojną w izytator szkolny, przy 
nadarzających się okazjach w yraźnie mi niechętny, 
po wojnie — profesor KUL, przypadkowo spotkany 
w nałęczowskim parku, mile, niem al serdecznie 
wspomniał mojego stry ja, jak się okazało — kolegę 
klasowego i współorganizatora lokalnego strajku 
szkolnego 1905 roku.

Irka Bartuziówna — duża i wesoła. Zastrzelona 
przez męża w jakimś dramacie rodzinnym. Krysia 
Chwastniewska. Później przeniosła się do Gimna
zjum  Czarneckiej. Czarnota — drobna, delikatna, 
raz jeden spotkana po wojnie, z mężem i córką. 
M irka Dankowska. Dąbrowska, córka kom endanta 
Policji, wyniosła i nieprzystępna, nie zauważająca 
mnie w czasie szkolnym i konsekwentnie nie roz
poznająca po okupacji, naw et kiedy kłaniał mi się 
jej w łasny mąż. Robiła wymówki Kazi Żurakow- 
skiej, córce lekarza powiatowego, z racji jej „za
dawania się” z Helą Kozdrój, której ojciec był szew
cem.

Potykając się o nazwisko Heli Kozdrój, doznaję 
nieodmiennie przykrego poczucia winy. Nie odda
łam jej pożyczonego kiedyś zeszytu do fizyki. Nie 
wiem, jak do tego doszło ani co mną mogło powo
dować, ale nie przestałam  nigdy czuć się „nie w po
rządku” wobec niej, dziś poważnej uczonej, w bli
żej nie znanej mi specjalności, na k tórejś z wyż
szych uczelni czy też w Polskiej Akademii Nauk.

W racam pamięcią do alfabetycznego porządku. J a 
dzia Fabjańska — dziś dentystka. Irka Frydrychs. 
Gołębiowska. Pam iętam  wąskie, bardzo strome scho
dy do jej mieszkania — parzysta strona ul. N aruto
wicza, praw ie zaraz za rogiem ul. Górnej. Na ścia
nie wisiała duża oleodrukowa reprodukcja Dolciego
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Chrystus na Górze Oliwnej. Herm anówna — ładna 
dziewczynka, w swojej urodzie i osobowości bar
dzo banalna. Córka zawodowego wojskowego, k tóry  
jako Żyd nie miał szans awansowania powyżej stop
nia chorążego W ojska Polskiego. Podobno przeżyła 
okupację.

Zosia Jakubik. Przyszła do nas dopiero do III czy 
IV klasy. Zapytana przez panią Kruszewską na tzw. 
godzinie wychowawczej, gdzie pracuje jej m atka, 
odpowiedziała, że na poczcie. Ale pani K ruszew ska 
chciała koniecznie wiedzieć, co m atka Jakubik robi 
na poczcie, więc Zosia, po chwili milczącego zakło
potanego stania w ławce, podeszła do katedry  i moż
liwie jak najciszej wyszeptała: sprząta. Pam iętam  
tak dobrze ten moment, tę scenę, która spraw iła mi 
głęboką, nie analizowaną wtedy, przykrość.

Kluczyńska. Cesia, W rażenie, jakie zrobiła na nas 
próba samobójstwa jej m atki przez wypicie jodyny. 
Tak mało wiedziałyśm y jeszcze o tragediach życia 
ludzkiego, a tak wiele z nich oczekiwało każdą z 
nas. H anka Kondraciuk. Dojeżdżała z Motycza. Kos- 
sobudzka, chyba Renata. Pamięć potykała się, na
trafia ła  na luki, ciągnęła dalej i w rezultacie okazy
wała się całkowicie nieskuteczna jako środek nasen
ny.

Nauka w II klasie zwielokrotniła jeszcze moje kło
poty szkolne. Miałam trudności koncentracji, co nau
czyciele traktow ali jako nieuw agę i nonszalancję. 
Miałam jakiś trudny  do określenia i wyjaśnienia, 
przede wszystkim  samej sobie, niepokój w ew nętrz
ny, k tó ry  zaburzał system atyczne, zdyscyplinowane 
działanie, co szkoła i dom rodzinny zgodnie uzna
wały za objawy karygodnego lenistwa. M usiałam po
bierać korepetycje z m atem atyki, a dorywczo także 
z łaciny. M atkę zawstydzało to i denerwowało, a oj
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ca gniewało i skłaniało do uwag, że w moim wieku 
on udzielał korepetycji innym, leniom i matołom.

Rehabilitowały mnie w jakimś stopniu dobre oce
ny  z historii i geografii, które bynajm niej nie były 
moją zasługą. Historii uczył w sposób in teresujący i 
niekonw encjonalny dr Stefan Wojciechowski, a za
interesow anie nauką o ziemi wszczepiała nam  dr 
Aniela Chałubińska, osoba pełna osobistego uroku 
i fenom enalny dydakta. W szystkie uczennice, u któ
rych przyjęła się ta „szczepionka”, darzyły ją naboż
nym  uwielbieniem. Ziemcówna, która zazdrosnym  
okiem widziała stale wzrastające „stronnictw o” Cha
łubińskiej, do mnie zaś w dalszym ciągu miała du
żo zastrzeżeń, kąśliwie powiedziała m atce na którejś 
wywiadówce:

— Ona robi tylko to, co lubi, a lubi mało.
Była to prawda, a w dodatku, praw da prorocza. 

Przez większą część mojego życia robiłam, co mnie 
pasjonowało i czego w rezultacie było bardzo mało.

Mój romans z nauką rozpoczął się na gruncie 
Gim nazjum  im. Unii Lubelskiej w Lublinie, na g run
cie szkolnego Koła Krajoznawczego i pod egidą dr 
Chałubińskiej. Mogę bez odrobiny przesady stw ier
dzić, że to ona właśnie nauczyła mnie myśleć, mó
wić i pisać w sposób ścisły, jasny, zwięzły i nauko
wy. Nie zapomniałam nigdy tego zebrania Koła K ra
joznawczego, na k tórym  odczytałam starannie przy
gotowany, ilustrow any przezroczami (nasz niezapo
m niany, archaiczny epidiaskop!) refera t o Włoszech, 
i w oczekiwaniu sukcesów usłyszałam  zdanie prof. 
Chałubińskiej, otw ierające dyskusję:

— Precz z czytanymi referatam i!
W rażenie piorunujące, ale ile cudownej nauki na 

całą przyszłość! Przejęłam  „pałeczkę” i sama, nigdy 
nie czytając referatów  ani wykładów, uczyłam te
go, z różnym  powodzeniem, młodszych kolegów.
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Pozwoliła mi także prof. Chałubińska poznać zdra
dziecką słodycz pierwszych sukcesów naukowych. 
Koło ogłosiło konkurs na w akacyjną pracę k rajo
znawczą. Zadania konkursu ujęte były w punktach, 
planem, który mógłby znaleźć się w każdym skryp
cie jako wzór dla prac sem inaryjnych czy nawet 
magisterskich, jak to dziś oceniam. Lato spędzałam 
na koloniach letnich naszej szkoły w Krynicy-W si. 
Były to wspaniałe wakacje, a dla mnie pierwszy 
okres życia w gromadzie, rzec można wstęp do ży
cia społecznego, konfrontacja ze zbiorowością na 
równych w arunkach. Nagle poczułam się cząstką ja
kiejś całości, do czegoś przynależną, możliwą do za
akceptowania, współistniejącą.

Nastały szczęśliwe dni poznawania przepięknej 
okolicy, brodzenia w rwących potokach, wędrówek 
po stokach górskich, śmiechów, śpiewów i szaleństw 
bez końca. Wśród tego całego wakacyjnego szczęś
cia nie zapomniałam o konkursie. Sama albo z któ
rąś z koleżanek zaczęłam wędrować po wsi, zacho
dzić do domów, zagadywać ludzi o to i owo, według 
punktów ogłoszonego planu, rysować dachy i stud
nie. Po powrocie do domu uporządkowałam  wszyst
kie notatki i rysunki, przepisałam  całość jak najsta
ranniej i złożyłam na ręce ówczesnej prezeski Koła 
Krajoznawczego, uczennicy VII klasy (mówiło się: 
proszę koleżanki), niezapomnianej Zuli Borowskiej, 
k tórej tragicznego losu nikt z nas nie mógł w tedy 
przewidzieć. Daleko, za progiem m atury  i studiów 
uniwersyteckich, czyhała schizofrenia.

Profesor Chałubińska bez pośpiechu czytała p ra
ce konkursowe. Nie było ich na szczęście zbyt wie
le. Ogłoszono wreszcie wyniki i był to dzień, w 
którym  po raz pierwszy poznałam ów niebezpieczny, 
zwodniczy smak trium fu. Pierwszą nagrodę otrzy
mała Aniela K arniejew  za monograficzne opracowa
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nie Krasnegostawu, drugą przyznano mnie za opis 
Krynicy-W si. Aniela była uczennicą VIII klasy i jed
ną z najlepszych uczennic szkoły, ja, bez blasku 
prześliznęłam  się do III klasy i skończyłam właś
nie 12 lat. W yróżnienie to musiało zrobić na mnie 
tak  duże wrażenie, że nie pam iętam  dziś, kto do
stał trzecią nagrodę. Dość charakterystyczne dla w y
biórczości pamięci.

Czas sukcesów był krótki, a proza życia szkolne
go domagała się bardziej system atycznych, skonden
sowanych i w ielostronnych wysiłków.

Następne wakacje spędziłam na szkolnych kolo
niach letnich w Ujsołach. Snuje mi się jeszcze w 
pamięci nie melodia wprawdzie, ale słowa z tego 
czasu: „A w Ujsołach na tartaku  silny wicher dmie, 
poczekajcie (czy posłuchajcie?) panieneczki, zaba
wim y się...” Na ogół jednak kolonie nie były tak 
udane jak poprzednioroczne. Może w znacznym stop
niu ze względu na osobę naszej opiekunki. W m iej
sce zacnej, miłej starszej pani, sędziny Berezow
skiej kierownictwo kolonii objęła pani Araszkiewi- 
czowa, m atka naszej koleżanki, osoba nie odznacza
jąca się ani sym patycznym  usposobieniem, ani po
czuciem hum oru. Nie mogło pozostać to bez wpływu 
na ogólny nastrój. W stosunku do mnie była w y
raźnie cierpka, co prowokowało mnie do świadomej 
i nieświadomej nonszalancji. Notowała skrzętnie 
wszelkie moje uchybienia, jakie one tam  mogły być, 
i konsekwentnie zadbała o to, aby mnie w następ
nym  roku nie przyjęto na kolonie letnie, które tak 
wiele znaczyły w moim samotnym  życiu.

Dodatkowo Araszkiewiczowa skrzywdziła mnie po
sądzeniem, które zrozumiałam dopiero w wiele lat 
później. Było to o wczesnym poranku, tuż przed po
rą regulaminowego wstawania. Nie wiem, czy po
praw iałam  sobie pod kocem spodnie od piżamy, czy
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najzw yczajniej drapałam  się po pociętym przez ko
m ary udzie, gdy uderzył, dosłownie — ugodził we 
mnie ostry, przenikliwy, karcący wzrok Araszkie- 
wiczowej. Co sobie wyobraziła? Nie m ając o tym  
najm niejszego pojęcia, zaczerwieniłam się jednak 
gwałtownie pod tym  jej „wiedzącym” złym spojrze
niem. Dopiero w czasie studiów lekarskich, czytając
o onanizmie dzieci, zrozumiałam to spojrzenie sprzed 
lat. Nigdy tego Araszkiewiczowej nie zapomniałam
i żałuję, że nie znalazłam okazji, aby jej to powie
dzieć. W dzieciństwie moje ciało nie interesowało 
mnie w ogóle, myśli tak „brudne” jak śp. Araszkie
wiczowej nigdy nie przychodziły mi do głowy, a w 
latach późniejszych m iałam  do własnego ciała stosu
nek zbyt negatyw ny, aby zajmować się nim  w ja
kikolwiek inny sposób poza higienicznym.

Na początku każdego nowego roku szkolnego obie
cywałam sobie solennie wzmożoną systematyczność 
pracy. Dość szybko okazywało się jednak, że reali
zacja tych zamierzeń przekracza moje możliwości 
psychiczne. Dziś wiem, że była to nie tyle niezdol
ność do koncentracji uwagi, ile jej nierozdzielność. 
Nie mogłam jednocześnie skupiać się w ystarczają
co intensyw nie na zagadnieniach z kilku zupełnie 
różnych dziedzin, Była to może zapowiedź mojej póź
niejszej skłonności do intensywnego angażowania 
się bez reszty w jakąś w ybraną problem atykę czy 
pojedyncze ściśle określone zagadnienia. W p rak ty 
ce gim nazjalnej była to jednak właściwość niepożą
dana i niepopularna. Tak więc, gdy była pora i okaz
ja do zagłębienia się w piękno ku ltu ry  antycznej i 
łaciny, pod świetnym  przewodnictwem  prof. PIi sz
czyńskiej, mnie fascynowała akurat wypraw a Be
niowskiego, i nam iętnie godzinami rysowałam  mapy 
jego żeglugi. Szukałam źródeł, artykułów  o jego pa
m iętnikach, wzmianek w encyklopediach w Biblio
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tece im. Łopacińskiego. Podobnie, gdy lekcje histo
rii przejęła prof. Obarska i oczekiwała m niej im pro
wizacji, a więcej systematyczności niż ta, k tórą za
dowalał się Wojciechowski, trudno mi było przenieść 
się w aktualnie przerabianą epokę, z dorzecza Zam- 
bezi, gdzie właśnie poruszałam  się śladami dr. Li- 
vingstone’a. Podręcznik Czesława Nanke nie dostar
czał dość absorbujących przeżyć.

Można by to podsumować krótko, tak jak to w i
dziano w szkole i w domu: robiłam zawsze nie to, 
co trzeba, nie to i nie tak, jak tego należało oczeki
wać i wymagać.

Trochę powściągliwego uznania zdołałam sobie po
zyskać u pani Kwapiszewskiej, popularnej „Kwap- 
ci” wielu pokoleń „unitek”. Linia, kształt rzeczy, 
kolor fascynowały mnie zawsze i niezależnie od in
nych zainteresowań i okoliczności. Rysowałam, zanim 
jeszcze zaczęłam czytać, a potem  wszystko to, o czym 
czytałam. Ze szczególnym upodobaniem, i to przez 
dużo lat, rysowałam  tw arze (zawsze w profilu) po
staci z przeczytanych książek, tak jak je sobie w y
obrażałam. Miłej, starom odnej i staropanieńskiej 
,,Kwapci” musiał widocznie trafiać do serca mój 
szacunek dla rysunku. Myślę też, a przynajm niej 
tak sobie wmawiam, że niektóre z moich pasteli zna
lazłyby łaskę w jej oczach. Są czyste.

Ze śpiewów zostałam zwolniona ku nieukryw anej 
radości nauczyciela, pana Wierzbickiego. Mam ab
solutny brak słuchu i wszelkie wysiłki, najpierw  mo
jej m atki, a później Wierzbickiego, obojga jednako
wo niecierpliw ych i nietolerancyjnych, nie zdołały 
mnie „um uzykalnić”.

— Dobrze, że się tego kołka pozbyłem — miał po
dobno westchnąć z ulgą pan Wierzbicki. Dziś po
zwalam sobie poddać w wątpliwość pedagogiczne 
m etody obojga...
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Ojciec w 1937 roku

Byłam również zwolniona z tzw. ćwiczeń cieles
nych, czyli po prostu gimnastyki, przypuszczalnie ku 
zadowoleniu najpierw  pani, której nazwiska nie pa
miętam, a potem pani Romanicowej, a to z powodu 
rzeczywistego płaskostopia. Ta wada fizyczna przy
sparzała mi wiele dolegliwości, ograniczała możli
wości udziału w wycieczkach, zmuszała do noszenia 
wkładek ortopedycznych i — wedle wskazań ówczes
nej ortopedii — wysokich sznurowanych bucików 
również i w lecie. Moja m atka nie ustaw ała w pró
bach zasięgania porad lekarskich, a gdy na firm a
mencie warszawskiej ortopedii zajaśniała gwiazdka 
dr. Piwki, zwróciła się do niego. Doktor Piwko miał 
gabinet pryw atny przy ul. Królewskiej 21 i doko
nywał w nim m niejszych i większych zabiegów, osią
gając, jak fama głosiła, doskonałe wyniki. Matka, 
nie wtajem niczając w to ojca, który  był z reguły 
przeciwny podobnym eksperym entom, poddała mnie
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zabiegowi operacyjnem u dr. Piwki. W ybrała na ten 
cel okres wakacji letnich, gdyż uważała za słuszniej
sze moje przemęczenie się przez całe upalne lato 
niż „zarw anie” roku szkolnego. Dziś wiem, że ope
racja ta, wcale nie taka banalna, polegała na bez
krw aw ej redresji stawów skokowych i utrw aleniu 
ich we właściwej pozycji potężnym opatrunkiem  
gipsowym, który  m usiałam  nosić przez sześć tygod
ni. Dziś, wiedząc, podziwiam odwagę dr. Piwki, któ
ry  we własnym  mieszkaniu, bez oparcia o asystę in
nego lekarza, choćby przy podawaniu narkozy (ete
rowej!) 13- czy 14-letniemu dziecku, korzystając je
dynie z pomocy swojego lokaja-sanitariusza, doko
nywał takich dość drastycznych zabiegów.

Jeśli chodzi o mnie, to znacznie bardziej od sa
mej operacji niepokoił mnie tatuaż na praw ym  
udzie, dotychczas przez nikogo nie zauważony. S ta
ło się mianowicie tak, że z kolonii letnich w K ryni- 
cy-Wsi wróciłam zakochana, a nie mogąc wyznać 
obiektowi moich uczuć ich tem peratu ry  i głębi, w y
cięłam żyletką na udzie monogram „obiektu”, który 
to monogram, nieco koślawy, w porze dokonywania 
operacji był jeszcze dość świeży i dobrze widoczny. 
Takim pozostał zresztą przez wiele lat.

Z gabinetu dr. Piwki karetka Pogotowia R atun
kowego (konna!) przewiozła mnie do mieszkania 
dziadków. Stam tąd, po kilku dniach i kontroli gip
su przez dr. Piwkę, najzw yczajniej pociągiem poje
chałyśm y do Lublina. Gipsowe kłody były wyposa
żone w wojłokowe podeszwy z obcasami, co umoż
liwiało chodzenie, a ściślej — przemieszczanie się. 
Przy powitaniu ojciec łypnął na m atkę białkami 
oczu, ale powstrzym ał się od wszelkich kom entarzy.

Po zdjęciu gipsu chodziłam jeszcze przez kilka 
miesięcy w butach z szynami do kolan, w rezulta
cie jednak płaskostopie zniknęło raz na zawsze i po
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dzień dzisiejszy jestem zupełnie dobrym i w ytrzy
małym piechurem.

M atka, wierna swoim zasadom, nigdy nie spyta
ła mnie o monogram na udzie.

Poza drogą do szkoły i z powrotem sama „wy
skakiw ałam ” tylko czasem po jakiś pilny zakup do 
pobliskiego sklepu spożywczego pani Kozłowskiej, 
albo trochę dalej — na róg Pijarskiej, do m aleńkie
go, ale świetnie zaopatrzonego sklepu Fiszaderów, 
popularnie zwanego „u panny M ani” i, najczęściej, 
po wędlinę do Suchodołów. M atka korzystała z tych 
moich drobnych usług nader rzadko, licząc na to, 
że spożytkuję lepiej ten czas, poświęcając go lek
cjom. Nie chciała tracić tych złudzeń.

„Do m iasta”, co oznaczało określone spraw unki 
albo dalszy spacer, chodziło się z matką. Nie tylko 
ja. Tak w tedy było. Na ulicy rzadko spotykało się 
samotnie przechadzającą się młodzież niższych klas. 
Z m atkam i chodzili także chłopcy w moim wieku.

Ulicami Bernardyńską albo P ijarską wychodziło się 
na Krakowskie Przedmieście, ową główną arterię  
miasta, bardzo w tedy daleką od jakichkolwiek zna
mion wielkomiejskości. W iejskie furm anki, nie zna
jące jeszcze ogumionych kół, i dorożki turkotały, 
jedne wolniej, drugie nieco szybciej, po kamiennym, 
nierów nym  bruku. Było już kilka miejskich taksó
wek, ale te przejeżdżały dość rzadko, z ostrzegaw
czymi dźwiękami klaksonów.

Jeśli celem był tylko spacer, szło się „stroną pocz
ty ”, m ijając hotel „Victoria”. Mieścił się w nim, czy 
też w bezpośredniej jego bliskości, sklep firm y Fram - 
boli, gdzie wstępowało się czasem po specjalność fir
my, okrągłe wafle, zwane kaprysam i. Pod m urem  
kościoła Kapucynów siedziało zawsze kilkoro żebrzą
cych, spośród których szczególne wrażenie musiała 
na mnie robić niemłoda ruda kobieta z dwojgiem
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dzieci, których imiona m iała wypisane na kawałku 
kartonu, wraz z prośbą o wsparcie: Adam i Szcze
pan. Obok niej siadywała, przez wiele lat ta sama, 
a może tylko taka sama, stara kobieta z kwiatam i 
w dwóch wiadrach.

Dom przed pocztą należał do dr. Zajdmana, oku
listy starej daty. Różne opowiastki krążyły zarówno
o jego poczuciu hum oru, jak i o jego skąpstwie. Opo
wiadano, że gdy pewnego razu odwiedziły go ja
kieś filantropijne paniusie, kwestujące na rzecz ubo
giej narzeczonej, w ypytyw ał je grzecznie i poważ
nie o osobę narzeczonego. W końcu oświadczył zde
cydowanym tonem:

— O nie! Ta partia  mi nie odpowiada! I panie 
odeszły z kwitkiem.

Było w tedy wiele rzeczywistej biedoty i zdarza
ło się, że kwestowano zarówno na elem entarny „po
sag”, ślub, jak i na pogrzeb. Inny znany w mieście 
skąpiec, hurtow nik konopii czy chmielu, Bromberg, 
również odmówił kwestującym , tym  razem  na kosz
ta pogrzebu jakiegoś biedaka:

— A wy co myślicie? Że ja jestem  pogrzebacz?!
W podwórzu domu dr. Zajdmana, w głębokiej su

terenie, do której schodziło się po schodkach, miesz
kał z coraz liczniejszą rodziną pan Dąbrowski, szewc, 
do którego zawsze zanosiło się nasze obuwie do pod- 
zelowania albo przybicia „żabek”. Jego żona, Jan 
ka, była córką niani, kiedyś związanej z domem mo
jej babki, co zobowiązywało do lojalnego korzysta
nia z usług zawodowych jej męża.

W późniejszym okresie, w głębi podwórza, w ofi
cynie tego domu, zainstalowano kino „Stylow y”, do 
którego chodziłam dość często z rodzicami na wie
czorowe seanse już w ostatnim  okresie przed w y
buchem wojny. Ojciec lubił kino. W ostatnim  filmie, 
który  widzieliśmy razem, Elisabeth Bergner grała
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rolę sióstr-bliźniaczek, z których tylko jedna u ra 
towała się od utonięcia...

Mijało się budynek poczty, ten sam w tedy co dziś, 
a idąc dalej, nierzadko zachodziło się do sklepu bra
ci Kestenberg, wyśmienicie zaopatrzonego we wszel
kie m ateriały  piśmienne i biurowe. Przyjem nie by
ło tam  kupować lub bodaj przystanąć przy jednym  z 
dwóch okien wystawowych. Bracia K estenberg roz
wiali się już dawno z krem atoryjnym  dymem, a n ie
wielu z dzisiejszych mieszkańców Lublina pam ięta 
ich sklep, ale ja mam dotychczas skórzaną teczkę 
i wieczne pióro Parkera  z ich sklepu. Obok był sklep 
z bronią Mieczysława Hatysa. M atka nie widziała 
sensu w przystaw aniu przed jego wystawą, ale ja 
w wyobraźni mojej tyle razy byłam  łowcą w dzi
kich kniejach, że mnie do tej w ystaw y nieodparcie 
ciągnęło. Za rogiem ul. K ołłątaja m ijało się cukier
nię Rutkowskiego, gdzie ojciec codziennie w ypijał 
swoją kawę, a m atka nie wstępowała nigdy, bo w 
równym  stopniu nie lubiła atm osfery kaw iarnianej, 
co lubelskiego tow arzystw a ojca. Trochę dalej miesz
kał dr Ossowski, którym  mnie straszono, ilekroć 
przytrafiła  mi się angina, i sądzę, że jedynie niechę
ci ojca do chirurgii w szczególności, a do chorób w 
rodzinie w ogóle, zawdzięczam zachowanie migdałków 
podniebiennych. W następnym  domu, pod nr. 60, 
mieszkał zaprzyjaźniony z całą naszą rodziną dr 
Distler. S tary  kawaler, zakochany od lat w pięknej 
żonie kolegi, zresztą jakiejś dalekiej krew nej ojca, 
był naszym codziennym gościem. Po obiedzie, któ
ry  jadał o godzinę wcześniej, niż to było w zwyczaju 
u nas, przychodził na pół godziny rozmowy, pod
czas gdy m y dojadaliśm y deser. Z ojcem dyskuto
wali głównie na tem aty  polityczne. Pam iętam  frag
m ent takiej dyskusji, na kilka tygodni przed w ybu
chem wojny,
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— A ja wam mówię, Distler, że to się źle skoń
czy... H itler dogada się z Sowietami i podzielą się 
Polską...

— Cóż wy za nonsensy wygadujecie?! Do tego nie 
dojdzie naw et za 50 lat!

Doszło znacznie wcześniej.
W oficynie tego samego domu (nr 60) znajdował 

się popularny zakład fotograficzny E. Funka, pod 
dość dziwnie brzmiącą firm ą „B ernardi”, gdzie nie 
tylko robiło się wszystkie zdjęcia do legitym acji — 
także moje m aturalne — ale i zanosiło się własne 
klisze do wywołania i odbicia. Przed wejściem do 
bram y wisiała gablota, w której „B ernardi” ekspo
nował, od czasu do czasu zmieniane, zdjęcia po rtre
towe co ładniejszych klientek oraz rozkosznych bo
basów.

W domu pod nr. 62, nieco cofniętym w głąb tro- 
tuaru , o aparycji z lekka pałacykowej, mieścił się 
Bank Łódzki. W iedziałam z opowiadań, że były dy
rektor tego banku, w swojej warszawskiej młodoś
ci, starał się o rękę mojej babki. Niezmiennie, prze
chodząc tam tędy, odczuwałam rodzaj zadowolenia, 
że m u się te konkury nie powiodły. Czy może ra 
czej, że mój pradziadek, którego znałam tylko z da- 
gerotypu, był na tyle rozsądny i tolerancyjny, że 
17-letniej córki nie skłaniał do tego mariażu. A za
leżało na czasie. Prababka um ierała, po wieloletnim  
przebiegu osteomalacji, w 40. roku życia i pragnęła 
zobaczyć przed śmiercią ślub swojej najstarszej cór
ki. Zabrano więc babkę z klasy m aturalnej, którą 
była wówczas w gimnazjach żeńskich klasa VII, i 
wydano (na szczęście) za mojego dziadka.

Po II wojnie dom byłego Banku Łódzkiego stał 
się pierwszą siedzibą Polskiego Radia, a także tw ier
dzą kpt. Borejszy, który  budował tu zręby „Czytel
n ika’'. Podczas m ojej bytności w Lublinie w m aju
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1989 r. w podwórzu byłego Banku Łódzkiego dzia
łał Kom itet W yborczy „Solidarności”. Tempora m u - 
tantur...

Dalej m ijało się dom pod nr. 66, k tóry  przywodził 
mi na pamięć nieznośne seanse w pracowni k ra 
wieckiej pani Kosteckiej, podczas moich letnich po
bytów w Lublinie, jeszcze przed naszym  zamiesz
kaniem  tu  na stałe. M atka miała wysokie zdanie o 
talencie pani Kosteckiej i u niej były szyte moje 
„ważniejsze” ubiory. Długie przym iarki, z niekoń
czącymi się uwagami: „Stój prosto — nie kręć się — 
nie garb się — nie ruszaj się!” — stanow iły praw 
dziwą torturę. Osobiście byłam  całkowicie niezain- 
teresow ana wyborem  modelu ani „leżeniem ” sukien
ki. M atka m iała zdecydowane wym agania co do fa
sonu, a sprow adzały się do wskazówek:

— Prosty, angielski...
W późniejszym życiu, kiedy starałam  się zrozu

mieć swój gust w zakresie ubrania, zastanawiałam  
się naw et, czy ten zupełny brak zainteresowania 
strojem  i zamiłowanie do form  „prostych, angiels
kich” nie m iały jakiegoś wpływu na mój transw es- 
tytyzm . Oczywiście, że nie. Zależność była wręcz od
wrotna. Nie lubiłam  moich sukienek już w trzecim 
roku życia, a potem były one dla mnie tylko złem 
koniecznym.

W m asywnej kam ienicy na rogu Krakowskiego 
Przedm ieścia i ul. Chopina, której nazwa, uwidocz
niona na emaliowanej tabliczce, głosiła „Ulica Szo
pena” dla uniknięcia nieporozumień fonetycznych, 
mieszkała kuzynka ojca. Pokrewieństwo było praw 
dopodobnie dość bliskie, ale trudno mi je określić, 
bo w tej oschłej sobkowatej rodzinie więzy rodzin
ne w ogóle nie istniały. W W arszawie, poza najbliż
szą rodziną, byli wujowie, ciotki i wujenki, ciotecz
ne babki, bratowe, kuzyni, daty do pam iętania, od
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wiedziny, zawiadomienia o ślubach, życzenia świą
teczne. Tutaj — nic z tych rzeczy. Ojciec nie u trzy 
mywał kontaktu ze swoim młodszym bratem , za
m ieszkałym w Warszawie, a kontakty  z rodzeństwem  
ciotecznym ograniczały się do udzielania im porad 
lekarskich w rzadkich przypadkach, w których by
ły im one nieodzowne. Również i ta kuzynka od
wiedzała nas jedynie jako pacjentka. Jeden tylko 
raz byłam  u niej z m atką, chyba właśnie podczas 
jej choroby.

Z osobą tej kuzynki, k tóra wedle oceny mojej 
m atki była „bardzo przyzw oitym  człowiekiem”, łą
czą się pewne wspomnienia mojego dzieciństwa. Mąż 
jej, radca praw ny, długo chorował na nerki i w 
ostatnich latach życia obrzęki nóg uniem ożliwiały 
mu chodzenie. Kupiono w tedy bryczkę i konia, aby 
mu przynajm niej umożliwić pobyt na świeżym po
wietrzu. Bryczkę zatrzym ano jeszcze jakiś czas po 
jego śmierci i wielką przyjemność spraw iały mi prze
jażdżki, na które mnie czasem zapraszano. Powo
ził młodszy syn kuzynki, Adaś, który  również, z 
wątpliwym  skutkiem, uczył mojego brata konnej 
jazdy.

Starszy syn, Zygmunt, zwany w rodzinie M und- 
kiem, był w tedy studentem  prawa. Podobnie jak je
go ojciec był on łudząco podobny do Napoleona, ja
kim go przedstawiano na wszystkich, przypuszczalnie 
schlebiających, portretach. M undek wiedział o tym  
podobieństwie i dodatkowo je podkreślał odpowied
nim uczesaniem. Po ukończeniu studiów m iał duże 
trudności ze znalezieniem patrona i rozpoczęciem 
aplikantury  adwokackiej. Zaproponował mu ją, n a j
pewniej za pośrednictwem  jakichś znajomych, pe
wien starszy adwokat z Lubomia, pod w arunkiem  
poślubienia jego rozwiedzionej córki. Rzecz przed
stawiona była zapewne w jakimś zawoalowaniu, ale
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zasadniczy cel był wyraźny. M undek w ahał się i, 
o ile pamiętam, próbował zasięgnąć rady mojego oj
ca, ale wyjątkowo źle się z tym  wybrał, bo ojciec 
nie miał żadnego zrozumienia ani dla podobnych 
propozycji, ani dla aranżowania m ałżeństw w ogóle.

Na krótko przed wybuchem  wojny otrzym aliśm y 
zaproszenie na ślub do Lubomia. Nie wiem, jak uło
żyło im się życie, ale bardzo niewiele czasu pozo
stało im na ułożenie go, gdyż znaleźli się w licz
bie wielu tysięcy mieszkańców Lubomia zamordo
wanych w latach okupacji.

Przekraczając ul. Lipową wychodziło się w rzeczy
wistości poza miasto. Pusta, nie zabudowana prze
strzeń ciągnęła się aż do budynku Katolickiego Uni
w ersytetu  Lubelskiego, a poza nim  m ajaczyły w 
głębi ślady okopów I wojny światowej. Okopy te 
spenetrowałyśm y kiedyś wspólnie z M artą Ochal- 
ską podczas jedynych moich, a przypuszczalnie i jej, 
wagarów.

Zwykle dochodziłyśmy z m atką do budującego się, 
a potem  nowo wybudowanego gmachu Gimnazjum 
im. Staszica, czasem aż do koszar 8 pułku piecho
ty  Legionów, tego właśnie, z którym , w kilka lat póź
niej, mój ojciec, w m undurze kapitana wyruszał w 
swoją wojenną drogę, aby nigdy z niej nie powrócić.

Do domu wracało się najczęściej tą samą ,,stroną”, 
jeśli nie było w planie kupna kwiatów u kobiet sie
dzących wzdłuż placu Litewskiego albo przejrzenia 
książek u Gebethnera i Wolffa. Czasem też wstępo
wało się do m iniaturow ej księgarni Zyngerowej, któ
ra prowadziła również wypożyczalnię książek dla 
młodzieży. Z tego źródła wywodziła się moja zna
jomość z Bałuckim, Szaniawskim, a może i U rba
nowską.

Inaczej było, gdy wychodziło się po konkretne 
spraw unki, jak powiedziano by dzisiaj — docelowo.
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A więc do Konopki na Peowiaków po fildekosowe 
pończochy albo podkolanówki, które nosiłam do póź
nej jesieni, ku zazdrości koleżanek. Pyszniłam  się 
swoim „zahartow aniem ”, podobnie jak teraz niechęt
nie przyznaję się do mego postępującego reum atyz
mu. Do Adamczyka po obuwie. Do Blumla, gdy 
potrzebny był jakiś m ateriał tzw. łokciowy. Do Fin- 
kelsztajna za Bram ą K rakowską w związku z jakąś 
specjalną robotą stolarską. Do pana Juszki z książ
kami. Pan K onstanty Juszko miał zakład introliga
torski w podwórzu Hotelu Europejskiego. Wchodzi
ło się po wąskich strom ych schodach. Pachniało kle
jem. Trochę młodszy ode mnie K onstanty II (Ko
cio) zaglądał przez drzwi mieszkania. Nasze rodziny 
znały się w trzech kolejnych pokoleniach. Pan Jusz
ko oprawiał nasze książki, a potem osobiście odno
sił je po fajrancie i przysiadał w gabinecie ojca na 
chwilę pogawędki i pofilozofowania. Zawsze godny, 
w wysokim sztywnym  kołnierzyku z odgiętymi róż
kami, w meloniku. Rzemieślnik starej daty. „Pan 
m ajste r” z młodzieżowych lektur.

Po wszelkiego rodzaju delikatesy chodziło się do 
Radzymińskich, a m atka mawiała czasem, że jest 
to jedyny przyzwoity (czytaj: wielkomiejski) sklep 
w Lublinie. Pachniało jak u Pakulskich, jak u Ku- 
ryluka...

Ciastka kupowało się u Rozmusa, zawsze w nie
dzielę, po dwa dla każdego domownika. Cukiernia 
Chmielewskiego była wprawdzie znacznie bliżej, ale 
m atka upodobała sobie w yroby Rozmusa czy też sa
mych Rozmusów, bo miewała gusty na ludzi i by
ła w nich stała. Ciastka w ybierała m atka osobiście, 
albo czasem ja zostawałam upoważniona do tej czyn
ności. Ojcu nie można było pod tym  względem za
ufać. Gotów był kupić coś na swój gust — różowego
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lub rezedowego, z masą krem u i kolorowej m arce
panowej słodkości.
 — Nie wiem, gdzie on to widział, gdzie on się 
tego nauczył? — dziwiła się babka, która sama w y
piekała wyśm ienite ciasta, makowce, serniki i bab
ki; Właściwie jednak mało miała powodów do zdzi
wienia, bo jej wyroby były w ogóle od święta, a w 
szczególności — pod kluczem, w spiżarni. Synkowie 
dobierali się do najbardziej kolorowych i tanich sło
dyczy z kram ów i sodówek okolic ul. Świętoduskiej 
i tam  kształtow ał się ich gust.

Zachowało się rodzinne opowiadanie o podróży 
babki z moim ojcem, wówczas w wieku około oś
miu lat, do Warszawy. Ponieważ wrzaskiem  i tupa
niem  zmusił ją w ostatniej chwili (dorożka czekała 
pod bram ą) do zabrania go ze sobą — pojechali. 
Babka na czas załatw iania jakichś swoich spraw czy 
zakupów zostawiła go w pokoju hotelowym, który 
ojciec oczywiście opuścił w parę chwil po jej znik
nięciu. Odbył przechadzkę wzdłuż okolicznych ulic, 
wstępując, póki mu starczyło kopiejek, do kram i- 
ków ze słodyczami i lodami. Najadł się tego tyle, że 
babka znalazła go w straszliwych boleściach i przy
wiozła do domu w stanie ciężkiego zatrucia i od
wodnienia. Twierdziła zawsze, że życie uratow ał mu 
dr Biernacki, k tóry w tedy właśnie jako młody le
karz po studiach w Berlinie rozpoczynał swoją lu 
belską praktykę. Zawsze później zasięgała jego po
rad. Nie wszystkie jednak okazały się równie tra f
ne. Kiedy babkę zaniepokoiły pewne objawy wieku 
dojrzewania ojca dr Biernacki doradził, aby go po
słała do prostytutki. Do realizacji tego zalecenia do
szło tylko częściowo. Ojciec, zaprowadzony przez 
zaufanego pracownika babki do jakiejś m eliny na 
Starym  Mieście, zdążył zdjąć tam  tylko kalosze, k tó-

40



re zostawił, uciekając w popłochu, kiedy zam iary 
kobiety stały się zupełnie wyraźne.

Porada nie była najlepsza, ale takich właśnie 
udzielano pod koniec ubiegłego stulecia i jeszcze 
znacznie później. Nie istnieje statystyka, która mó
wiłaby nam, ile żyć, stoczonych syfilisem, było pros
tym  następstw em  tych porad. Wiemy to tylko w 
odniesieniu do rodzin królewskich i ludzi w y ją t
kowych — filozofów, pisarzy, m alarzy — oraz sze
regu innych spośród największych.

Ale czy w połowie lat trzydziestych naszego s tu 
lecia znany warszawski neuropsychiatra, doc. S., roz
szyfrowawszy z łatwością moje skłonności czy ra 
czej właściwości i wyprosiwszy m atkę z gabinetu, 
nie doradził mi czegoś zupełnie podobnego? Już w te
dy uznałam  tę radę za haniebną i odrażającą. Dziś 
wiem, że była z gruntu błędna, zarówno ze stano
wiska medycznego, jak i psychologicznego. Bezrad
ność lekarza zwykła czasem podszeptywać rozwią
zania pozornie najłatw iejsze.

*

Od czasu do czasu, nie częściej niż raz na dwa, 
trzy  miesiące, chodziło się z m atką na popołudniów- 
ki do kina „Apollo” albo „Corso”, o ile film był „do
zwolony dla młodzieży” i dodatkowo uznany przez 
nią za odpowiedni. Nigdy wtedy nie zastanawiałam  
się, na czym ta „odpowiedniość” polegała, ani nie 
czułam najm niejszego zaciekawienia, co kry je  się po
za nią. Samo wybranie się do kina było przeżyciem, 
a ponieważ zdarzało się rzadko, zawsze miało po- 
smak odświętności i przygody. W idziałam więc 
wczesne filmy z Chaplinem i Buster Keatonem , P a
ta i Patachona, niektóre odcinki film atyzacji Tarza
na, a nieco później — film y muzyczne z Francisz
ką Gaal, z Janem  K iepurą i M artą Egerth, także
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filmy z Sonią Henje, które m atka, jako dawna za
miłowana łyżwiarka, obciążona nie-sportującym i 
dziećmi, szczególnie podziwiała. Pam iętam  też z te 
go okresu Robin Hooda, Hrabiego Monte Christo i 
Ben Hura.

Czasem, bardzo rzadko, chodziło się do kina ze 
szkołą na filmy wyśw ietlane specjalnie dla „uczą
cej się” młodzieży, w godzinach lekcyjnych. P rze
ważnie były to filmy o fabule historycznej lub przy
rodnicze.

Mniej rygorystyczna co do wyboru filmów była 
babka, która w wyjątkow ych przypływach uczuć ro
dzinnych zapraszała mnie na niedzielne matinée  w 
kinie „Corso”. Miała stałe passe-partou t od właści
ciela kina, Schreitera, którego zawsze tytułow ała 
„kapitanem ”. „K apitan” znalazł się w Lublinie w 
1917 roku z arm ią austriacką i pozostał w nim po 
zakończeniu I wojny światowej. Nie wiem, jakiego 
rodzaju interesy łączyły tych dwoje, ale babka chwa
liła sobie „okres A ustriaków ”, wydatnie pomnożyła 
stan swego posiadania, a eks-kapitan założył n a j
większy w mieście kinem atograf, jak się w tedy m a
wiało.

W starszych klasach chodziłam czasem do kina 
sama, rzadziej z którąś z koleżanek, oczywiście na 
popołudniówki, najczęściej na polskie filmy, których 
treść stanowiła nieodmiennie tem at ożywionych dys
kusji podczas przerw  lekcyjnych.

Do Teatru Miejskiego chodziło się na komedie 
Fredry  i było to zawsze wielkie przeżycie. P rzedłu
żałam je jeszcze przez czytanie obejrzanych kome
dii. Fragm enty Pana Jowialskiego, Geldhaba, a w 
szczególności Zem sty  znałam  na pamięć, a niektóre 
z nich pam iętam  do dzisiaj.

W domu pracowali wszyscy; zawsze byli czymś 
zajęci. Nie widziałam nigdy któregoś z moich rodzi
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ców w stanie całkowitej bezczynności, jeśli oczywiś
cie nie liczyć kilku chwil pomiędzy jednym  a następ
nym  pacjentem , kiedy ojciec wpadał, aby złapać 
coś ze słodyczy, za którym i przepadał i które stale 
znajdow ały się na bufecie, albo pogrzać sobie ple
cy o kaflowy piec w jadalni.

M atka udzielała lekcji muzyki i m iała kilkoro 
uczniów. Pam iętam  spośród nich Halę Makarewicz, 
która chodziła do Gim nazjum  SS. Urszulanek, „k r 
a szan k ę” Menkesównę, jednego z braci Sawickich, 
którzy mieszkali w tym  samym domu i chodzili „do 
V etterów ”, a także Józia Rozmusa, „staszycaka”, 
k tóry  był trochę fizycznie upośledzony, ale podobno 
bardzo m uzykalny. W wolnym czasie, jeśli tak to w 
ogóle można określić, m atka tkała na jednym  z 
dwóch krosien przetransportow anych z W arszawy 
(od Kubickiego), m ałym  — gobelinowym albo du
żym, na które mój ojciec trochę się zżymał. Tkwiło 
w nim  mimo wszystko sporo tego prowincjusza, któ
rem u może lepiej pasowałby w domu ratlerek , z ja
kimi prowadzały się inne panie doktorowe, niż po
tężny w arsztat tkacki.

M atka robiła na drutach, zarówno nasze sw etry 
i rękawiczki, jak i koronkowe serw etki z najcień
szego kordonka DMC. Wśród tych wszystkich za
jęć znajdowała zawsze czas na czytanie książek, a 
czytała dużo, w kilku językach. Ona też zajmowała 
się całością rodzinnej gospodarki ekonomicznej, któ
ra wcale nie była najprostsza. Ojciec nie miał sta
łych dochodów, poza niewielkim  i też zmiennym, bo 
zależnym od liczby udzielonych porad, honorarium  
z Kasy Chorych, późniejszej Ubezpieczalni Społecz
nej. Sprawy finansowe w naszym domu kształtow a
ły się w ten sposób, że ojciec wieczorem w ygarniał 
z kieszeni (nie używał nigdy portfela) zarobione w 
ciągu dnia pieniądze i kładł je na rogu toaletki w
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sypialni. Wątpię, aby je kiedykolwiek liczył, bodaj 
z ciekawości. Miałam z ojcem umowę, że jeśli pod
czas tego wieczornego wypróżniania kieszeni coś 
mu wypadnie na podłogę, a ja to usłyszę i zdążę 
przybiec — m oneta jest moja. Ojciec dotrzym ywał 
umowy, naw et jeśli była to srebrna dwu- czy pię
ciozłotówka, czasem jednak upuszczał naum yślnie, 
raz po raz, po miedziaku.

Do m atki należało planowanie wydatków, uisz
czanie wypłat i opłat, ich terminowość i wszelkie 
związane z tym  kłopoty.

Dzień zaczynał się u nas wcześnie. Najwcześniej 
dla służącej, k tóra froterow ała podłogi, a zimą roz
palała w kaflowych piecach. Zaraz potem wstawała 
matka, aby przygotować nam  śniadanie i rozpocząć 
zajęcia dnia. Ojciec wyjeżdżał do szpitala, zanim ja 
zdążyłam wybrać się do szkoły. Woził go zawsze ten 
sam żydowski dorożkarz Mendel, k tóry  czekał przed 
bramą, a następnie odwoził go do domu, około godz. 
11-ej. Ojciec zjadał drugie śniadanie czytając gazetę 
i wyjeżdżał na w izyty domowe.

Zdarzało się, że w ciężkich przypadkach albo przy 
większym niepokoju rodziny chorego zwoływano 
konsylium. W takich wypadkach, jeśli ojciec był 
zapraszającym, zwracał się najczęściej do dr. B ier
nackiego, którego darzył wielkim szacunkiem, albo 
za sugestią rodziny pacjenta — do dr. Michała 
Voita.

Doktor Mieczysław Biernacki, św ietny diagnosta 
i wielki oryginał, należał do tych postaci Lublina,
o których krążyło mnóstwo m niej lub bardziej 
praw dziw ych opowiastek i anegdot. Opowiadano, 
że w mieszkaniu oczekującego porady pacjenta, zo
baczywszy w pokoju przechodnim pianino, zasiadał 
do niego i grał długo, zapominając o celu wizyty. 
Kiedy indziej, zastawszy rodzinę chorego przy o-



biedzie, zasiadał do stołu i dopiero po zaspokojeniu 
swego słynnego apetytu przystępował do badania.
O swoim rówieśniku, zacnym, ale nie bardzo na
dążającym  za postępami m edycyny dr. Jakubie Cyn- 
bergu, mawiał: „To jest Żyd z gojowską głową, tak 
jak ja jestem  goj z żydowską głową”.

Doktora Voita ojciec cenił i chętnie uczestniczył 
w konsyliach, na które był przez niego zapraszany, 
ale czasem drażniło go to, co określał jako kom e- 
dianctwo, a co polegało na agraw acji stanu chorego 
wobec jego rodziny, przydając lekarzowi chwały po 
jego wyzdrowieniu.

Pam iętam  też, że w kilku wypadkach ojciec za
praszał na konsylium  któregoś ze specjalistów z 
W arszawy, dawnych kolegów z kręgu adeptów prof. 
Flataua. Pam iętam  wizytę doc. Bychowskiego, któ
ry później podczas wrześniowej ucieczki z W arsza
wy zatrzym ał się u nas wraz z rodziną na przelotne 
godziny czy dni przed dalszą drogą w niewiadomym
i niepew nym  kierunku. Pam iętam  też wizytę dr 
Natalii Zand, która znając moje ludoznawcze zain
teresowania, przywiozła mi w tedy w prezencie 
piękne albumowe wydanie jakiejś podróży afrykań
skiej. Po zakończeniu wojny słyszałam, że dr Zan- 
dowa ukryw ała się, zaopatrzona w tzw. aryjskie pa
piery, w czyimś mieszkaniu, zdaje się, że na Żoli
borzu. Gdy do mieszkania tego weszli niemieccy 
żandarmi, zapytana o nazwisko nie zdobyła się na 
podanie fałszywego.

Z kolegów ojca z czasu kliniki F lataua widywa
łam po wojnie jedynie dr Zofię Szymańską, n a j
mniej chyba w yróżniającą się z tego zespołu w y
bitnych neurologów. Jej szeroko zakrojona działal
ność w mowie, piśmie i poradnictw ie nie w ykro
czyła poza tę przeciętność.

Hum orystycznym  momentem  związanym z osobą
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dr Zofii S., zapiekłej w gruntow nym  staropanień
stwie, było odradzanie mojemu ojcu nadania mi, su
gerowanego przez matkę, imienia K rystyna.

— To takie staropanieńskie...
Było to w czasie, gdy nie straciła jeszcze w iary 

w atrakcyjność i romantyczność wszystkich Zosie- 
niek.

Ojciec bywał także zapraszany na konsylia przez 
młodszych lekarzy. Jedno z takich konsyliów omal 
nie zakończyło się pojedynkiem. Rzecz miała się 
tak, że zapraszającym  był dr Jan  A rnsztajn, fty- 
zjatra, syn lekarza-społecznika M arka i poetki lu 
belskiej Franciszki Arnsztajnowej. Nie byli zgodni 
czy to odnośnie diagnozy, czy też postępowania te 
rapeutycznego. Dyskusję kontynuow ali przez tele
fon, a ojciec, który  był narw any, coś im pertynen- 
ckiego wreszcie Jankowi powiedział i odwiesił słu
chawkę. Tegoż wieczora zjawiło się w naszym do
mu dwóch panów o niezm iernie poważnych minach, 
z których jednym  był m ajor Miś w m undurze, d ru 
gim lekarz, którego nazwisko uleciało mi z pamięci, 
Po bardzo krótkiej wizycie w gabinecie ojca wyszli 
pozostawiając wizytówki. Sekundanci. Ojciec, w ró
ciwszy do jadalni z tymi wizytówkami, najpierw  
śmiał się długo i niepohamowanie, następnie zaś za
czął zastanawiać się nad  wyborem własnych sekun
dantów. Kodeks Boziewicza przewidywał 24 godziny. 
Nie omieszkał zatelefonować do swojej matki, jako 
że m am insynkiem  pozostał przez całe życie.

— Mamo, będę się strzelał z Jankiem  A rnsztaj- 
nem.

— Tyś chyba zwariował! — zawyrokowała bab
ka.

— Muszę. W yzwał mnie na pojedynek.
— Ani mi się waż! Nic sobie ze smarkacza nie 

rób! Żebym więcej takich bredni nie słyszała! —
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huczała babka w telefon, co pobudziło ojca do dalszej 
wesołości.

Sekundantam i ojca zostali lekarz wojskowy, któ
rego nazwiska dziś już nie pamiętam , kolega ojca 
z czasu I wojny, oraz adwokat Marek Alten. Rodzi
ce byli w luźnym  kontakcie towarzyskim  z Altena- 
mi. Alten uchodził za człowieka inteligentnego, o- 
czytanego, dowcipnego i taktownego. Przypom inam  
sobie rozmowę, w której dziwiono się kiedyś, dla
czego mec. Alten jest powszechnie nielubiany, mi
mo swoich zalet zawodowych i towarzyskich. Ktoś 
(nie pam iętam  kto) wyraził przypuszczenie, że winę 
ponoszą zazdrośnicy i intryganci, podtrzym ujący 
nonsensowne plotki, jakoby Alten w końcowym o- 
kresie I wojny światowej był konfidentem  austriac
kim. W kilka lat później m ieliśmy się przekonać, 
że nie były to puste plotki. Niemal natychm iast po 
wkroczeniu Niemców do Lublina, we wrześniu 1939 
roku, Alten zgłosił swoją gotowość i chęć w spółpra
cy z władzami okupacyjnym i. Stał się jednym  z 
pierwszych konfidentów niem ieckich w tym  mieście. 
Działał głównie na płaszczyźnie Rady Żydowskiej, 
tzw. Judenratu , w Lublinie, uspraw niając wszyst
kie kolejne akcje represyjne w stosunku do ludności 
żydowskiej, aż po jej ostateczną eksterm inację. Po 
tym  przestał być potrzebny. Zabito go jako ostat
niego.

Sekundanci ułożyli się co do warunków przepro
sin i strzelania nie było.

Po wizytach domowych ojciec zdążył zazwyczaj 
wypić „pół czarnej” ze znajom ymi u „R utka”, przed 
obiadem, który, jak długo istniał dom rodzinny, 
zawsze jadało się o godzinie 3-ej. Potem  przyjm ował 
czekających pacjentów, wysłuchiwał kom unikatów 
radiowych, doczytywał jeszcze prasę codzienną i 
zaraz po kolacji, którą jadaliśm y o 7-ej, obłożywszy
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się w łóżku książkami i pismami, czytał do pierw 
szej, drugiej w nocy.

Czasami wzywano ojca na dalekie zamiejscowe 
wizyty. Jeśli było to zimą i przysyłano sanie, poży
czało się burkę od dr. Cynberga albo burkę na 
niedźwiedziach od dr. Prussaka, jednego z seniorów 
lekarzy lubelskich, k tóry  jako położnik w czasach, 
gdy Lublin, a zwłaszcza Lubelszczyzna m iały nie
wielu jeszcze lekarzy, stale rozjeżdżał po jej najdal
szych zakątkach.

Zdarzało się też, że ojciec na wezwanie miejsco
wego lekarza dojeżdżał pociągiem do pobliskiego 
miasteczka. Ponieważ był roztargniony, zdarzyło 
mu się raz zajechać do Minkowic zamiast do K raś
nika. Dało to ubocznie powód do szczególnych dow
cipów, ponieważ z Minkowicami związany był jakiś, 
chyba raczej przesąd niż zwyczaj, dotyczący rzeko
mo w ysyłania tam  Żydów dotkniętych parchem... 
Parchem  nazywano pewien rodzaj grzybicy skóry, 
spotykany u żyjącej w skrajnie niehigienicznych 
w arunkach biedoty. Stąd wzięło początek obelży
we wyzwisko: „parszywy Żyd”.

Latem, jeśli ojciec miał jechać taksówką, a pogo
da i okoliczności tem u sprzyjały, zarówno ja, jak
i m atka chętnie korzystałyśm y z przejażdżki. Nie 
były to czasy, w których posiadanie własnego sa
mochodu, nawet przez lekarza ze stosunkowo dużą 
praktyką pryw atną, było zjawiskiem powszechnym
i niejako obowiązującym, jak to jest dzisiaj.

Z tych zamiejscowych wyjazdów z ojcem najm oc
niej utkw iły mi w pamięci spotkania z dr. Górnic
kim w Lubartowie. Bo też była to postać bardzo 
oryginalna, o im ponującej posturze, długim niem al 
do pasa, sum iastym  wąsie i jowialnym  usposobie
niu. Nie wiem, czy był potomkiem renesansowego
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Łukasza, ale przywodził na myśl wizję Dworzanina, 
przypom inał pana Zagłobę i choć stale nosił macie
jówkę i buty z cholewami, łatwo mi było w yobra
zić go sobie w kontuszu.

Przez wiele lat był jedynym  lekarzem  w miastecz
ku i okolicy. Sam określał się mianem „om nibusa”. 
Pokazywał nam  stół operacyjny, który  miejscowy 
kowal wykonał według jego rysunku. W jego gabi
necie stały na półkach słoiki z utrw alonym i w for
malinie „okazami”. Objaśniał nam:

— To jest w yrostek robaczkowy sędziego...
— Tutaj mam palec, wokół którego chłop okręcił 

lejce i konie poniosły.
— Tu jest śru t z kawałkiem  pośladka kłusow ni

ka..., ale dłubanina...
— W tam tych słoikach jest po pół kilo w yrw a

nych zębów...
Cieszę się, że go znałam. Należał do ginącego, dziś 

zaginionego już, typu lekarzy, którzy nieśli pomoc 
bez arsenału badań pomocniczych, bez nowoczes
nych specjalistycznych metod i kosztownego instru 
m entarium , uzbrojeni jedynie we własną wiedzę 
praktyczną, doświadczenie, intuicję i odwagę.

Pam iętam  też wizytę z ojcem w Bychawie, na 
krótko, bodajże na kilka dni przed wybuchem  w oj
ny. Po konsultacji miejscowy lekarz zaprosił nas na 
herbatę. Opowiadał o licznych procesach, jakie pro
wadzi czy zamierza prowadzić z różnymi osobami
i władzami miejscowymi.

— Ja sobie nie pozwolę...
Obawiam się, że ten m ały żydowski pieniacz z 

Bychawy przegrał wszystkie swoje procesy, zanim 
jeszcze weszły one na wokandę sądową... Jego zgo
da na własne losy też nie była już potrzebna.

*
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Ojciec niechętnie, z wyraźną dezaprobatą, widział 
choroby kogokolwiek w rodzinie. Oddalał je od sie
bie; wydawało się, że ich unika, aby nie stały się 
rzeczywiste, a przez to niepokojące. O tym, żeby 
się zainteresował aż do osobistego zbadania, mowy 
naw et nie było. Porad udzielał nam  zawsze któryś 
z innych lekarzy. W moim wieku szkolnym był to 
pediatra, ogromnie zacny i m iły dr Tenenbaum. W 
późniejszym okresie m atka korzystała z porad zna
jomych lekarzy w W arszawie. Ja  ze swoimi kłopo
tam i dojrzewania zwierzałam się tylko Distlerowi. 
K iedy m atka zachorowała z objawami ostrego za
palenia miedniczek nerkowych, ojciec dopiero w 
trzecim  dniu jej pozostawania w łóżku spytał zdzi
wiony:

— Co ci właściwie jest?
Przy tym  wszystkim był niezm iernie czuły na 

punkcie własnego zdrowia. P rzy lada przeziębieniu 
pozostawał w łóżku z miną cierpiętniczą. Wzywał 
pielęgniarkę (Nadlerówna) albo felczera (Kuźnicki), 
aby mu stawiano bańki. Nasłuchiwał nadchodzą
cego — być może — zapalenia płuc. Kazał w strzy
kiwać sobie dożylnie glukozę. Grymasił.

Przekroczywszy pięćdziesiąty rok życia ojciec po
puścił wodzy swoim hipochondrycznym  obawom. 
Zaczął, przynajm niej raz dziennie, mierzyć sobie 
ciśnienie krwi. Zarządził zredukowanie obiadów z da
niem  mięsnym do dwóch, najw yżej trzech razy w 
tygodniu oraz całkowite wyeliminowanie... soli. Dla 
mnie osobiście była to wyśm ienita zmiana jadłospi
su, bo nigdy nie lubiłam  mięsiw, właściwie w żad
nej postaci, ale kuchni domowej przysporzyło to 
wiele kłopotów i trudu.

W pewnych, niezbyt długich odstępach czasu, oj
ciec powiadamiał nas, że stan jego serca jest fatal- 
n y  a  je g o  odejście z tego świata nie jest dalekie. W
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czasie wojny, w obozie internow anych na Węgrzech, 
starał się unikać „niebezpiecznych” potraw  i sam 
coś sobie nieudolnie pitrasił. Poskarżył się kiedyś w 
liście do m atki — póki jeszcze otrzym ywałyśm y ko
respondencję — że mu się mleko wygotowało, a 
m akaron nadal pozostał surowy...

Na razie jednak mógł sobie pozwolić na wszystkie 
hipochondryczne wybryki. Patrzyłam  oczywiście 
bardzo krytycznie na tę egocentryczną postawę oj
ca i nie dostrzegałam w niej niczego poza hipo- 
chondrią. Zrozumiałam ją dopiero, gdy sama zosta
łam lekarzem  i poznałam rozm iary lęku przed czy
hającym i wokół i w ew nątrz każdego z nas niebez
pieczeństwami. Wiedza lekarska jest okrutna — 
pozwala nam  wiedzieć, a przez to — każe się bać. 
Ojciec bał się. W rzeczywistości jego obawy szły w 
m ylnym  kierunku. Ojciec nie zmarł z powodu nad
ciśnienia ani niewydolności krążenia, zawału mięś
nia sercowego ani wylewu podoponowego, ale stał się 
ofiarą złośliwego nowotworu, k tó ry  sam u siebie 
rozpoznał. Ale to stało się w kilka la t później. Na 
razie jedliśm y kotlety  z jarzyn i kartofle gotowało 
się bez soli.

Mój brat studiował od 1929 roku na Wydziale 
Budowy Maszyn Politechniki Berlińskiej, z dosko
nałym i wynikami, jak się tego można było po nim  
spodziewać. Nie przyjeżdżał naw et na wakacje, któ
re wykorzystyw ał na pracę w  Zakładach AEG.

Ja  nie miałam się czym chwalić, bo spraw y szkol
ne kulały w dalszym ciągu. Uzupełnianie powsta
jących zaległości i braków wymagało raz po raz po
mocy korepetytorów. „Zadacznik” Rybkina z cza
sów gim nazjalnych moich rodziców spieszył z po
mocą oschłemu podręcznikowi Sierzputowskiego. 
W yłoniły się i inne trudności, stw arzające dysonan
se pomiędzy mną a koleżankami. Zaczynały dojrze-



wać, mówić o chłopcach, „kochać się” w Ramonie 
Novarro czy bodaj Adamie Brodziszu, zbierać foto
grafie gwiazd i gwiazdorów filmowych. W zrusza
łam ram ionam i na te nonsensy, dla których nie m ia
łam  żadnego zrozumienia. W yrażałam, przypusz
czalnie dość dosadnie, moje zdanie o tych w ygłu
pach. Pomiędzy nam i zaczęła narastać inność.

Szkoła miała swój regulam in, ale zaczęło się zda
rzać, że któraś z koleżanek nagle zjaw iała się w kla
sie z czymś tak  zakazanym  jak świeża ondulacja. 
W idziałam kiedyś prof. Chałubińską osobiście uni
cestwiającą czyjąś n iefortunną ondulację nad zle
wem na klatce schodowej.

Regulamin zalecał pończochy w prążki, ale raz po 
raz czyjaś nóżka błysnęła jedwabiem  spod czerni 
fartucha, a delikw entka posyłana była do domu.

Nie rozumiałam, co też się z tym i dziewczynami 
zaczyna dziać?!

W tym  samym okresie, chyba w początkach roku 
szkolnego IV klasy, przydarzyło mi się przypadkowe 
spotkanie z obcym żywiołem. Jedna z koleżanek kla
sowych podczas przerw y zwróciła uwagę na mój 
rysunek, zgodnie bowiem ze swoim zwyczajem, czy 
raczej przym usem  wew nętrznym , robiłam  nie to, co 
akurat należało robić. Jeśli więc np. była to lekcja 
fizyki z niezrównaną prof. Woszczerowicz (tzw. Sa- 
cią), to obok kilku nagryzm olonych wzorów pięła się 
wzwyż girlanda trzym ających się za ręce ludzi. Nie 
przyszło mi na myśl, że koleżanka potrak tu je  te 
moje graficzne w yczyny jako wyraz jakichś skon
kretyzow anych poglądów na tu ry  społeczno-poli- 
tycznej. Jeśli były nimi, to tkw iły w bardzo głębo
kiej w arstw ie podświadomości.

Nie zdając sobie spraw y z propagatorskiego stylu 
dyskusji, w którą się wdałam, nie mogłam nie zgo
dzić się z argum entacją koleżanki. Oczywiście, że
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widziałam nierówności społeczne, że potępiałam  w y
zysk człowieka przez człowieka i że nie mogłam nie 
widzieć, nie zauważać różnych jego objawów. Roz
mowa ta zaprowadziła mnie wkrótce na zebranie 
„kom órki” KZM na stryszku naszego budynku 
szkolnego. W ram ach uświadam iania mnie mówio
no rzeczy całkowicie niemożliwe dla mnie do zaak
ceptowania, ale milczałam z uwagi na obecność sta r
szych (o jedną klasę!) koleżanek. Miałam więc kol
portować ulotki. W szkole. Pokazano mi je. Gdybym 
nie widziała ich na własne oczy, nie uwierzyłabym , 
że to było możliwe. Był to stek nieortograficznych 
bzdur, protestów  — żądań niechlujnie odbitych na 
hektografie. Treść ich i form a przypraw iały mnie
o lekki zawrót głowy. Skąd ja się tu, u kaduka, zna
lazłam?!

Otrzeźwiałam  szybko i już wiedziałam, że co to, 
to nie. W yjaśniono mi, że brak mi uświadomienia 
politycznego, że ciąży na mnie balast burżuazy jnych 
pojęć i że muszę uczestniczyć w szkoleniu ideologicz
nym, regularnie w yk łam ując się w  domu rzekom y
mi zajęciami szkolnymi. Nie koniec na tym. Pow in
nam  podkradać w domu pieniądze na składki 
MOPR. W iedziałam o istnieniu takiej organizacji i 
rozum iałam  jej cele, ale od tego do regularnego, 
programowego w ykłam yw ania się, które w ogóle 
było mi zupełnie obce i naw et samo słowo w ydaw a
ło mi się nieprzyzwoite, było bardzo daleko. Przez 
cały czas zastanawiałam  się, jak im powiedzieć, że 
to pomyłka, nieporozumienie i że chcę jak n a jp rę
dzej opuścić ten stryszek i ich towarzystwo. Nie po
trafiłam  się na to zdobyć. Następnego dnia podrzu
ciłam m ojej koleżance klasowej kartkę: „Nie liczcie 
na m nie”.

Tak zakończyła się moja kariera polityczna. Zdą
żyłam tylko, w ram ach przedwstępnego szkolenia
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ideologicznego, przeczytać Pamiętnik Kost ii Riab- 
cewa, k tóry  jednak nie zrobił na mnie w ystarczają
co głębokiego wrażenia, może dlatego, że zaczyna
łam w tedy rozsmakowywać się w literaturze młodo
polskiej, którą byłam  w pewnym  sensie dziedzicz
nie obarczona. Zeszyty „Chim ery” otw ierałam  cza
sem częściej niż podręcznik chemii. Jak  mogłam 
wniknąć w struk tu rę  wzorów chemicznych, gdy po
chłaniał mnie właśnie Dom pod tonącą gwiazdą Ju- 
liusa Zeyera, a w pamięci dudniły strofy Tadeusza 
Micińskiego?!

M atka była zdecydowanie przeciwna obcięciu 
moich warkoczy, które były długie, grube, a jedno
cześnie nieznośnie uzależniające mnie od m atki przez 
codzienne czasochłonne obrzędy czesania i zaplata
nia oraz cotygodniowe mycia ich „w rum ianku”. 
Nie znosiłam ich z każdym  rokiem  coraz bardziej, 
a pozbyłam ich się chyba dopiero w czternastym  ro
ku życia. Stało się to za sprawą warszawskiej babki, 
która podczas jednej z nieczęstych wizyt w Lubli
nie po prostu zaprowadziła mnie do zakładu fryz
jerskiego przy ul. Kościuszki i kazała obciąć mi 
włosy na „polkę”. Matka, postawiona przed faktem  
dokonanym, stwierdziła, że moja głowa przypom ina 
miotłę kom iniarską i że nie będzie mogła na mnie 
patrzeć. W rzeczywistości starała się tego nie robić 
przez kilka następnych dni. O ile pamiętam, nie była 
w tym  czasie również specjalnie rozmowna w sto
sunku do babci. Ja  czułam się jednak wyzwolona, a 
późniejsze strzyżenia, dokonywane regularnie przez 
„nadwornego” fryzjera mojego ojca, Himelbluma, 
stopniowo uform owały moją fryzurę do zadow alają
cych mnie kształtów. M iniaturowej postury Hi- 
melblum  miał zakład fryzjerski przy ul. P ijarskiej, 
gdzieś pomiędzy rękawiczkam i Szweda a ubioram i 
szkolnymi Pomrokowej. W niedzielne poranki zja-
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wiał się w naszym domu, golił ojca, strzygł jego 
skąpe, szpakowate uwłosienie, wyrównyw ał wąsy
i „retuszow ał” moją dość w tedy bujną i falistą czup
rynę.

Pomiędzy zabitym przez niemiecką bombę małym 
Him elblum em  a miłą i przystojną Suzan, k tóra od 
kilkunastu lat strzyże co dwa, trzy miesiące moje 
coraz rzadsze, cieńsze i bardziej siwe włosy, minęło 
dokładnie 75,7 procent mojego dotychczasowego 
życia. Można je liczyć również i tak. Oraz na wie
le innych sposobów, z różnych punktów odniesie
nia.

Z klasy V do VI przeszłam z popraw ką z m atem a
tyki. Profesor Zając nie mógł zdecydować się na 
postawienie mi oceny dostatecznej, gdyż jak tw ier
dził, należy brać pod uwagę pracę całego roku 
szkolnego, a nie ostatnich dwóch tygodni. Sprawa 
pryncypiów i dobrej woli, ale tej ostatniej nie mo
głam się od prof. Zająca spodziewać. Nie tylko 
zresztą dla niego mój styl uczenia się, a może i za
chowania, mógł być irytujący. Mnie także iry tow a
ło coraz więcej rzeczy w moim otoczeniu — dom, 
szkoła, koleżanki, a przede wszystkim  — ja sama.

Drażniła mnie narastająca atm osfera dojrzew ają
cej wokół kobiecości. M ijała pora cielęcych zachwy- 
ceń i w ym iany zdjęć gwiazdorów filmowych. Ko
leżanki naszeptyw ały sobie o pierwszych randkach, 
pocałunkach, marzeniach, oczekiwaniach i zawodach. 
K lim at tanga, Ramony, miłości, która „ci wszystko 
wybaczy...”, zakw itających jaśminów i chryzantem  
„złocistych w kryształow ym  wazonie...” gęstniał i 
atakował ze wszystkich stron. Agresywny i niepo
kojący.

A ja? Dojrzewałam również, ale inaczej. W spo
sób niezrozum iały dla mnie i przerażający. Czułam 
się zawiedziona, zdradzona przez własne ciało. S ta
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wało mi się ono coraz bardziej obce i zawadzające. 
Przestałam  rosnąć, natom iast rosły moje piersi, 
w strętne, natrętn ie przypom inające się nowotwory. 
Poszerzył się wym iar moich bioder, aż do bliznowa
tych rozstępów skóry, jakie w idywałam  później u 
kobiet ciężarnych. Moje ciało przestawało mieć co
kolwiek wspólnego ze m ną dotychczasową, ze mną 
rzeczywistą. Jego niepokoje i pragnienia przeraża
ły mnie. Nie mogłam im uwierzyć ani też z nikim  
podzielić się nimi. Zwierzanie się nie leżało nigdy 
w mojej naturze. M atka coś z tego, co się we mnie 
dopełniało, spostrzegała i wyczuwała, ale była zbyt 
dumna, aby zadawać pytania.

— Nie wdzieram  się w niczyje tajem nice — m a
wiała. — Nie pytam  o nic, czego nie chce mi się 
powiedzieć. Czy miała słuszność? Nie wiem. Może 
jednak tak, skoro nic, absolutnie nic, nie mogło być 
inaczej, niż było. Musiała przypuszczalnie zwierzyć 
się ojcu ze swoich spostrzeżeń i niepokoju, ale oj
ciec zwykł był bagatelizować wszystko, co mogło
by zakłócić spokój jego pracy czy aktualnych zain
teresowań. Cierpiałam więc, twardo, coraz bardziej 
nienaw istnie zam knięta w sobie.

Prom ocji do klasy VII nie dostałam. Profesor Za
jąc, konsekwentnie, zgodnie ze swoimi zasadami, po
stawił mi końcową ocenę niedostateczną, co zsumo
wane z zeszłoroczną poprawką skazywało na repeto- 
wanie roku. Można było odwoływać się jeszcze do 
kuratorium  o pozwolenie na zdawanie dodatkowe
go, poprawkowego egzaminu na początku następne
go roku szkolnego, ale tę prośbę załatwiono odmow
nie. Przypuszczam, że po prostu „Unia” m iała mnie 
dość. Dziś nie bardzo się tem u dziwię.

Z racji nieprzejścia do następnej klasy ojciec, jak 
gdyby na pocieszenie, ofiarował mi tomik wierszy 
Tuwima Siódma jesień i tabliczkę czekolady Wed
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la. Był to jedyny raz w życiu, kiedy odczulam ja
kieś z nim  współbrzmienie. Myślę dziś, że oboje 
straciliśm y wiele na tym, żeśmy — m ając tak wiele 
wspólnego — tak bardzo się nie znali.

Lipiec i część sierpnia tego 1935 roku spędziłam 
na obozie Przysposobienia Wojskowego (PWKdOK) 
w okolicy K artuz. Zjechało się około siedm iuset 
dziewcząt ze szkół Lubelszczyzny i Wołynia. Zaczę
ło się od przyjęcia pierwszych instrukcji dotyczą
cych rozplanowania terenu i ustaw ienia namiotów. 
Stanęły rzędami na wielkiej polanie, tuż praw ie nad 
jeziorem, prześw itującym  poprzez drzewa, wąskim 
pasem okalającego je lasu. Wśród ogólnej wrzawy
i wesołości wbijałyśm y „śledzie” i napinały m aszty 
wojskowych namiotów. Nastąpiło wnoszenie prycz, 
ustaw ianie ich (pod sznurek), po czterdzieści w na
miocie, wypychanie sienników i wstępny instruk
taż, dotyczący porządków w namiocie, dyżurów i 
przepisowego ścielenia łóżek „w kostkę”.

Pierw szy apel, podział na plutony, odczytanie re 
gulam inu i planu zajęć zakończyło ten nasz w stęp
ny, pracow ity dzień obozowy.

Nasza lubelska kom endantka Zbysławowa przestała 
być najwyższą władzą. Znalazł się ktoś wyższy ran 
gą, kto objął komendę naczelną obozu. Była to, jeś
li mnie pamięć nie myli, kom endantka Robak, o fa
scynującym  nas imieniu M argit. Moją bezpośrednią 
„władzą” stała się kom endantka Pogonowska, w cy
wilu słuchaczka lubelskiego Pedagogium.

Poranna pobudka wypędzała nas z namiotów i z 
pokrzykiwaniem, w zajem nym  nawoływaniem  się, 
wśród śmiechów, z łopotem różnokolorowych ręcz
ników gnało się lasem do jeziora — naszej wspól
nej i jedynej umywalni. Po przeciwnej stronie je
ziora rozlokowały się nam ioty I K orpusu Kadetów 
im. M arszałka Józefa Piłsudskiego ze Lwowa. Więk
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szość „pewiaczek” skonstatowała to już pierwszego 
wieczora. Później rozwinęła się sygnalizacja poran
na — ręcznikami i wieczorna — świetlna, uwieńczo
na gdzieś w połowie czasu obozowego wspólną mszą 
połową na naszym placu apelowym i zakończona 
wspólnym ogniskiem u nich, z częścią więcej i m niej 
oficjalną. K ontakty m usiały jednak istnieć i poza 
tymi oficjalnymi okazjami, bo w kilka miesięcy póź
niej korespondująca ze mną koleżanka z Równego 
pomyliła koperty i otrzym ałam  jej dość czuły liś
cik, przeznaczony dla jednego z poznanych wtedy 
kadetów — Janka Boskiego.

Program  szkolenia obejmował wychowanie oby
watelskie, podstawy łączności, terenoznawstwo, nau 
kę broni, naukę służby oraz doraźną pomoc w na
głych wypadkach. Ćwiczenia dotyczyły orientacji te
renowej, obsługi i konserw acji broni, sprawności bo
jowej (ostre alarm y nocne), strzelectw a z użyciem 
karabinów typu m auser i łucznictwa.

Przy  porannym  apelu wyznaczane były dyżury w 
kuchni oraz w arty  dzienne i nocne. Ponieważ prze
żywałam w tym  czasie pierwszy zawód miłosny, 
chętnie zgłaszałam się ochotniczo albo po prostu za
stępowałam którąś z koleżanek w pełnieniu w arty  
nocnej, która sprzyjała sm ętnym  rozpamiętywaniom.

Dla mnie obóz był potrzebną, ważną szkołą życia
i współżycia, koleżeństwa, solidarności, zbiorowej i 
indyw idualnej dyscypliny i odpowiedzialności wo
bec społeczeństwa i kraju , który wszystko daje i 
wszystkiego ma prawo oczekiwać.

Niezapomniane pozostaną wieczory obozowe wo
kół ogniska i śpiewane w tedy piosenki: Na polanie 
dogasa ognisko... n ikt ci nie dał srebrzystych zygza
ków... Upływa szybko życie, jak potok płynie czas..., 
Jak dobrze nam zdobywać góry..., aż po Góralu, czy 
ci nie żal... i oczywiście — Czerwony pas...
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W wiele lat po wojnie przypom inałyśm y sobie z 
jedną z moich rówieśniczek, też oczywiście „pe- 
w iaczką”, zanim stała się łączniczką Armii K rajo
wej. a na krótko po wyzwoleniu — „lokatorką” róż
nych lokali więziennych, z lubelskim włącznie, jed
ną z takich przyogniskowych, a właściwie m arszo
wych śpiewanek:

Niech się śm ieją piękne panie 
na te m usztry i strzelanie, 
niechaj mówią, że niemodnie 
spać w nam iotach, nosić spodnie, 
ale przyjdzie czas — zrozum ieją nas!

Gdy nadejdzie dzień ponury, 
gdy nadciągną wrogów chmury, 
ziemia jęknie... g rana t pęknie,
A c h ,  jak w tedy będzie pięknie!...

Śpiewało się co tchu w piersiach. Żadna myśl nie 
mąciła naszej prym ityw nej, pierw otnej radości ży
cia na tej ziemi, pięknej, w łasnej i kochanej, a tak 
bliskiej już najgłębszego, najrozleglejszego jęku.

Na rok 1935 przypada okres mojego zakochania 
nr 2. Przez moment zastanaw iałam  się, czy nie ująć 
tego stanu w cudzysłów, ale byłaby to zbyteczna, 
starcza pobłażliwość wobec czegoś, co było bądź co 
bądź sumą uczuć, wzruszeń, poezji, oczekiwań, tęsk
noty i rozczarowań.

Jedną z głównych kom ponent tego stanu były spa
cery po cm entarzu przy ul. Lipowej, w tym  czasie 
w całkowicie jeszcze nie zdewastowanym  stanie, ja
ki zgotowała mu teraźniejszość. Tylko nieliczne spo
śród pomników, które robiły na nas wrażenie, przy 
których się przystawało, zachowały się do dzisiaj. 
Zniknęły pomniki w kształcie trum ny, o współza- 
tartych  czyichś, kiedyś ważnych imionach, pomni
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ki m atek opłakiwanych przez dzieci i dzieci, czasem 
całej gromadki rodzeństwa, zabranych przez epide
mię jakiejś choroby zakaźnej, szkarlatyny lub dy
ftery tu . Pam iętam  moje powtarzające się uwagi przy 
pomnikach głoszących: I voto... II voto... Uważałam 
to za niecną zdradę, zaprzeczenie miłości, niedocho
wanie w iary temu, z którym  się owo I voto zawar
ło... W yobrażałam sobie w tedy wciąż jeszcze, że zwią
zek małżeński jest równoznaczny z miłością. Wie
rzyłam  również — i w tym  myliłam  się mniej — że 
miłość może być uczuciem sięgającym  poza próg 
śmierci.

Nasze uczucia przetrw ały  wprawdzie wiosnę, spa
cery po czcigodnej lubelskiej nekropolii i składane 
sobie, najniew inn iejsze zresztą w świecie, przyrzecze
nia, aby ulec brutalnem u rozbiciu w okresie wakacji 
tegoż roku. Mój pierwszy list z obozu PW K, pełen 
wyrazów tęsknoty i ciepłych uczuć, dostał się w rę 
ce m atki obiektu moich westchnień. Nie dowiedzia
łam się nigdy, czy trafił tam  przypadkiem , podstę
pem czy wymuszeniem. Pani przesłała mojemu ojcu 
tę epistołę wraz z dość im pertynenckim i wyrazam i 
oburzenia oraz żądaniem zerwania znajomości. M at
kę zaniepokoiło to, ale ojciec, po rozmowie z tą 
panią, uznał rzecz z jednej strony za tw ór czysto 
literackiej fantazji, z drugiej — za nonsensowną re 
akcję histerycznej paniusi. Nigdy o tej sprawie ze 
mną nie rozmawiano, poza relacją samego faktu, bez 
kom entarzy. Czy ojciec miał słuszność? Myślę dziś, 
że dla własnego spokoju uprościł sprawę: reakcja 
była nonsensowna, a ta pani była i histeryczna, i 
niem oralna w swoich przypuszczalnych wyobraże
niach, niedyskretna i nielojalna w w ykorzystaniu 
listu. Ale list nie był t y l k o  literacką fantazją. O j
ciec nie zadał sobie trudu  zastanowienia się, co za 
tą „fantazją” mogło się mieścić i dojrzewać,
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Ratować rok szkolny można było przez eksterni
styczne zdawanie od półrocza do VII klasy w in
nym , pryw atnym  gimnazjum. Było to dość pow
szechnie stosowane. Tak się więc stało, że drugą po
łowę VII klasy oraz klasę m aturalną przebyłam  w 
Gim nazjum  Heleny Czarneckiej. Szkoła ta nauczyła 
mnie przede wszystkim... kochać „Unię”. Tak to by
wa z utraconym i albo spóźnionymi miłościami.

Różnicę nie tylko poziomu nauczania, ale ogólne
go ducha szkoły odczułam w sposób bardzo dotkli
wy. To była straszna, wręcz katastrofalna degren
golada, do jakiej nie można było przyznać się głoś
no, a w której m usiałam  pogrążyć się i płynąć z 
nią aż do uzyskania świadectwa dojrzałości.

Na ten okres przypada też moje pierwsze prze
stępstwo obyczajowe, które nigdy nie zostało w y
kryte. Przez szereg miesięcy prowadziłam  korespon
dencję z pewną panią, pochodzącą ze Lwowa, ale 
m ieszkającą w Warszawie, podając się za kogo in
nego niż byłam w swojej fizycznej rzeczywistości. 
Jej odpowiedzi (pisała zawsze fioletowym atram en
tem  i literę „z” jak „x”) przychodziły na poste res
tante, pod hasłem  „1936” — roku owych zdarzeń. 
Odbierałam je z „sercem na ram ieniu”, ale mój nie
pokój („wilczy b ile t” m urowany) był zaprawiony 
szczególnym rodzajem  przyjem nego podniecenia, z 
którego nie potrafiłam  zrezygnować. W ycofałam się 
z tej afery  dopiero wtedy, gdy tem peratura listów 
wzrosła do takiego stopnia, że pani domagała się oso
bistego spotkania i groziła przyjazdem.

Przestępstwo? Na pewno tak. Dziś myślę jednak, 
że te listy były jej nie mniej potrzebne, w jej sa
m otnym  średnim  wieku, niż mnie w mojej wczesnej 
tragicznej dojrzałości.

Niewiele pozostało mi w pamięci z tego półtora
rocznego pobytu w gim nazjum  „pani Czarneckiej”.
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Nigdy nie przypięłam  do rękaw a przepisowej tarczy 
z num erem „520”. Zamienić „493” na „520”, jawnie, 
na widok publiczny?!! To było jednak ponad moje 
siły.

Jedyną postacią w jakiś sposób budzącą respekt 
była sama dyrektorka gimnazjum, chemiczka, dr Ire
na Krzeczkowska, późniejsza profesor UMCS, która 
trzym ała całą tę placówkę w wyjątkowo energicz
nej garści i zapewniała jej praw a państwowe.

Żałośnie nudna polonistka zdolna była obrzydzić 
każdemu, kto by jej w ogóle słuchał, wszystko, co 
się z literatu rą  polską i pięknem słowa wiązało. Za- 
tabaczony łacinnik chylił się ku em eryturze i zado
walał tłum aczeniam i tekstów bezczelnie odczytywa
nymi ze złoczowskich „bryków ”, które były tu w 
powszechnym użyciu. Obleśny stary  m atem atyk pod
glądał nogi „panienek” pod pulpitam i, o czym „pa
n ienki” doskonale wiedziały i czym potrafiły m a
newrować. „Niemka” — duża i sztywna Ślązaczka — 
stanowiła rażące przeciwieństwo m iłej i przyjaznej 
pani Strojnowskiej, jednej z niewielu, która nie mia
ła do mnie większych zastrzeżeń.

W ychowawczynią klasy była pani Zofia Bocheńska, 
która jako nauczycielka geografii, nie będącej w pro
gramie klasy m aturalnej, miała z nam i dość luźny 
kontakt. Była to, jak się wydaje, osoba łagodna, ży
czliwa młodzieży, zawsze jak gdyby trochę senna.

Spośród koleżanek spotkałam  kilka, trzy  czy czte
ry, które już wcześniej, w sposób podobny do mo
jego, przeniosły się z Gim nazjum  im. Unii Lubel
skiej. Kilka innych znało się z widzenia, z codzien
nych porannych spotkań, kiedy nasze drogi do szko
ły jeszcze się krzyżowały. Chodziła też do tej klasy, 
mieszkająca o piętro wyżej, Halina L ., z którą 
jednak nie łączyła mnie specjalna sympatia. Spytać
o zadano lekcje albo je razem  odrobić było mi „bli-
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Po m aturze, 1937 rok

żej” do Zosi Gryzolet, która mieszkała na Starym  
Mieście (Rynek 11), niż na drugie piętro do Halin- 
ki. Trudno mi dziś określić, na czym polegała i skąd 
brała źródło ta, wzajem na zresztą, niechęć. P rzypu
szczalnie ja nie kryłam  pogardliwego stosunku do 
jej zainteresowań, kom pletu płyt gramofonowych, 
tygodnika „Kino” i „rom antycznych” aspiracji. Jej 
znów ja m usiałam  wydawać się nudna, śmieszna i 
wydziwiająca, ani do tańca, ani do pogawędki o 
sztubakach. Uchodziłam też za zarozumiałą, którą 
nigdy nie byłam ani nie miałam powodu, aby być. 
Być może stw arzałam  takie pozory, którym i usiło
wałam  pokryć, zamaskować mój kompleks niższości, 
czy bodaj rzeczywistej inności.

Mój negatyw ny stosunek do rodziny L. w ogóle był 
także, być może, odzwierciedleniem ocen etycznych 
mojego ojca. Ojciec był bardzo niskiego zdania o 
lekarzach trudniących się przeryw aniem  ciąży i sły
szałam jak kiedyś, w rozmowie z Distlerem, w yra
ził pogląd, że szanujący się lekarze nie powinni ta 
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kim „skrobaczom” podawać ręki. Główną część prak
tyki dr. L. stanow iły właśnie „skrobanki”. Nie 
dość na tym. Oburzył on, a właściwie wręcz wstrząs- 
nął moim ojcem, opowiadając mu, jako dobry kawał, 
historię biednej dziewczyny ze wsi, służącej, która 
prosząc go o zabieg wyznała, że ma „na książeczce” 
200 zł, i spytała, czy to wystarczy?... L. z zim
ną krw ią odpowiedział twierdząco i... zainkasował ca
łą sumę, podczas gdy zazwyczaj brał 15—20 zł za 
zabieg.

Nie wykluczone, że mój stosunek do Haliny, któ
ra była w gruncie rzeczy dobrą i koleżeńską dziew- 
czyną, byłby inny, gdybym zdolna była przewidzieć, 
jak mało życia jej pozostało. Ojciec podał jej tru 
ciznę za latrynam i obozu na M ajdanku. Sam nie 
zdążył jej już zażyć.

Nierzadko chodziłam więc po obiedzie do Gryzo- 
letów, aby wspólnie przygotowywać lekcje i pow ta
rzać m ateriał. Znalazłyśm y jakieś właściwe tempo i 
m etody uczenia się, które zaczęły dawać dobre re 
zultaty.

Zosia przetrw ała okres II wojny we Francji i spot
kałam  ją w Paryżu w ponad czterdzieści lat po cza
sie naszego wspólnego uczenia się. Spośród wszyst
kiego, co mi opowiadała o tym  minionym czasie, 
największe wrażenie zrobiły na mnie okupacyjne 
przeżycia jej m atki. Gryzoletowa („Ubiory gotowe” 
przy pl. Łokietka) zdawała sobie spraw ę ze swojej 
złej polszczyzny i zdecydowała się udawać... głucho
niemą. W yjechała do Warszawy. W dzień siadywała 
gdzieś jako żebraczka, a noce spędzała w melinie 
prostytutki, u której sprzątała i prała.

W racałam  od Gryzoletów punktualnie na kolację, 
ale zimą zmrok zapadał wcześnie i odsłaniał prze
de m ną obrazki obyczajowe Lublina, dotychczas mi 
nie znane. W Rynku, wokół Trybunału i u wylotów
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starom iejskich uliczek, w żółtawym świetle latarń  
snuły się prostytutki. Jaskraw e i niedbałe, niektóre 
odrażająco brzydkie i stare. Przeciwieństwo tego 
wszystkiego, co wyobrażałam  sobie o kobietach-kwia- 
tach, subtelnych gejszach, kapłankach miłości. Ale 
te tu ta j nie handlow ały przecież miłością, tylko w łas
nym  mięsem najgorszego gatunku. Czułam do nich 
żal, irracjonalną pretensję, nie z racji uprawianego 
procederu — najstarszego zawodu świata — lecz z 
powodu ich szpetoty i wulgarności. Zaczepiały prze
chodzących mężczyzn, rzucały za nimi ordynarnym i 
słowami zachęty albo wyzwisk.

Bram a Krakowska prowadziła do innego Lublina. 
Może niewiele lepiej oświetlonego, może tylko dys
kretniej kryjącego swoje prostytutki, ale — innego.

Pam iętam  także przycupniętą u skarpy Bram y 
Krakowskiej Żydówkę z wielkim koszem wyśm ieni
tych, zwykle jeszcze ciepłych obwarzanków, popu
larnych „bajgli”. Takich nigdy już później nigdzie 
nie jadłam.

W ostatnim  etapie przygotowań do egzaminów 
m aturalnych uczyłam się z Hanką Mościcką. Miesz
kała przy ul. Obywatelskiej, a więc w owym cza
sie (rok 1937) poza granicam i miasta, właściwie obok 
samej rogatki lubartowskiej. Jeździłam  do niej ro
werem  około 5-ej rano, roztasowywałyśm y się z pod
ręcznikam i i zeszytami w ich ogrodzie albo na łące 
za domem i uczenie zaczynało się na serio.

Mój stosunek do szkoły wyraził się tym, że po 
zdaniu egzaminów m aturalnych nie zgłosiłam się na 
uroczyste rozdanie świadectw. W tym  dniu pojecha
łam rowerem  do... Radomia (110 km), aby odwiedzić 
kuzynkę matki. Był to piękny dzień, piękna droga, 
a zmęczenie fizyczne było stanem  jeszcze mi niezna
nym.

Łatwo sobie wyobrazić minę mojego ojca, gdy na
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krótko po uzyskaniu przeze mnie m atury  zjawił się 
w jego gabinecie jakiś osobnik z dotyczącymi mnie 
propozycjami m atrym onialnym i. Ojciec, powstrzy
m ując się od śmiechu, co zawsze przychodziło mu z 
trudem , w ykrztusił tylko:

— Takie spraw y to moja żona... i wyskoczył po 
m atkę, która niezwłocznie wyprosiła faceta z domu... 
Robiliśmy jej po tym  wymówki, że się tak pospie
szyła i naw et nie zdążyliśmy się dowiedzieć, kto to 
był ani o kogo to ew entualnie chodziło...

Czas pomiędzy jesienią 1937 a późną wiosną 1939 
roku wypada z tego opowiadania. Był to czas poza 
krajem , poza całą lubelską rzeczywistością. Czas po
znawania świata, innych ludzi i siebie. Był to czas 
słodki zarazem  i gorzki, ale chyba tak  właśnie sma
kuje młodość.

Nie wróciłam kim  innym  niż wyjechałam , ale 
wróciłam  wiedząc, kim  jestem, przygnieciona całym 
ciężarem tej świadomości. Pytałam  teraz siebie, co 
zrobić z w łasnym  życiem, i nie znajdowałam  na to 
odpowiedzi. Co się robi z takim  życiem? Co robi się, 
jeżeli absolutnie, w żaden sposób, nie może się i nie 
chce zaakceptować samego siebie?

M atka w swojej pysze, którą uważała za dyskre
cję, nie zapytała mnie nigdy, co mnie dręczy. Oj
ciec nie zauważał niczego, co go bezpośrednio nie 
interesowało, co go osobiście nie dotyczyło albo cze
go nie chciał widzieć. W tym  czasie, poza pracą, ży
wo interesow ała go polityka i snuł pesymistyczne 
prognozy.

Lato tego roku było wyjątkowo piękne. Zaledwie 
przekw itły  bujne bzy tworzące jedną ścianę ogród
ka, już po stronie przeciwnej zaczęły czerwienić się 
i bielić peonie i rozkwitać wielobarwne kule, gwiaz
dy i pompony dalii. Złota jasność słoneczna sączy
ła się przez korony trzech starych jabłoni. Groźne
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odgłosy świata zdawały się nie przenikać przez 
warstwę wszechogarn iającej słoneczności.

W niedzielne popołudnia jeździliśmy do Nałęczo- 
wa na wyborne zsiadłe mleko z kaszą gryczaną, na 
spacer po pięknym  parku, w którym  zawsze spoty
kało się kogoś ze znajomych.

Jeździliśm y taksówką Ciszewskiego (nr 1), który  
czasem woził także ojca na dalsze, zamiejscowe wi
zyty. Ciszewski pozwalał mi prowadzić wóz, na pod
stawie mojego praw a jazdy, niedawno zdobytego na 
kursach Ludwika Zambellego.

K tórejś niedzieli w ybrała się z nam i także babka, 
która początkowo dość sceptycznie, z ręką na klam 
ce, odnosiła się do mojego szoferowania, potem  jed
nak była z niego wyraźnie dumna. Podczas spaceru 
po parku długo i zazdrośnie przyglądała się snują
cym się po stawie łódkom.

— Jeszcze bym powiosłowała, gdybym  się nie 
wstydziła... — wyznała z westchnieniem.

Czasem, zamiast domowej kolacji, ojciec zapra
szał nas do „N adbystrzyckiej” na pierogi z jagoda
mi albo naleśniki z serem, które należały do specjal
ności tej bezpretensjonalnej, sym patycznej restau
racji Apolonii Kozickiej. Mieściła się ona przy ul. 
Kołłątaja, gdzie po okupacji powstał, znacznie już 
m niej sym patyczny lokal pod nazwą „M yśliwska”, 
później zdegradowany do dość obskurnej knajpy.

Mijał czas. Zdecydowałam się na porzucenie stu
diów przyrodniczych i wysłałam  moje papiery na 
Wydział Medyczny uniw ersytetu w M ontpellier. Cze
kałam  odpowiedzi. Bez entuzjazm u. W iedziałam już, 
że gdziekolwiek będę, cokolwiek będę robić — po
zostanę tylko sobą, zawsze — sobą.

Czasem jeździłam row erem  do Kazimierzówki al
bo do krępieckiego lasu, k tóry  jeszcze w tedy był ty l
ko zwyczajnym, pięknym, wielozielonym, zielnym,
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konwaliowym i jagodowym lasem, a nie miejscem 
kaźni wielu tysięcy Żydów lubelskich.

Pierw szy września uderzył nas wiadomością o 
wybuchu wojny. Następny dzień sprowadził nad 
miasto fale bombowców i grad bomb burzących i 
zapalających. W arkot nadlatujących eskadr, przecią
gły świst spadających pocisków, ludzie kryjący się 
bezładnie po piwnicach, popłoch i ogólna dezorien
tacja mieszały się z napływ ającą na miasto pierwszą 
wielką falą uciekinierów z W arszawy. Paliło się Sta
re Miasto. Paliła się ul. Kapucyńska. Palił się hotel 
„Victoria”. Przez siedemnaście dni złotego, bez
chmurnego września Lublin palił się i rozpadał w 
gruzy. Ludzie uciekali z płomieni i spod gruzów al
bo pozostawali pod nimi. Fala za falą parły  na 
wschód m asy uciekinierów, dziesiątkowane z broni 
pokładowej myśliwców, obniżających lot nad szosa
mi i drogami polnymi.

Drogą, której dziś nie mogę sobie przypomnieć ani 
wyobrazić, dotarłam  do Domu Żołnierza, gdzie mieś
ciła się chwilowo Komenda Przysposobienia W ojsko
wego. Miałam przecież (w swoim wyobrażeniu) peł
ne wyszkolenie bojowe i sanitarne, aż do jednego 
paska na epoletach. Stawiałam  się do dyspozycji, ale 
nik t tu już nikim  ani niczym nie dysponował, nikt 
nie wiedział więcej niż ja, nikt nie wiedział, czy będą 
jakieś rozkazy i skąd.

Ojciec był już ze swoją jednostką. Przez nasz dom 
przew ijały się dziesiątki ludzi uchodzących ze stoli
cy, znajom ych i zupełnie przypadkowych, którzy 
potrzebowali chwili wytchnienia przed dalszą bez- 
planową drogą ku niewiadomemu przeznaczeniu. 
Bez przerw y gotowały się czajniki wody na herbatę. 
Chleba czasem wystarczyło, czasem nie. Improwizo
wało się, między nalotam i szukało się pieczywa, kieł
basy, której cena wzrastała z dnia na dzień, cukru,
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który  nagle zniknął z ocalałych sklepów jako pierw 
sza oznaka rozpoczynającej się ery bezlitosnego pas- 
karstwa,

17 września, po osiemnastu godzinach ognia a r
tyleryjskiego i nalotów bombowych, zobaczyliśmy 
niemieckich żołnierzy na ulicach miasta. Pierwsze 
ich odwiedziny w naszym domu m iały pozornie tylko 
charakter rewizji, poszukiwania broni, albo ukryw a
jących się wojskowych. W rzeczywistości były to 
zwykłe w ypady rabunkowe, leżące w tradycji zwy
cięskiego żołdactwa od najdaw niejszych czasów. B ra
li drobiazgi — złoty łańcuszek, broszkę, wieczne pió
ro — „na pam iątkę” — Reiseandenken.

— Niech biorą, co tylko chcą, i wynoszą się stąd — 
powtarzałam  matce, bo był to jeszcze czas, w którym  
uważało się niemieckie zwycięstwo za krótkotrw ałe 
i w ypatryw ało samolotów sił sprzymierzonych, An
glii i Francji. Nie rozumiało, a przynajm niej długo 
nie mogło się zrozumieć istotnego znaczenia noża 
wbitego w plecy naszego kraju. Przeciw komu zada
wano cios? Ratował nas czy dobijał? Oczekiwano 
ratunku znad Bugu. Spekulowano nad rozłożonymi 
płachtam i map. Pakowano plecaki. Naradzano się 
Krzepiono się wzajem nie nadziejam i w yrastającym i 
na lotnych piaskach własnych pobożnych życzeń 
i całkowitej dezorientacji.

W naszym  mieszkaniu zarekwirowano trzy poko
je dla pułkownika H erberta Schikora (rodem z Gli
wic), jego ordynansa i szofera. Pułkownik zachowy
wał się bardzo kulturaln ie, przesiadywał w jadalni 
przy aparacie radiowym, przeglądał książki i zapew
niał matkę, że nie spotkają jej żadne nieprzyjem noś
ci ze strony Niemców. Może naw et tak myślał. M at
ka nie była jednak tak bardzo tego pewna i posta
nowiła, na wszelki wypadek, ratować to, co mieliś
my najcenniejszego — bibliotekę. Pomogła nam  w
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tym, nie zważając na poważne niebezpieczeństwa te
go przedsięwzięcia, w ieloletnia pacjentka mojego oj
ca, znająca dobrze jego bibliofilskie namiętności, pa
ni Kazimiera Gawarecka, kierowniczka Biblioteki im. 
Łopacińskiego. Po 20—30 książek dziennie wynosi
łyśm y ukradkiem  do biblioteki, gdzie większość z 
nich przetrw ała czas wojny.

Ogłoszono nakaz oddania wszystkich aparatów ra 
diowych. Przy naszym nastawieniu do nakazów nie
mieckich, wciąż jeszcze w oczekiwaniu przybycia 
wojsk sprzym ierzonych, po naradzie z ks. Dziubiń
skim, naszym sąsiadem i wielkim przyjacielem  ro
dziny, radio zostało ukry te w zakam arkach zabudo
wań kościelnych.

W szystkie szpitale lubelskie, a także niektóre loka
le szkolne przeistoczyły się w lazarety. Zaczęłam 
pracować w Szpitalu Żydowskim, gdzie tak jak wszę
dzie brakowało rąk do przenoszenia chorych, opa
tryw ania rannych i wynoszenia zwłok. Należało tak
że przypomnieć sobie o swoim pochodzeniu, które 
w zaistniałej sytuacji nabierało nowego i niebezpiecz
nego znaczenia. Dla mnie sprawa ta nie stanowiła 
jakiegokolwiek problemu, była sprawą wyłącznie 
rodzinną, genealogiczną, bez żadnego zakotwiczenia 
w tradycjach kulturow ych, kultow ych czy narodo
wościowych. W yobrażam sobie, o ile trudniejsze, czy 
może naw et wstrząsające, było wejście w tę nową, 
przez okupanta narzuconą sytuację dzieciom kuzy
nów mojej m atki, które dotychczas nie m iały w 
ogóle pojęcia o żydowskim pochodzeniu swoich 
dziadków. Nie były to zresztą w yjątki. Wiele osób 
stanęło nagle przed własną, nieznaną lub też zep
chniętą w niepamięć, praw dą historyczną.

Mam wielki szacunek dla swego pochodzenia i dla 
przeszłości mojej rodziny, ale nie poczuwam się do 
niczego poza tym. Jedyną pam iątką tej rodzinnej
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Ksiądz dr Paw eł Dziubiński, p ra ła t K apituły L u 
belskiej, więziony w latach okupacji niem ieckiej 
i po wyzwoleniu. U ratow ał życie m ojej m atce



przeszłości jest piękny szofar — instrum ent dęty z 
rogu barana. W dawnych czasach służył on jako 
trąbka wzywająca do boju czy też sygnalizująca za
grażające niebezpieczeństwo. Później nabrał znacze
nia liturgicznego w jakichś obrzędach świątynnych. 
W czasach nowożytnych używano go już tylko w 
określone doroczne święta. W zywał do żalu za grze- 
chy u progu nowego roku. Mój dziadek, który  miał 
absolutny słuch i um iał grać na wszystkich in stru 
mentach, potrafił również i z tego szofaru wydoby
wać jakąś melodię. W edług tradycji rodzinnej szo
far ten znajduje się w rodzinie mojej m atki (obec
nie u mnie) od ponad 300 lat i miał należeć do n a j
wybitniejszego spośród jej przodków — rabbi Sab- 
bataja ben M eira (1621— 1662*), znawcy i kodyfika- 
tora praw  Talmudu, do czasu ucieczki przed w ojska
mi Chmielnickiego asesora sądu rabinackiego w 
Wilnie.

Niewielki szpital, k tóry  mój ojciec usiłował prze
budowywać i unowocześniać, podobnie jak ja w dwa
dzieścia lat później i w m niejszej skali — szpital 
w Bełżycach, w norm alnych w arunkach 100-łóżkowy, 
z najw iększą trudnością mógł pomieścić wielką licz
bę rannych. Leżeli na salach, na korytarzach, na 
klatce schodowej. Wojskowi i cywile. Uczestnicy 
obrony miasta, ofiary nalotów, uciekinierzy z boha
tersko broniącej się W arszawy, postrzeleni z broni 
pokładowej polujących na nich myśliwców. Dogory
w ały w mękach ofiary pożarów miasta. Um ierali lu 
dzie młodzi, w pełni sił, lekko ranni, w straszliwych

* Nie należy mylić ze współczesnym mu Sabbatajem  
Zeewi, urodzonym w 1626 roku w Smyrnie, fałszywym m es
jaszem, szarlatanem  i oszustem. W ywodzący się od niego 
konw ersyjny ruch zwany „sabbateizm em ” dostarczył Eu
ropie dużo rodzin neofickich.
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skurczach tężcowych. Amputowano potrzaskane rę 
ce i nogi, opatrywano czarne, cuchnące rany  po od
łam kach bomb, okładano przymoczkami riw anolu na 
wpół zwęglone, czarne, z trudem  um ierające ciała. 
Serca m iały młode, mocne, chciały wciąż jeszcze 
bić.

Pam iętam  um ieranie wielu spośród tych pierw 
szych ofiar wojny. Um arł lubelski harcerz Jurek  
Kędzierski, w samo południe. Um arł W ładek Natan- 
son z W arszawy. Um arła Irka Woch ze Starego 
Miasta, młodsza siostra mojej koleżanki z obozu 
PWK. Um arł Bień. Um arł jeden z dwóch braci, w ar
szawskich optyków. Nie mieliśmy już w tedy czym 
przykryć jego zwłok i wynieśliśmy je do kostnicy 
pod arkuszem  zmiętego papieru pakowego. Um arł 
Dawidek z Kurowa, po am putacji obu przestrzelo
nych nóg. Tylu, tylu spośród nich muszę pamiętać.

Stopniowo napływ ały nowe ofiary okupacji — Ży
dzi pobici przy przym usowej pracy, schwytani przy
padkowo, postrzeleni na krawędzi godziny policyj
nej.

W ojna wchodziła w siódmy tydzień swojego trw a
nia. W ypalone domy jeszcze niespodziewanie tu i 
ówdzie wypuszczały błękitne pasemka dymu wśród 
czarnych ulic i gruzowisk. Pierwsze aresztowania 
nauczycieli i księży już się rozpoczęły. Żydzi lubel
scy, złe rzeczy przeczuwając, jeszcze nie wierzyli w 
ich dopełnienie się. Jeszcze mieszkali w swoich 
mieszkaniach. Dotychczas ograniczano się do rekw i
zycji żydowskich mebli i dywanów do urządzania 
niemieckich biur i mieszkań. Obóz pracy przym u
sowej przy ul. Lipowej dopiero się organizował.

Byłam  w domu w to przedpołudnie w połowie 
października, kiedy listonosz przyniósł list z Drez
na. Wokół wszystko było jeszcze zwykłe, domowe 
i przedpołudniowe. List był adresowany do ojca, o
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którym  w tedy nie m iałyśm y jeszcze żadnej wiado
mości. Byłam sama w domu. Jakiś nakaz w ew nętrz
ny kazał mi otworzyć ten list. Czułam jego ważność.

Zawiadamiano o śmierci mojego brata w więzie
niu drezdeńskim. Piątego października 1939 roku, a 
więc na pięć dni przed dniem, w którym  skończył
by 28 lat. B rat włączył się bardzo czynnie w ruch 
antynazistowski i już od roku 1933 był poszukiwa
ny przez policję i SS. Nie mieliśmy z nim żadne
go kontaktu.

W momentach wym agających decyzji urucham ia
ły się zawsze we mnie jakieś autom atyzm y poza 
myśleniem i kierowały moim postępowaniem. Znisz
czyłam ten list i zachowałam wiadomość tylko dla 
siebie. Dopiero w pół roku później dotarła ona do 
m atki, i to z najbardziej m iarodajnego źródła — 
Gestapo wezwało ją do domu „Pod Zegarem ” po od
biór rzeczy po synu-bandycie zm arłym  w więzieniu. 
Pam iętam  matkę, kiedy wróciła z tą paczką i w y
pakowywała z niej porządnie złożone ubranie, bie
liznę, kraw at, portm onetkę, zegarek. Później już nie 
przysyłano m atkom  takich paczek.

M atka osiwiała w ciągu kilku następnych dni.
1 grudnia 1939 roku kazano nam w ciągu 15 mi

nu t opuścić mieszkanie. Znalazł się pokój przy szpi- 
talu i tam  ulokowałyśm y cały nasz dobytek, który 
z łatwością zmieścił się w dorożce.

Proces rekwizycji mieszkań żydowskich, przesied
leń, a w ślad za nim zagrabiania mienia i plądro
wania jego pozostałości toczył się już w całej pełni. 
Była to, jak się wydaje, pierwsza większa akcja 
okupanta, w której uczestniczyli również nie- 
niemieccy pracownicy Urzędu Mieszkaniowego, osła
wionego „Q uartieram tu”. Powszechnie znane było 
nazwisko i młodzieńcza postać Zajączkowskiego 
(Boże, mąż „un itk i”!), k tóry  jak gdyby znalazł swo
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je powołanie życiowe w rządzeniu losami eksmito
wanych ludzi i ich mieniem. Zaopatrzony w daleko 
idące upraw nienia, jeszcze je ochoczo przekraczał, 
szybko pomnażając własną „ważność”, równolegle ze 
stanem  posiadania.

Spośród innych pracowników ,,Q uartieram tu” zet
knęłam  się osobiście również z działalnością Mazu- 
równy, ale ta ograniczała się, jak się wydaje, do 
mniejszego lub większego łapownictwa. W jakiś 
sposób była jednak w postępowaniu swoim lojal
na, gdyż to ona właśnie uprzedziła „negocjującą” z 
nią w różnych spraw ach żonę dr. Linda o m ającym  
nastąpić w początkach m arca 1941 roku masowym 
wysiedleniu Żydów z Lublina do różnych okolicz
nych miasteczek. Dzięki temu akcji tej uniknęła 
moja m atka, mieszkająca w tedy u Lindów. Prze
siedlenie to miało głównie na celu zabór m ienia i za
wężenie dzielnicy mieszkaniowej, do której wysied
lonym pozwolono wrócić po kilku dniach.

Z uruchom ieniem  obozu pracy przym usowej przy 
ul. Lipowej do szpitala zaczęli przybywać nowi pa
cjenci. Rany tłuczone przede wszystkim. Zmasakro
wane twarze, złamane żebra i kości kończyn. P rze
strzelone brzuchy. Z ran postrzałowych um iera się 
tak przytomnie, że um ierający wydaje się dziwić 
własnej śmierci, jak gdyby jej nie dowierzać. Dużo 
i tego um ierania pozostało w mojej pamięci.

10 lutego 1940 roku przybył do Lublina transport 
jeńców wojennych, szeregowych i podoficerów — 
Żydów. Niesamowite wrażenie robił widok polskich 
mundurów, choćby naw et w takim  stanie, w jakim  
żołnierze się znajdowali. Zwalniano tych, którzy mie
li rodzinę w Lublinie lub okolicy, względnie mogli 
przedstawić świadectwo lekarskie. Nie wiem, czy któ
ryś z lekarzy szpitalnych zdecydował się na w y
danie takiego świadectwa. Przebiegam  ich pamię-
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Ojciec w karykaturze, ry 
sowanej przez któregoś z 
kolegów, w obozie in te rno
w anych na Węgrzech w 
1942 lub 1943 roku

cią: Holcberg, Frajdenberg, Goldwag, — ci na pewno 
nie. Może Szymek Zygielwaks? Może Rajka Kance- 
nelenbogen, która w dwa lata później nie pozwoliła 
mi uratować swego życia? Nie wiem. Nie dowiemy 
się nigdy. Wiem tylko, że jednego z tych chłopców, 
których widziałam krążących wokół budynku szpi
talnego, zobaczyłam następnego dnia w kostnicy, za
strzelonego.

W nocy, która była wyjątkowo mroźna, pognano 
jeńców w kierunku Białej Podlaskiej, gdzie był po
dobno jakiś obóz jeniecki. Żaden z nich do niego 
nie doszedł. Następnego ranka jadący do miasta 
chłopi zbierali porozrzucane wzdłuż drogi skostnia
łe zwłoki w polskich m undurach. Zapełniły się ni
mi kostnice wszystkich szpitali lubelskich. Byłam 
w jednej z nich. Pam iętam  tam tych dziewięciu,



Dotykałam  ich rąk, które w ydaw ały odgłos suche
go drewna. Grudki śniegu wokół wylotu kul za
chowały żywy czerwony kolor. Fotografowałam  ich 
moim starym  aparatem , odziedziczonym po wuju 
legioniście.

Zło zwielokrotniało się, rozmnażało, przybierało 
coraz liczniejsze postacie, czyhało z nieoczekiwa
nych stron. Po nieudolnych rządach tzw. dyrektoria
tu w składzie, którego nie zachowałam w pamięci, 
kierownictwo szpitala objął, na polecenie władz nie
mieckich, złej sławy ginekolog, nigdy dotychczas nie 
pracujący w szpitalu — dr Salomon Bromberg. Był 
on powszechnie znany z tego, że jego dotychczaso
wa praktyka lekarska ograniczała się do usuwania 
ciąży, czyli tzw. skrobanek, u kobiet z okolicznych 
wsi i miasteczek. Pacjentek, czy może raczej nale
żałoby je nazwać klientkam i, dostarczały mu za nie
wielką prowizją, miejscowe położne, kierowała jego 
najbliższa rodzina z Żółkiewki, a m atka miewała 
stałe „dyżury” w okolicy postoju autobusów i za
jazdu furm anek przy ul. Świętoduskiej, gdzie by
strym  okiem rajfu rk i w ypatryw ała kobiet „w po
trzebie”.

Otóż zdarzyło się, że tej pierwszej wyjątkowo o- 
strej, wojennej zimy pewien oficer SS doznał od
mrożeń ręki. Przechodząc ulicą zobaczył tabliczkę 
szyldową lekarza. Specjalności nie doczytał, a 
Bromberg przy niej nie obstawał. Z całą gotowością 
i pieczołowitością zajął się kuracją odmrożeń, pole
cając przy tej okazji swoje chętne usługi również i 
niem edycznej natury . Stał się konfidentem , w spo
sób szczególny prześladującym  innych lekarzy i ich 
rodziny. Tkwiła w tym  może również zemsta za do
znawane afronty towarzyskie. Jego m etody zastoso
wania wiedzy lekarskiej, a także zdobywania pa
cjentek (klientek?), czasem wręcz uprowadzanych
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przez „łapaczy” spod drzwi innego „skrobiącego” 
ginekologa, budziły negatywne oceny i uczucia. 
Jeszcze więcej drzwi zamknęło się przed nim po je- 
go ślubie, i Brombergowie nie byli „przyjm ow ani” 
ze względu na skandaliczne okoliczności rozwodu 
jego żony. Jego mocodawcy zgładzili go z wyszu
kanym  okrucieństwem, gdy już definityw nie prze
stał być im potrzebny.

Za sprawą tego to dyrektora Brom berga w na
szym pokoju, jako u rodziny karanego „bandyty”, 
sześciu SS-manów przeprowadziło rewizję, dość 
zresztą pobieżną. Ani porównać do skrupulatności 
rewizji, jakiej funkcjonariusze władz Bezpieczeńst
wa PRL dokonali w moim lubelskim  mieszkaniu w 
niespełna trzydzieści lat później. Poza moim sta
rym  aparatem  fotograficznym  z tkwiącym  w nim 
„film pakiem ” ze zdjęciami jeńców w kostnicy nie 
skonfiskowali niczego poza tym, co zasygnalizował 
im Bromberg. Nie, nie żaden m ajątek. Nie m iałyś
m y złota, biżuterii ani dewiz. Były tylko dwa per
skie dywany, schowane tak, jak nam  to kiedyś 
Bromberg „po przyjacielsku” (chciał być teraz przy
jacielem wszystkich!) doradził. Po złoto posłał on 
SS-owców do żony dr. Rozena, chirurga, zamordo
wanego w Katyniu. Było w skrytce we fram udze 
drzwi, k tórą Bromberg osobiście zaprojektował, z 
wdzięczności za udzielenie jego rodzinie pomocy i 
gościny po zbombardowaniu ich mieszkania (róg 
Krakowskiego Przedm ieścia i ul. Kościuszki).

Rankiem 17 lutego 1940 roku furm anki zaczęły 
zwozić pod szpital jakieś niesamowite, przerażające 
postacie. Z kłębowiska słomy, łachmanów i fu ter 
służba szpitalna wyłuskiw ała pojedyncze istoty 
ludzkie o całkowicie nieludzkim  wyglądzie. Sine 
twarze, obłędne oczy, rozwiane włosy i zdeformo
wane, groteskowe kapelusze kobiet, meloniki i fu t-
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r zane czapki mężczyzn. Przejm ujący odór moczu i 
fekaliów. Wnoszono ich do budynku na noszach, 
na rękach, zarzuconych na plecy jak toboły. Upiorny 
korowód sunął korytarzem . Układano ich „tymcza
sem ” byle gdzie. Dopiero znacznie później, kiedy 
zdołali wrócić do przytomności i jakiej takiej rów 
nowagi, poznaliśmy ich historię. Byli to Żydzi n ie
mieccy ze Szczecina i Gryfic. Transport liczył około 
1300 osób. Po latach dopiero dowiedziałam się, że 
była to pierwsza deportacja Żydów niemieckich, 
podjęta jako próba i wzór dla dalszych masowych 
deportacji. Był to zarazem sondaż reakcji własnej 
ludności, sąsiadów, którzy zauważą rankiem  14 lu 
tego zniknięcie swoich żydowskich sąsiadów. Był to 
eksperym ent pomysłu osławionego Heydricha. Są- 
siedzi ze Szczecina i Gryfic zdali egzamin i dalsze 
transporty  mogły się potoczyć.

Wysiedlono ich nocą, 13 lutego, w przeciągu jed
nej godziny, pozwalając zabrać po kilka waliz z n a j
cenniejszymi rzeczami. Na peronie rozdawano ła
kocie na drogę i bilety kolejowe z nadrukiem  
„G esellschaftsonderzug”. Następnie zaplombowano 
przedziały kolejowe, po kilkanaście osób w każdym, 
i wieziono przez kilka długich dni i nocy. Pociąg 
był nieogrzewany. Stawał godzinami w pustym  po
lu, dojeżdżał do jakiejś stacji i wracał na poprzed
nią, stawał, znów ruszał i zatrzym yw ał się po kró t
kim przebiegu. „G esellschaftsonderzug” — towa
rzyski pociąg specjalny. Ludzie mdleli z pragnienia, 
zlizywali lód z szyb okiennych, zdrapyw ali go 
skostniałym i w szpony palcami, bili się o sople 
lodu. Nie wypuszczani do toalety, stłoczeni, zanie
czyszczali się wzajemnie. Ktoś dostał ataku obłędu 
i wył przeciągle. Ktoś miotał się wśród skłębionych 
ciał w darem nej ucieczce przed urojonym  pająkiem . 
Kilkanaście osób um arło w czasie podróży.
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Nocą z 16-go na 17-ty pociąg dojechał do Lublina. 
Do przedziałów wpadli młodzi chłopcy z SD i zaczęli 
wywlekać żywych i um arłych. W alizy kazano zosta
wić. Kopiąc i tłukąc kolbami karabinów, uform owa
no z tych zesztywniałych, półprzytomnych, upior
nych postaci czwórki i bijąc bezustannie gnano tę 
„kolum nę” ulicami m iasta aż na plac obozu przy ul. 
Lipowej. Leżeli tam  w brudnej słomie, przemiesza
ni, żywi z konającymi i trupam i, dopóki nie nadje
chały furm anki, aby przewieźć najciężej chorych 
do szpitala. Praw ie wszyscy mieli odmrożone, zgan- 
grenowane palce u rąk  i nóg, wym agające am puta
cji. Wszyscy cierpieli na biegunkę. Już pierwszej 
nocy w szpitalu um arło sześcioro spośród nich. 
Zam knęłam  im oczy. Jeszcze w tedy myślało się o 
takich rzeczach. Później zginęli wszyscy w komo
rach gazowych M ajdanka, wszyscy, poza jedną ty l
ko kobietą, Elsą Meyring, której życie uratowali 
wpływowi przyjaciele w Szwecji. Ze śmiercią jej 
męża łączy się wspomnienie, które nigdy nie opuś
ciło mojej pamięci. Um ierał w nocy, na pozór n ie
przytom nie, na zatłoczonej sali szpitalnej. Obok łóż
ka na krześle leżało jego ubranie, wisiała m arynar
ka, magazyn szpitala nie mógł bowiem pomieścić 
garderoby tak licznych pacjentów. Kiedy w ydaw a
ło mi się, że konający wydaje ostatnie już oddechy, 
sięgnęłam ręką do jego m arynarki, aby wyjąć por
tfel z w ew nętrznej kieszeni. Zaczęły się bowiem 
szerzyć wypadki okradania zm arłych przez służbę 
szpitalną, w znacznej części przypadkową, zwerbo
w aną niem al prosto z ulicy. Zam ierzałam  jego ze
garek i portfel oddać żonie. W tedy to usłyszałam 
cicho, ale wyraźnie wymówione zdanie, ostatnie, ja
kie wypowiedział przed śmiercią:

— Dlaczego mnie okradasz? Ja nikogo w życiu 
nie okradłem...
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Byłam także przy śmierci pięknego starca Emila 
M endershausena i może jego okradłam  rzeczywiście. 
W yjęłam mianowicie z m ankietów jego koszuli spin
ki i mam je do dnia dzisiejszego, ale nie używam 
ich. W ogóle przestałam  nosić spinki, bo coraz tru d 
niej mi je zakładać zreum atyzowanym i palcami, po
za tym  w kraju, w którym  wypadło mi dożywać, 
nikt nie potrafi porządnie uprasować m ankietów 
koszuli...

Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałyby te 
wszystkie masowe am putacje i cała rozległa roz
maitość chirurgii urazowej, gdyby w ojenny los nie 
zesłał szpitalowi doświadczonego chirurga. Był to 
Żyd czeski, z M orawskiej Ostrawy, dr A rpad Gros- 
smann, którego wprost z ciężkiego więzienia w Cze
chosłowacji Niemcy, kaprysem  lub przekupstwem , 
rzucili do Lublina. Mówił bardzo mało, ale raz opo
wiedział nam o swoim pobycie w celi, w której p ra
wie każdej nocy któryś z więźniów popełniał samo
bójstwo. Rano niemieccy strażnicy dowcipkując 
wywlekali zwłoki, a wieczorem wrzucali do celi ka
wał sznura ze słowami zachęty: — Vielleicht will 
sich noch ein J u de auf hangen. W nocy zwykle ktoś 
decydował się na skorzystanie z tej możliwości. Na 
oczach wszystkich współwięźniów. Czasem trzeba 
było naw et takiem u pomóc.

Nie, dr Grossmann nie mówił wiele. Pracow ał 
niemal przez całą dobę i w ypatryw ał wieści od po
zostawionej w M orawskiej Ostrawie rodziny. P rzy 
nosił mu je zaufany przem ytnik, z którym  wkrótce 
ja sama m iałam  wyruszyć w drogę.

Doktor Grossmann był świetnym  chirurgiem  i 
wielu lubelskich Żydów zawdzięczało mu uratow a
nie tych kilku czy kilkunastu miesięcy życia, które 
im pozostały.

Poza Grossmannem trafiło do Lublina jeszcze
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dwóch czeskich lekarzy. Jeden z nich, którego naz
wiska nie mogę sobie przypomnieć, był ginekolo
giem i miejscowi specjaliści, zwłaszcza zaś sam dy
rektor, u trudniali mu dostęp do pracy. Drugi, i na j
młodszy z tej trójki, nazywał się Hugo K urzbauer. 
Był to miły, wesoły chłopiec, w którym  podkochi- 
wały się pielęgniarki, zwłaszcza zaś laborantka ren t
genowska, uważana, w każdym razie przez samą sie
bie, za „miss szpitala”. Pam iętam  go rysującego 
świetne karykatu ry  palcem na omrożonych szybach 
okien korytarza szpitalnego. Przypuszczałam, że 
Czesi zginęli podczas eksterm inacji szpitala albo 
nieco później, na M ajdanku. Z bardzo dziwnym u- 
czuciem usłyszałam  nazwisko K urzbauera w 45 lat 
później, podczas moich odwiedzin u „radomskiego” 
kuzyna, mieszkającego od 1950 roku w Cleveland. 
W rozmowie telefonicznej odmawiał przyjęcia ja- 
kiegoś pacjenta, uzasadniając to tym, że leczy go 
przecież dr Kurzbauer... Sprawdziłam. Rzeczywiście 
był to ten sam Hugo, ale nie widziałam sensu w 
przypom inaniu mu naszej wojennej znajomości 
Nikt z nas nie może zapomnieć tam tego czasu, ale 
wszyscy tego pragną.

Żydom kazano nosić najpierw  żółte gwiazdy, a 
potem  opaski z „gwiazdą Dawida”. Nigdy nie wło
żyłam takiej opaski i jedyną osobą, która, spotkana 
na pl. Łokietka, spytała mnie, dlaczego jej nie no
szę, była wieloletnia sekretarka „Unii”, pani Janina. 
Chcę wierzyć, że zrobiła to z głupoty. Nie wiem na
tomiast, kim  była ani jakie m iała zam iary nieznana 
kobieta, która m ijając mnie na ul. Zamojskiej (na 
wysokości nr 21—23, takie rzeczy pam ięta się) głoś
no wym ieniła nazwisko mojego ojca: MANDEL- 
BAUM.

W iedziałyśmy już, że ojciec jest w obozie in terno
wanych nad jeziorem Balaton, na Węgrzech. Matka
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udzielała lekcji języka niemieckiego i zarabiała p ra
cą na drutach. W razie potrzeby mogła liczyć na po
moc przyjaciół, zwłaszcza ks. Dziubińskiego. Posta
nowiłam przedostać się przez „zieloną granicę” na 
W ęgry i dalej, jak najdalej od wojny. Może do 
Włoch, gdzie m iałam przyjaciół z czasu studiów i 
byłam  w stałym  kontakcie korespondencyjnym  z 
prof. Frassetto. W tedy, w marcu 1940 roku, miało 
się jeszcze bardzo wiele złudzeń.

Przypadkiem , bardzo blisko graniczącym z cudem, 
wym knęłam  się z obławy w okolicach Krywego, 
którędy szło się na „zieloną granicę”, wówczas w 
głębokim śniegu. Mój przewodnik, P iotr Sacewicz, 
zginął w Oświęcimiu.

Weszłam na nowe, nielubelskie drogi wojny.



Przysięgam  w imię Ojca Wszechmogącego 
i M arii Królowej Korony Polskiej, że walczyć 
będę z wrogiem  do ostatniej kropli k rw i o w y
swobodzenie uciemiężonej Ojczyzny. Przysięgam  
wszystkie rozkazy przełożonych w iernie w yko
nywać. Wiem, że zdrada karana jest śmiercią. 
Tak mi dopomóż Bóg.

II

Gdybym napisała, że we wrześniu 1944 roku 
szłam do Lublina prosto z frontu, nie byłoby to 
ścisłą prawdą, a czas nie usposabiał do określeń 
przenośnych i żartobliwości. W rzeczywistości szłam 
z „ziemi niczyjej' ' , spomiędzy frontów.

Nie dowierzaliśmy wieściom z Chełma i Lublina. 
Były oczywiste, były pewne, ale szczęście bywa 
czasem równie trudne do przyjęcia jak cios złego 
losu. Trudne do natychm iastowego zrozumienia. Od 
wschodu szła ku nam  Wolność, w którą nie potra
filiśmy uwierzyć.

Wczesnym rankiem  23 lipca zobaczyliśmy Niem
ców uciekających. Zbudzeni ruchem  aut, wylegliś
my na ulice Garwolina, kamiennie milczącą widow
nią zapełniliśm y krawędzie chodników. Niemcy u- 
ciekali w popłochu, bezładnie i nerwowo upychając 
do aut walizy, plecaki, pudła i rozsypujące się pacz
ki. Spokornieli, nie dostrzegający milczącej widow
ni, opuszczali ten umęczony, obficie nasycony krwią 
skraw ek ziemi. Jeszcze Fraulein Therese Jungblut, 
erynia z Działu Karnego, zdążyła wpaść do swego 
biura i podłożyć ogień pod akta starościńskich 
zbrodni. Jeszcze Frau Sam atin zdążyła zdemolować 
centralę telefoniczną. Jeszcze radca szkolny M uller
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zdążył, w bezsilnej wściekłości, wyrzucić powielacz 
z okna II piętra. Niemcy uciekali. O siódmej rano 
nie było ich już w Garwolinie. My, jeszcze wczoraj 
„nieniem ieccy” pracownicy starostwa, a dziś już 
tylko żołnierze Armii K rajow ej, rzuciliśmy się do 
gaszenia pożaru i zdzierania ze ścian portretów  H it
lera.

Postanowiłam  spotkać wyzwolenie razem  z m atką, 
która od m arca 1942 roku mieszkała w domu SS. 
Betanek w Międzylesiu pod W arszawą.

31 lipca byłam  w W arszawie, jak gdyby nabiera
jącej pierwszego oddechu, szykującej się do wolno
ści. Pojedynczych Niemców już się nie spotykało. 
Ciężarówki wypełnione po brzegi wojskowymi i cy
wilami przejeżdżały raz po raz, spiesząc w kierunku 
zachodnim. Niemcy uciekali.

Przyszedł dzień 1 sierpnia 1944 roku. W arszawa 
jeszcze raz wyruszyła „na walkę krw aw ą...”

W Międzylesiu okopali się żołnierze niemieccy. My 
i oni, każdy na inny sposób, czekaliśmy arm ii nad
ciągającej ze wschodu. Czekaliśmy. W słuchiwaliś
my się w odgłosy kanonady, jej nasilanie się, przy- 
cichanie i zwielokrotnianie. Z pomieszanej kakofo
nii arty leryjskiej usiłowaliśmy odróżnić lub odgad
nąć jej źródła, kierunek i odległość. Ciężkie sa
moloty, które znaliśmy tak dobrze, wciąż jeszcze 
przelatyw ały nad naszymi głowami, niosąc W ar
szawie brzemię bomb. Przelatyw ały eskadry ,,stu- 
kasów”. Bliższe, dalsze i zupełnie odległe detonacje 
pocisków zdawały się zamykać nas ciasnym krę
giem.

Mówiono, że pociągi pancerne ostrzeliwują z to
rów Powiśle i Żoliborz. Później tuż za naszymi do
mami zaczęto wysadzać w powietrze tory kolejowe. 
W arszawa stała w ogniu. W idzieliśmy czarne dymy 
i krwawe łuny nad walczącym miastem. Dochodzi-
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W iosna 1944 r. Z łączniczką rejonu „Ryba” Arm ii K rajow ej, 
D anutą M ajek-Przybylską ps. „Furor”, aresztow aną w krótce 
potem

ły do nas wiadomości o bohaterstw ie i śmierci, o 
tragedii poszczególnych dzielnic, ulic, domów. Doszła 
wieść o masakrze mieszkańców Woli i o pojedyn
czych wypadkach wyszukanego bestialstw a Niem
ców. Nie SS, nie SD — zwyczajnych żołnierzy.

„Z dymem pożarów, z kurzem  krw i bratn iej...” — 
brakowało własnych słów dla wyrażenia tego, co 
każdy z nas czuł w tam tych dniach. Znacznie póź
niej dowiedziałam się, że w czasie trw ania Pow sta
nia radio BBC uparcie nadawało Z dymem, poża
rów... Co za potw orny nietakt na m iarę dziejową!

W arszawa wzywała pomocy, która nie nadcho
dziła. Żądała broni, amunicji, zrzutów. Czekała na 
uderzenie z zewnątrz, na wielką ofensywę Armii 
Czerwonej, która nie nadchodziła. Przybliżała się
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jednak, wśród odgłosu cekaemów i nie znanych nam  
jeszcze „katiusz”.

Poeci Powstania, wśród dymów i ognia, nie usta
wali w swoim wołaniu:

Pam iętaj: nie wolno ci zwątpić 
w  wolność, co przyjdzie, choćbyś padł.
Pam iętaj, że na ciebie patrzy 
ogromny, zdumiony świat,
[ ...................................... ]

Choćby zawiodła wszelka pomoc, 
choć przyjdą dni głodu i moru, 
ostatniej staw ki nie przegram y —
— staw ki naszego honoru.

(Stanisław Marczak-Oborski)

*

Przeciw  dywizjom poszli pancernym  
i to w historii liczyć im będą: 
warci, by łatw y przesłać im podziw 
i obietnicę: „pomoc nadchodzi”
[ ............................. ]
I jeszcze jeden upływ a tydzień,
już n ik t nam  z okien nie rzuca kw iatów ,
i tylko pomoc — idzie, wciąż idzie,
i tylko rosną mogiły bratnie,
tylko te krzyże, k rw i hekatom by,
te ponad nam i bomby! te bomby!
bomby i bomby!

Płonie Powiśle, 
ju tro  z kolei padnie Czerniaków, 
kto nam  i kiedy tę pomoc przyśle? 
[ .................................. ]

( Z . Jas iński )

W ielka ofensywa wojsk niosących wyzwolenie 
zatrzym ała się na niewiele, nie kilometrów, lecz
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m etrów od pozycji niemieckich w Międzylesiu. 
W zględna cisza panowała pomiędzy frontam i. Od 
czasu do czasu jakaś seria z erkaem u, skąpy ogień 
działek przeciwlotniczych, pojedyncze wystrzały. 
Był to jak gdyby rodzaj „flirtu” z nudów pomiędzy 
wrogami, którzy odpoczywają, zanim zaczną się 
wzajem nie zabijać.

Żołnierze niemieccy na ogół mało się pokazywali, 
ale władza ich nad nami, wynikająca bodaj tylko z 
posiadania broni palnej, jeszcze trw ała. Mogli wejść 
więc na czyjeś podwórko, „upolować” i na miejscu 
zarżnąć kurę albo zabrać koszyk owoców z ogrodu. 
Mogli też wziąć albo kazać sobie dać coś, co im aku
ra t było potrzebne — garnek, wiadro, siekierę czy 
szpadel. Z domu SS. Betanek w Międzylesiu zabrali 
koguta i mnie. Mieli już ze sobą, podobnie w ypro
wadzonych z domów, kilku mieszkańców osiedla. 
Nie mieliśmy pojęcia, co zechcą z nami zrobić, jak 
się posłużyć czy zabawić. Wychodząc odwróciłam się 
do m atki stojącej w furtce ogrodu. Chciałam po
wiedzieć, że wrócę, ale jakoś mi to w tam tej ch wili 
nie przeszło przez gardło.

Zapędzono nas przed linię frontu. Mieliśmy 
uprzątnąć teren przed pozycjami niemieckimi, aby 
rozszerzyć i oczyścić pole widzenia. W ycinało się 
zarośla, wyrąbywało większe krzaki, usuwało za
wadzające płoty. Zbieraliśm y i wynosili najprzeróż
niejsze, wyrzucone lub pogubione przedmioty, ka
w ały pogiętej blachy, części rowerów i zdezelowa
nych narzędzi ogrodniczych, stare walizki, butelki, 
szmaty. Kule swobodnie, niezbyt gęsto przelatyw a
ły pomiędzy nami ze znanym  charakterystycznym  
świstem.

Czułam jak głupio, jak diablo śmiesznie byłoby 
zginąć od jakiejś takiej przypadkowej, nie nau 
m yślnej, nie mnie przeznaczonej kuli. Teraz?! Na
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„pięć przed dw unastą”! Przypuszczam, że wszyscy 
myśleli podobnie. Jednocześnie wiedzieliśmy, że 
w tym  samym czasie w każdej minucie gasną życia 
w m urach płonącej Warszawy.

Po kilku godzinach pracy, późnym już wieczorem, 
zwolniono nas, polecając stawić się następnego dnia.

Następnego dnia przekroczyłam  linię pozycji ra 
dzieckich i znalazłam się na ziemi wyzwolonej.

Tak więc szłam do Lublina spomiędzy frontów. 
Szłam piechotą, brzegiem pogruchotanych szos, tak 
jak tylu innych i jak inni mniejsze lub większe od
cinki drogi odbywałam wcisnąwszy się do przełado
wanych wojskowych ciężarówek. Grupki ludzi z tłu - 
mokami i plecakami z jakimś swoim m izernym  do
bytkiem  zbierały się przy większych skrzyżowaniach 
dróg. W ymachiwaliśmy przyjaźnie i prosząco w stro
nę przejeżdżających ciężarówek i „łazików”, które 
dopiero później nazywano jeepami. Żołnierze odma- 
chiwali, rzucali jakieś zdania w przejeździe , ale czę
sto przystaw ali i podwozili nas, jak im tam  droga 
wypadła, po trzy, pięć, czasem kilkanaście kilome
trów.

Szło się wzdłuż szos zoranych czołgami, posieka
nych pociskami artyleryjskim i, poznaczonych daw
niejszymi i zupełnie świeżymi śladami walk. Na po
boczach czerniały k ra te ry  bomb, szkielety wypalo
nych czołgów, wozów ciężarowych i porzuconych 
niemieckich dział. Gęsto znaczyły się naprędce skle
cone krzyże przydrożnych grobów. Wzdłuż długich 
odcinków drogi ciągnęły się zgliszcza wypalonych 
wsi. W śród przerzedzonych lasów sterczały kikuty  
drzew o pniach wpółściętych ogniem artyleryjskim .

Dlaczego szłam do Lublina? Nie zadawałam  sobie 
w tedy tego pytania. Myślę, że wielu spośród idących, 
tak jak ja, w stronę miejsc swego dawnego życia
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kierowało się instynktem  podobnym do tego, który 
rządzi przelotam i ptaków i wędrówkam i ryb.

Tuż za Kołbielą weszłam na teren dobrze mi zna
ny, rozpoznawany mimo straszliwego okaleczenia. 
Zasięg Komendy Obwodu „Gołąb” Armii Krajow ej, 
Każde skrzyżowanie dróg, każde m ijane pogorzelis
ko nasuwało wspomnienie niedaw nych okupacyjnych 
zdarzeń i ludzi z nim  związanych.

Garwolin wyglądał jak wielkie wojskowe obozo
wisko. W oczekiwaniu zapowiadającej się „wielkiej 
ofensyw y” liczne jednostki Armii Radzieckiej i Woj
ska Polskiego skupiały się w tym  węzłowym punk
cie. N ieustannie przejeżdżały ciężkie wozy wojsko
we, a na trzech głównych skrzyżowaniach pełniły 
służbę młode dziewczęta w m undurach polowych — 
„regulierowszczyki” .

Mój mało rom antyczny „romans garw oliński” był 
już sprawą przeszłą i przyjaźnie zamkniętą, ale za
trzym ał mnie jeszcze w Garwolinie na kilka dni w y
poczynku przed dalszą drogą. Byłam przecież do
piero w jej połowie. W ystarano mi się także o prze
pustkę do Lublina („udostawierenie”), której podob
no czasem żądano po drodze. Jedna z niedawnych 
koleżanek stała się teraz z racji znajomości języka 
rosyjskiego ważną osobistością.

Do wielkiego skrzyżowania dróg w Gończycach 
doszłam brzegiem szosy pod lasem zwanym  „Kotwi
ca”, którego tzw. lisie jam y były pierwszym  m iej
scem straceń najpierw  Dolskich patriotów, a później 
m asakry okolicznych Żydów. Krzyżujące się tu z 
szosą drogi szły ku miejscom dobrze mi znanym  — 
w jedną stronę do Sobolewa, wsławionego szczegól
nym  bestialstw em  stacjonujących tam  żandarmów, 
w drugą — do Żelechowa. Sobolewscy żandarm i by
li nie tylko postrachem  miejscowej ludności, ale 
wszystkich, którym  wypadło przejeżdżać koleją przez
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Dęblin. To dzięki ich brutalnym  grabieżczym napa
dom na pociągi osobowe nazwano tę stację „Gołoci- 
nem ”. Regularnie ogołacali tzw. szmuglerów, wio
zących żywność z Lubelszczyzny.

Żelechów był miłym, ładnie położonym m iastecz
kiem podlaskim, które wojna zrobiła sceną wielu 
krzyw d i zbrodni. Zupełnie niedawno, w końcu 
czerwca, byłam w Żelechowie z moimi niemieckimi 
zwierzchnikami na przeglądzie bydła. Jeszcze w te
dy o ucieczce nie myśleli, ale już nauczyli się oba
wiać leśnej braci i mocno się na drogę uzbrajali.

Z Gończyc, po niezbyt nawet długim czekaniu, 
ciężarówka z jakimś wesołym „starszyną” obok szo
fera zabrała mnie i jeszcze jedną starszą kobietę z 
tobołkiem na plecach i dowiozła nas aż do Ryk. 
Stam tąd szło się na Żyrzyn. Dzieliłam z innymi no
cleg w czyjejś gościnnej stodole.

Szłam do Lublina drogą, która sama była pobojo
wiskiem i biegła między zgliszczami. Nie wiedzia
łam, po co tam  idę, w jakie drzwi wejdę, co będę 
robić ze sobą tam, czy zresztą w jakimkolwiek in 
nym  miejscu. Śmierć miałam w sobie, sumę wszy
stkich śmierci widzianych i wiedzianych, ogromne 
um ieranie równie bezsensowne jak wszystko poza 
nim. Byłam cząstką tych pobojowisk, ruin i zglisz
czy i czułam je w sobie.

Kurów minęło się i już było blisko. Za M arku
szowem jakaś litościwa ciężarówka znów mnie i kil
koro innych podrzuciła kawałek drogi, Szło się do 
stolicy nowej Polski.

*

Lublin niczym nie przypom inał miasta, które zna
łam z moich lat szkolnych. Na ulicach panował tak 
wielki ruch, że niemal nie dostrzegało się ruin zde
wastowanego w ponad 70 procentach miasta. Tłumy
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wojskowych i ludności cywilnej przepływ ały ulica
mi we wszystkich kierunkach, wypełniały je po brze
gi. Z dudnieniem  i turkotem  przejeżdżały ciężkie 
wozy wojskowe różnych typów, migały szybkie, 
zwrotne jeepy, samochody osobowe i hałaśliwe mo
tocykle. Przem aszerow yw ały mniejsze i większe od
działy żołnierzy radzieckich i polskich, szeregi cy
wilów z biało-czerwonymi opaskami Armii Ludo
wej, o k tórej słyszeliśmy tylko ze wzmianek w „Biu
letynie Inform acyjnym ”, a która teraz formowała 
zawiązki władz porządkowych — Milicji O byw atel
skiej. Panował nastrój ogólnego podniecenia. Wy
czuwało się w nim  jak gdyby pośpiech tworzenia od 
zaraz, od nowa i od podstaw tego wszystkiego, co 
zniszczyła wojna. W gmachu przy ul. Spokojnej 
działał pierwszy tymczasowy rząd — Polski Komi
tet W yzwolenia Narodowego, a jego obwieszczenia 
wisiały w miejscach, w których niedawno straszyły 
spisy rozstrzelanych „zakładników” i „bandytów ”.

Mignęła czasem czyjaś znajoma lub może tylko 
przypom inająca kogoś twarz, aby zaraz wtopić się 
w obcy tłum . Zdarzały się także spotkania „oko w 
oko” zarówno z kimś, kogo uważało się za nieżyją
cego, jak i z takim, którego okupacyjnej przeszłoś
ci nie było się pewnym.

Moim domem w Lublinie stała się plebania kościo
ła pobernardyńskiego. Po pewnym  czasie dołączyła 
do mnie m atka, którą przywiózł furm anką znajomy 
piekarz z Żelechowa, jadący aż za Lublin po mąkę. 
Nasz dom zajmowała jedna z jednostek Milicji Oby
watelskiej i wszelkie starania o uzyskanie jednego 
bodaj pokoju nie odnosiły skutku. Miasto w swojej 
ocalałej od zniszczeń wojennych części było przelud
nione daleko poza granice swoich możliwości.

Właśnie w związku ze staraniam i mieszkaniowymi 
spotkałam  na korytarzu lubelskiego Trybunału Zosię
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Kosińską, która zaskoczyła mnie pytaniem , czy ją 
poznaję. Jak  mogłabym nie poznać „unitk i”, tylko o 
jedną klasę starszej ode mnie?!

— Teraz nie wszyscy poznają — w yjaśniła dość 
enigmatycznie, po czym zdziwiła mnie jeszcze bar
dziej, prosząc o protekcję w jakiejś spraw ie do ja
kichś władz.

— Ja? Skąd ja?!
— Wy przecież wszystkim teraz rządzicie — po

wiedziała mi bez złości, jak gdyby z rezygnacją, i 
wcale nie jestem  pewna, czy uwierzyła w szczerość 
mojego zdziwienia.

W tym  migawkowym zdarzeniu było jednak coś 
więcej niż nieporozumienie i przypomnienie, raz jesz
cze, w odm iennym  kontekście, mojego pochodzenia. 
Tkwiło w nim  zatru te ziarno praw dy. Nie mogłam 
nie dostrzegać Żydów na eksponowanych, węzłowych 
pozycjach — w wojsku, w adm inistracji, we w ła
dzach Bezpieczeństwa. Ci sami, którzy dopiero nie
dawno opowiadali o mrozach i głodach, o łagrach i 
wszach, o nędzy, przekupstw ie i oblodzonych esze- 
lonach, szli teraz ochoczo w służbę ustroju wzoru
jącego się na ideologii i praktyce k raju  ich w ygna
nia. Sporo też spostrzegałam  nadgorliwości. Nie mo
głam tego nie widzieć, w równym  stopniu jak nie 
mogłam zrozumieć.

Chodziłam ulicami tego nowego stołecznego Lub
lina nie wiedząc, co począć z własnym  życiem. Mo
głam wstąpić do Wojska Polskiego, mimo wszystkich 
zastrzeżeń, jakie budzili nie po polsku mówiący ofi
cerowie w polskich m undurach. W ojna toczyła się 
przecież w dalszym ciągu nie dalej jak 40—50 km 
od nas. Dniami, a zwłaszcza nocami słyszeliśmy jej 
odgłosy. Mogłam włożyć m undur, na coś może się 
jeszcze przydać, ale... czułam się przecież nadal żoł
nierzem  Armii Krajow ej. Nikt nie zwolnił mnie ze
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złożonej przysięgi. Niektórych z moich towarzyszy 
brum dosięgły juz oskarżenia i represje. Jakie m ia
ło być ostatnie słowo wojny?

Parafia i plebania kościoła pobernardyńskiego by
ły od szeregu tygodni domem bez gospodarza. Ksiądz 
Dziubiński zaledwie zdążył otrząsnąć się po repres
jach hitlerowskiego okupanta i deportacji, którą 
dzielił z księdzem biskupem Fulmanem, został za
aresztowany przez organa Bezpieczeństwa PKW N 
pod zarzutem  współpracy z Niemcami. Był prze
trzym yw any w prowizorycznym  areszcie przy ul. 
Chopina 5 i przesłuchiwany przez prokuratora woj
skowego. Dotychczasowe starania Kurii biskupiej, 
zmierzające do uzyskania jakichkolwiek inform acji
o staw ianych zarzutach i w yjaśnienia sytuacji, po
zostawały bez rezultatu . W porozumieniu z ówczes
nym kanclerzem  K urii w ystarałam  się o posłuchanie 
u owego prokuratora. Odniosło ono jedynie ten sku
tek, że księdzu, do pustego dotychczas pokoju — 
wniesiono krzesło...

Brakowało nauczycieli, których Niemcy dziesiąt
kowali przez wszystkie lata okupacji. Zapowiadano 
otwarcie jakichś kursów wstępnego przysposobienia 
do zawodu, ale ten nie pociągał mnie w najm niej
szym stopniu. Przypadkiem  spotkana koleżanka z 
„Unii” wybierała się na kurs dla sędziów pracy i 
namówiła mnie na wysłuchanie pierwszych w ykła
dów. Nie mogłam zdecydować się na dalsze. Mówio
no szeroko o m ającym  powstać uniwersytecie, ale 
ani nie w ierzyłam  tym  pogłoskom, ani nie zamierza
łam studiować. Czego chciałam naprawdę? W ydaje 
mi się, że w tam tym  czasie, całkowicie zdezoriento
wana sytuacją i zmęczona wojną, chciałam przede 
wszystkim przestać decydować o własnym  życiu. Po
łożyć się na jego fali i pozwolić się przenieść w ja
kąś formę nieistnienia. Więcej niż dawniej, niż w
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okresie moich pierwszych wstrząsających spotkań z 
własną transseksualną naturą, myślałam o życiu za
konnym. Był to oczywisty nonsens. Ucieczka od ży
cia w otw artym  społeczeństwie nie chroni przed ni
czym, a przede wszystkim  nie jest równoznaczna z 
ucieczką od siebie. Nie mogłaby być ratunkiem , a 
jedynie innym  rodzajem  klęski. W iedziałam też, że 
życie pociągało mnie zbyt silnie, że za bardzo w 
nim tkwiłam, aby jakakolwiek ucieczka, poza osta
teczną, była możliwa. Jeśli m iałam  jeszcze jakieś 
złudzenia, to były one bardzo naiw ne i bardzo ilu
zoryczne.

Pewnego dnia wyrósł jak gdyby spod ziemi kuzyn 
m atki, przed wojną początkujący lekarz w M arku
szowie, w czasie hitlerow skiej okupacji — robotnik 
kolejowy. Przyniósł wiadomości o swoich braciach, 
z których jednem u opatryw ałyśm y nogi po bitwie 
pod K utnem  we wrześniu. Teraz z arm ią Andersa 
przebywał we Włoszech. Niebawem ściągnął tam  
resztę rodziny. Ich najm łodszy brat, o niecałe dwa 
lata starszy ode mnie, m arzył o karierze śpiewaczej 
i bracia zapragnęli teraz zrealizować te m arzenia 
przez zapewnienie mu najlepszych pedagogów włos- 
kich. Obaj starsi pracowali przez dłuższy czas we 
Włoszech jako lekarze, aby umożliwić te studia. Nie
stety, tenor Ju rka  okazał się mniejszy od jego am
bicji.

Spotkałam  na ulicy Dinę A jnsztajn w m undurze 
porucznika. W „Unii” była o klasę wyżej ode mnie, 
a całe gimnazjum  znało ją z jej współzawodnictwa 
w prymusostwie z Józią Anasiewicz. Obie były zdol
ne i ambitne, a jednocześnie nie wyróżniały się ani 
szczególną błyskotliwością ani m iłym i cechami cha
rakteru . Dina nazywała się teraz D anuta Lipska 
i działała jako — we własnym sform ułowaniu —
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oficer kulturalno-oświatowy, w moim skrótowym  
ujęciu — politruk. W stępnie uprzedziła mnie:

— Przyznaj się! Jeśli byłaś w AK, nie podam ci 
ręki!

Odpowiedzi własnej nie przytaczam , gdyż była m a
ło parlam entarna, ale też na tym  się nasze spotkanie 
skończyło. W ypłynęła jednak, jak gdyby nigdy nic, 
po dwóch czy trzech tygodniach, prosząc, abym po
świadczyła jej tożsamość w sądzie. Zamierzała re 
windykować piekarnię z zabudowaniami na Kalino- 
wszczyźnie, po dziadku. Mimo ideologicznych p ryn
cypiów bardzo jakoś zależało jej na tych kapitalis
tycznych spadkach. Nie potrafiłam  odmówić, co da
ło mi okazję do „spłonięcia” wstydem, gdy mozolnie 
szperającem u w księdze wieczystej starem u urzęd
nikowi Hipoteki oznajmiła karcąco, żeby się pospie
szył, „...bo tu Polskę trzeba odbudowywać”. Nie 
wiem, jaki był jej osobisty wkład w odbudowę Pol
ski i nie chcę snuć domysłów, choć nie byłoby to 
trudne. Zbyt wielu ludzi tego modelu każdy z nas 
spotkał w latach stalinowskich porządków w naszym 
kraju.

Przypadkowo spotkałam  ją jeszcze raz, w 1969 ro
ku, w Warszawie. Była załamana usunięciem jej ze 
stanowiska (w Ambasadzie PRL w Berlinie) i z sze
regów partii po jakoby samowolnej ucieczce synów 
do Danii. Relacjonowała mi swoje zabiegi w wyso
kich instancjach kontroli party jnej i rozmowę z „Zo
sią” Gomułkową na tem at możliwości powrotu w sze
regi PZPR. To „szczęście” nie było jej dane.

*

Ze wszystkich zakątków wyzwolonej części k raju  
ściągali do stołecznego Lublina rozbitkowie wojenni, 
intelektualiści ocaleli z hitlerow skich czystek, lite 
raci, artyści scen polskich, profesorowie i pracow
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nicy nauki różnych dziedzin wiedzy. Opuszczali swo
je tymczasowe przypadkowe miejsca pobytu czy 
ukrycia, małe posadki, na których przebiedowali 
ostatnie lata, albo drogi konspiracji. Przybyw ali czę
sto w stanie wyniszczenia fizycznego i widocznego 
zabiedzenia. Takimi spotkała m atka pewnego dnia 
Ludwika i Hannę Hirszfeldów. Profesor Hirszfeld 
był kolegą mojego ojca na uniw ersytecie we W ro
cławiu, a później Heidelbergu, a jego żona jedno
cześnie z ojcem nostryfikow ała swój dyplom na uni
wersytecie kazańskim. Ich córka, o kilka miesięcy 
młodsza ode mnie, nie przetrw ała wojny. M atka była 
rada, że wśród naszego szczupłego dobytku zacho
wały się dwie koszule ojca, które mogła dać profe
sorowi.

W niewiele dni później m atka zatrzym ała na środ
ku Krakowskiego Przedm ieścia jakiegoś brodatego 
starca o wyglądzie wędrownego żebraka:

— Janusz! — i padli sobie w objęcia.
Był to profesor Domaniewski, zoolog, syn profe

sora m atki z konserw atorium  warszawskiego, w do
datku łudząco podobny do swego ojca.

Było więcej takich spotkań, najzupełniej niespo
dziewanych, zaskakujących i bardzo wzruszających. 
Spotkałyśm y tułającą się siostrę naszego długolet
niego przyjaciela dr. Distlera, k tóra później jakiś 
czas u nas mieszkała. Spotkałyśm y dr Helenę F re j- 
lich, historyka lite ra tu ry  francuskiej, zajm ującą się 
głównie twórczością F lauberta i mieszkającą stale 
w Paryżu, a którą wojna zastała i zatrzym ała w ro
dzinnej W arszawie. Była w stanie wyraźnego za
równo fizycznego, jak i psychicznego wyniszczenia. 
Jej psychoza bardzo się w następnych latach pogłę
biła.

Coraz liczniej zjaw iający się w Lublinie profeso
rowie i docenci przedw ojennych uniw ersytetów  czy-
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niIi pogłoski o tworzeniu się wyższej uczelni coraz 
bardziej prawdopodobnymi. W iedziałam też od pani 
Gawareckiej, że w pokoiku przy Bibliotece im. Ło- 
pacińskiego rozpoczął urzędowanie prof. H enryk 
Raabe, protozoolog, apelujący do pracowników na
ukowych, aby zgłaszali swój współudział w organi
zowaniu uczelni.

Na moim osobistym koncie znalazło się, brzem ien
ne w swoich skutkach, spotkanie z osobą wyjątkowo 
oryginalną i fascynującą. Przechodząc ul. Nową za
uważyłam  postać w szynelu wojskowym, bardzo 
zresztą nie dopasowanym, co nikogo w tedy nie ra 
ziło, postać, co do której identyczności trudno się 
było mylić. Nawet jeśli spotkałam  ją jeden raz w ży
ciu i m iałam  w tedy 15 lat, nierozpoznanie Izabelli 
Gelbard nie było możliwe. Jej jaskrawa, oryginalna, 
orientalna uroda zrobiła na mnie wrażenie już w te
dy. Moje pytanie trafiło w nią niczym piorun z jas
nego nieba. Rzecz oczywista, że nie mogła sobie 
skojarzyć stojącej przed nią dziwnej postaci w pół
kożuszku, narciarce i zdefasonowanych butach z cho
lewami, z kimkolwiek jej znanym, a już najm niej 
z dziewczęciem, które zapewne ledwie dostrzegła 
przed blisko dziesięciu laty. Z właściwą sobie tea tra l
nością, którą tak dobrze m iałam  okazję potem po
znać, spytała:

— Czy ty  jesteś prawdziwa? Czyś tylko duchem?
Dość szybko wyjaśniło się, że nie jestem  przyw i

dzeniem, ona zaś nazywa się Stefania Czajka i jest 
kapitanem  Milicji Obywatelskiej... K apitan Czajka 
kazała się niezwłocznie prowadzić do m atki, a dowie
dziawszy się, że my właściwie... nie mieszkamy, bo 
na plebanię ściągać takich gości nie bardzo w ypada
ło, obiecała temu zaradzić. Znajomości m iała duże, 
dar przekonyw ania i czar osobisty jeszcze większe. 
Dzięki tem u przydzielono nam  część mieszkania w



naszym domu, do którego wprowadziła się również 
Czajka z W ładkiem Stachowiczem, swoim później
szym mężem, którego zwykła była nazywać Czaj
nikiem.

W tłum ie na Krakowskim  Przedm ieściu mignęła 
mi kiedyś filigranowa sylw etka Hanki Szternfinkel, 
byłej koleżanki klasowej z „Unii”. Nigdy nie byłyś
my sobie na tyle bliskie, abym teraz usiłowała w y
łuskać ją z tego tłum u albo szukać możliwości spo
tkania. Była to piękna dziewczyna, k tóra zawsze 
wydawała mi się kruchą, porcelanową m iniaturką 
swojej pięknej, m ajestatycznej matki. Była niezm ier
nie egzaltowana, a ja w latach szkolnych, podobnie 
zresztą jak i w późniejszym życiu, m iałam  mało zro
zumienia i tolerancji dla kruchości i egzaltacji. Już 
w szkole u jaw niły się jej hum anistyczne uzdolnie
nia. Była ulubienicą (też nieco egzaltowanej) m ada
me Helmanowej, a także, co było znacznie większą 
sztuką — prof. Pliszczyńskiej. Była bez wątpienia 
najlepszą łacinniczką w naszej klasie.

Chyba tylko jeden raz w latach szkolnych byłam 
w jej domu (ul. Lubartow ska, za rogiem Browarnej) 
i dłużej z nią rozmawiałam. Mogło to być w IV czy 
V klasie. Hanka zapytana, co zamierza robić po m a
turze, przeciągnęła się jak młody kociak i powie
działa:

— Chciałabym zostać kurtyzaną...
Nie wiem, w jakim  stopniu spełniło się to m arze

n ie . Doszły mnie odległe słuchy, że po wojnie pró
bowała kariery  scenicznej. Ostatecznie jednak zna
lazła swoją własną drogę do literatu ry . W 1946 roku 
zamieszkała w  Paryżu i tam  wyszła jej książka, 
niosąca echa okupacyjnych przeżyć i znam ienny ty 
tu ł Les bagages de sable (Bagaże z piasku). Książka 
ta została wyróżniona nagrodą Akademii Goncour- 
tów w 1962 roku. Ciężko chora na serce, zdążyła



wydać jeszcze przed śmiercią dwie czy trzy nie zna
ne mi powieści. Nosiła nazwisko swojego drugiego 
męża: Langfus.

*

Ogłoszono zapisy na nowo kreow any uniw ersytet 
i mimo mojego zarzekania się, że „koniec ze studia
m i”, niezwłocznie złożyłam podanie o przyjęcie na 
W ydział Lekarski uczelni, która od dnia 23 paździer
nika 1944 roku nosiła nazwę U niw ersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej. Zgłoszeń kandydatów było bar
dzo dużo, znacznie więcej niż można było pomieścić 
w tymczasowo przydzielonych uczelni lokalach. 
W tej sytuacji zarządzono egzamin wstępny. Zbiegli 
się na niego młodzi z różnych stron wyzwolonej 
ziemi, z miast i wiosek, prosto z dróg wojny, z par
tyzanckich melin i kryjów ek, ledwo powróconych 
z przym usowych robót w Niemczech. Niektórzy 
w m undurach jeszcze, wszyscy zabiedzeni i w byle 
jakich łachach. Panował trudny  do opisania, n ie
pow tarzalny nastrój radosnego podniecenia, wielkich 
nadziei i oczekiwań. Pam iętam  egzamin. Doktor Je 
rzy Morzycki, którego znałam  z wojennego Garwo
lina, teraz nowo m ianowany kierownik K atedry Mi
krobiologii, wygłosił półgodzinny w ykład na tem aty 
ewolucjonistyczne. Mieliśmy pisemnie zreferować 
jego treść.

Tak więc stałam  się studentką UMCS w Lublinie 
i rozpoczęłam nowy rozdział mojego życia. Uroczy
sta inauguracja odbyła się w dniu 14 stycznia 
1945 roku, ale niektóre zajęcia rozpoczęły się już 
wcześniej. Na w ykłady chodziło się do gmachu by
łego Gimnazjum im. Staszica, gdzie również odby
w ały się, w bardzo prowizorycznych warunkach, n ie
które ćwiczenia. Prosektorium  zorganizowano w bu
dynku byłego Męskiego Gim nazjum  Lubelskiego
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przy ul. Spokojnej, przem ianowanej na ul. 22 Lipca. 
Dziś dopiero potrafię docenić organizacyjną spraw 
ność zastępcy profesora, wówczas dopiero szykują
cego się do egzaminów doktorskich, Mieczysława 
Stelmasiaka. Początkowo były trudności z uzyskiwa
niem  zwłok do prosektorium . Pierwsze nasze prepa
ra ty  były to noworodki, których preparow anie na
stręczało więcej trudności niż bezpośredniej korzy
ści w nauce anatom ii prawidłowej człowieka. Póź
niej sprawę tę rozwiązało otrzym ywanie zwłok nie
mieckich oprawców z M ajdanka, skazanych na karę 
śmierci przez powieszenie. Stanowiło to właściwie 
m akabryczne powtórzenie historii sprzed 1832 roku, 
gdy w Anglii wydano pierwsze praw a dotyczące 
autopsji zwłok. Poprzednio prosektorzy otrzym yw a
li zwłoki skazanych bezpośrednio z szubienicy, a sa
ma sekcja uchodziła za ubliżającą dodatkową karę 
dla skazanego. Nie pamiętam , czy lubelskie prosek
torium  otrzymało zwłoki sześciu sądzonych w L u
blinie pod koniec listopada 1944 roku katów M aj
danka (Vogel, Gerstenm eier, Ternes, Schollen, Stalp 
i Pohlmann). Dobrze pam iętam  tylko końcowe 
w strząsające przemówienie oskarżyciela — Jerzego 
Sawickiego.

Zwłoki jednego z m niej „w ybitnych” oprawców, 
Hoffmanna, pam iętam  i dlatego, że przypadło mi 
w udziale preparowanie tych zwłok i z uwagi na 
jego charakterystycznie zniekształconą małżowinę 
uszną. Ponieważ przygotowywałam  w tym  czasie 
pracę dotyczącą morfologii zewnętrznego ucha, 
zwróciłam uwagę na małżowinę Hoffm anna już pod
czas procesu i uzyskałam  od oskarżyciela, prokura
tora Filińskiego zgodę na wykonanie jej gipsowego 
odlewu, na sali sądowej podczas przerw y w rozpra
wie. Czynność ta, w której gorliwie asystował mi 
koleżka ze studiów Darek W ojciechowski nie obyła
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się bez małego dreszczyku niesamowitości. W mo
mencie, gdy oboje zajm owaliśmy się nakładaniem  
gipsu, „wysiadła” elektryczność, zdarzenie częste 
w tym  okresie. Zostaliśmy przez dłuższą chwilę 
w całkowitej ciemności, jak gdyby sam na sam ze 
zbirem. Jego i nasze myśli m usiały w tam tym  mo
mencie, bodaj przez ułam ek sekundy, formułować 
się podobnie: „A gdyby?...” Ale on jeszcze lepiej od 
nas wiedział, że nie m iałoby to sensu. Zawisł w krót
ce po tym, a my oboje dzieliliśmy z trzem a innymi 
kolegami jego zwłoki na stole prosektoryjnym .

Moja działalność na rozprawie Hoffm anna miała 
i dalsze, bardzo odległe konsekwencje. Wieść o mo
ich „odlewniczych” um iejętnościach rozeszła się sze
roko i kiedy w grudniu 1945 roku zm arł ks. biskup 
lubelski M arian Fulm an, zwrócono się do mnie o w y
konanie maski pośm iertnej.

O ile Stelm asiak okazał się dobrym organizatorem,
o tyle wykładowcą był fatalnym . Właściwie w ogóle 
nie wykładał, tylko czytał kolejne rozdziały podręcz
nika Adama Bochenka głosem monotonnym, wym a
w iając końcówki z poznańska, co było tym  dziwniej
sze, że pochodził z Płouszowic, wsi podlubelskiej. 
Najwidoczniej lata studiów m edycznych w Poznaniu 
tak niekorzystnie w płynęły na jego wymowę.

Każdy, komu udało się zdobyć podręcznik, auto
m atycznie przestaw ał przychodzić na wykłady. 
Z podręcznikami były jednak wielkie trudności. 
Wszyscyśmy szukali po znajomych, w pryw atnych 
bibliotekach lekarzy, przepisywali częściami, poży
czali sobie wzajem nie pojedyncze rozdziały, uzupeł
niali podręcznikiem Rauber-Kopscha, jeśli komuś 
udało się go zdobyć. Miałam jedynie stary  podręcz
nik Raubera z początku stulecia, ale wydawało mi 
się, że przynajm niej do osteologii wystarczy. Zda
wało mi się również, iż do pierwszego kolokwium
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Maska pośm iertna ks. biskupa M a
riana Fulm ana

wystarczy moja wiedza, poddana już kiedyś szcze
gółowemu  egzaminowi na studiach przed wojną. Bo 
co, jak co, ale osteologię miałam, w swoim pojęciu, 
opanowaną doskonale.

Pierwsze rozczarowanie i pierwsze oblane kolok
wium! Musiałam zdać sobie sprawę z tego, że za
pomniałam nie tylko podstaw fizyki i chemii — za
pomniałam wszystko! Pięć lat przerwy w nauce, 
przestawienie myślenia i zapamiętywania na zupeł
nie inne tory, mniej lub więcej stresujące sytuacje 
przez długie okresy dawały teraz znać o sobie. Po

103



padłam  w panikę. Nie mogłam się uczyć, nie byłam 
pewna, czy kiedykolwiek będę się mogła uczyć. 
Miałam pustkę w głowie. Denerwowałam się, ciska
łam  w kąt skrypty, aby po kilku dniach znów do 
nich wrócić. Trochę lepiej szło z histologią, bo i wy
kłady dawały jakąś bezpośrednią korzyść i wśród 
książek ojca znalazłam podręcznik Szymonowicza. 
W ykładał Grzycki, k tóry  jednocześnie, przy współ
udziale kilku studentów, opracowywał skrypt. Sam 
przygotowywał się do doktoratu, który  dopełnił do
piero w 1946 roku. K adry dojrzewały.

Przypuszczalnie nie tylko ja miałam takie trudno
ści, zwątpienia i opory. Poza młodymi, którzy zdo
byli m atury  na konspiracyjnych kompletach, byli 
również inni koledzy w moim wieku i starsi nawet, 
którym  w ojna przerw ała studia albo w arunki przed
wojenne nie pozwoliły ich rozpocząć. W ykładów 
chemii prof. Kalinowskiego słuchaliśm y razem ze 
studentam i w eterynarii, gdzie było sporo chłopców 
z wojenną, a naw et jeniecką przeszłością. Pam iętam  
trudności niektórych spośród nich, już nie ze zro
zumieniem treści wykładu, ale z nadążeniem  zano
towania jego istotnych punktów  i popraw nych wzo
rów. Nie byłam  więc odosobniona w moich trudno
ściach, ale nie bardzo mnie to pocieszało.

Pewnego popołudnia byłam  sama w domu i — 
prawdopodobnie — usiłowałam uczyć się, kiedy 
przyszedł jeden z towarzyszy obozowych ojca z w ia
domością o jego śmierci. Ojciec um arł na raka, po 
roku choroby, w szpitalu w Budapeszcie. W czerw
cu 1944 roku. Żył 62 lata. Widocznie moja rola w ro
dzinie miała sprowadzać się do przyjm owania takich 
nowin. Zachowałam i tę dla siebie, ale nie na długo, 
bo w kilka tygodni później inny kolega ojca skon
taktow ał się bezpośrednio z matką.

Pierw szy rok studiów zaliczyłam z trudem  i nie
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chęcią, raz po raz decydując się na przerwanie na
uki, raz po raz absorbowana przez spraw y uboczne 
i mało ważne. Zaczynał się II rok z wiszącymi nad 
głową ciężkimi egzaminami. M atka pracowała teraz 
w szkole, gdzie i ja miałam dorywczo kilka godzin 
lekcyjnych dla podtrzym ania słabiutkiego domowego 
budżetu. O trzym ywałam  stypendium  w wysokości 
500 zł miesięcznie. Obiady przynosiło się ze stołów
ki, co jednocześnie zabezpieczało kolacje. Przez jakiś 
czas zupę w menażce, a czasem także puszkę „tu- 
szonki” przynosił nam z ich kuchni jeden z m ilicjan
tów, stacjonujących w naszym  domu. Przychodził, 
żeby trochę pogadać. Nazywał się Cukierm an i po
chodził z okolic Kraśnika. Całą rodzinę zabili mu 
Niemcy, ale kiedyś w ybrał się, żeby przynajm niej 
te swoje strony rodzinne zobaczyć, a może i coś od
zyskać z pozostałego dobytku. Nigdy stam tąd nie 
wrócił.

K iedy U niw ersytet uzyskał budynek przy ul, Gło
wackiego 2, budowany przez Ajbuszyca, k tóry  nie 
zdążył położyć na nim  tynków i stąd nazywano go 
„czerwonym domem” — przeniesiono tam  zakłady 
Wydziału M atematyczno-Przyrodniczego. Odrabialiś- 
my w tym  domu jakieś ćwiczenia, bodajże u prof. 
Jawłowskiego, i pewnego dnia przez roztargnienie 
zawędrowałam  o piętro wyżej, niż powinnam  była, 
i stanęłam  przed drzwiami z tabliczką „K atedra An
tropologii, Prof. dr Jan  M ydlarski”. W tym  momen
cie rozstrzygnęły się moje losy. Jeszcze w te drzwi 
nie weszłam, ale już wiedziałam o ich istnieniu 
i czułam, że prędzej czy później przestąpię ich próg. 
Było bowiem tak, że antropologia stanowiła central
ny przedmiot moich zainteresowań wyrosłych na 
gruncie szkolnej geografii, doświadczeń krajoznaw 
czych, zamiłowań kartograficznych i lek tu r podróż
niczych i etnograficznych. Po m aturze nie miałam
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żadnych wątpliwości co do wyboru kierunku stu 
diów. Ciekawość świata, ciekawość człowieka jako 
gatunku, człowieka w czasie i przestrzeni działała 
we mnie z obsesyjną siłą. Nikt zresztą nie usiłował 
narzucać mi czy doradzać czego innego. Muszę to 
podkreślić na chwałę moich rodziców i atm osfery 
panującej w naszym domu.

Kolega ojca z Heidelbergu, prof. Edward Loth, 
znakom ity anatom, k tóry  sam zajmował się pewny
mi dziedzinami antropologii, doradził rozpoczęcie 
studiów pod kierunkiem  prof. Frassetto w uniw er
sytecie bolońskim. Stąd też moje dwa przedwojenne 
studenckie lata spędziłam we Włoszech, na czcigod
nym  uniwersytecie w Bolonii. Przyznaję, że zajmo
wałam się tam  wieloma rzeczami poza nauką, ale za
wsze stała ona na poczesnym miejscu i zaczynała 
dawać pozytywne rezultaty  i otwierać pasjonujące 
perspektywy.

Pam iętam  tylko własne podniecenie podjętą decy
zją wejścia teraz do Zakładu Antropologii i niepokój
o przyjęcie, z jakim  się tam  spotkam, oraz starszego 
pana za biurkiem  w zupełnie pustym  pokoju. P ro
fesor M ydlarski wspominał później, przy nadarza
jących się okazjach, to moje pierwsze wejście do 
Zakładu. Określał je jako „wm aszerowanie”. S tuk
nąwszy obcasami (przesadzał) i w postawie „na bacz
ność” przedstaw iłam  swoje zainteresowania, tok do
tychczasowych studiów i gotowość kontynuowania 
ich. Może rzeczywiście stałam  w postawie „przepi
sow ej” — w pokoju nie było innego krzesła poza 
tym, na którym  siedział profesor.

Bieg moich spraw zmienił swój kierunek, a na
strój zmienił się diam etralnie. Może jeszcze nie 
wszystko w życiu było stracone!

Zaczęłam regularnie chodzić do Zakładu Antropo
logii, gdzie robić należało wszystko, bo nie było n i
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czego. Puste ściany, a potem puste półki, które po
woli zapełniały się. Napływały książki z różnych 
przypadkowych źródeł, eksponaty — ocalałe ze zde
wastowanych muzeów. Przybyw ały tablice do celów 
dydaktycznych. Wiele z nich rysowałam  sama. Na
suwa mi się tu wspomnienie mojej zawstydzającej 
ignorancji. Otóż pewnego dnia zjawił się w Zakła
dzie osobnik o dość podejrzanym  wyglądzie, w na
tarczyw y sposób proponujący wykonywanie tablic 
dydaktycznych. W ydawał się bardzo potrzebujący 
bodaj takiej pracy. Powiedział, że nazywa się Ko- 
nonowicz, ale mnie nazwisko to niczego w tedy nie 
mówiło. Odchodząc spojrzał na mnie z politowaniem, 
które zrozum iałam  znacznie później. Pomyśleć... mo
gliśmy mieć oryginały Zenona Kononowicza...

Wokół profesora skupiało się kilkoro spośród jego 
dawnych współpracowników naukowych z przedwo
jennego warszawskiego okresu. Był więc dr Kazi
mierz Wiązowski, postać dość dziwna, jak gdyby 
skurczona w sobie, którą w tym  okresie otaczałam 
pełnym  szacunkiem, nie wiedząc jeszcze, że jedynie 
wyjątkow ej dobroci serca czy zwykłemu m iłosier
dziu M ydlarskiego zawdzięczał on swoje synekural- 
ne stanowisko adiunkta.

M agister Halina Milicerowa zajmowała stanowisko 
starszego asystenta i wiele się od niej nauczyłam, 
szczególnie w zakresie inw entaryzacji zbiorów i kom
pletowania m ateriałów  bibliograficznych. Starszym  
asystentem  była również mgr Wanda Hoszard (czy 
Hoschard), która pracowała nad poszerzeniem swego 
hum anistycznego wykształcenia o nauki przyrodni
cze w zakresie antropologii. Pracow ała bardzo in ten
sywnie nad tem atem  swojego nowego magisterium . 
Znajdowała również czas na pisanie artykułów  po
pularnonaukowych, do których natchnienie czerpała 
głównie z publikacji niemieckich i angielskich, mało
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dostępnych ogółowi. Jej zapał i energia udzieliły mi 
się i zaczęłam przygotowywać do druku moje p ierw 
sze artykuły. Form alna strona moich spraw ułożyła 
się tak, że z II roku studiów m edycznych wzięłam 
urlop dziekański, aby w tym  czasie uzupełnić i do
prowadzić do m agisterium  rozpoczęte przed wojną 
studia przyrodnicze. Po raz pierwszy w życiu za
częłam pracować tak system atycznie i intensywnie, 
na tzw. pełnych obrotach, z zawzięciem i entuzjaz
mem.

Pewnego zwykłego dnia zjawił się w Zakładzie, 
jak deus ex machina, młody osobnik, niezwykle jak 
na te czasy elegancki. Oznajmił, że żywo interesuje 
się antropologią, błysnął rodowym sygnetem  i pozo
stawił swoją wizytówkę. Zjawisko to, które dalej 
określać będziemy T.D.R., wywołało pewną konster
nację. Byliśmy wszyscy powojennie ubodzy, dość 
nędznie, byle jak odziani i obuci, a ten „ hrab ia” 
wydawał się postacią z innej, dostatniejszej epoki. 
Hrabią oczywiście nie był, a jak dowiedzieliśmy się 
znacznie później, niewykluczone, że nie był również 
D. Ktoś z pracowników Archiwum  Miejskiego zdra
dził nam, że ten rodowy ozdobnik młodzieniec wy- 
procesował w niemieckim sądzie okupacyjnym  na 
podstawie... fotografii epitafium  z jednego z w ar
szawskich kościołów.

W tej próżności czy też m ylnym  przewidywaniu 
przyszłych dziejów Polski nie był on odosobniony
i ostatecznie można było mu to, z tzw. przym ruże
niem  oka, darować. Gorzej, że zachodząc raz po raz 
do Zakładu zaczął robić coraz mniej dobre wrażenie, 
gdyż okazał się całkowitym ignorantem . Profesor 
M ydlarski inaczej go nie określał jak „kompletne 
zero”, i tym  dziwniejsze mogło się wydawać, że go 
w jakiś sposób faworyzuje.

Każdy z nas w różnych okolicznościach i w róż-
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K atedra Antropologii U niw ersytetu M arii Curie-Skłodow 
skiej w Lublinie. Rok akadem icki 1947/48. Od lewej: dr K a
zimierz Wiązowski, dr K rystyna M odrzewska, prof. Jan  
M ydlarski, dr W anda Hoszard (później S tęślicka-M ydlarska), 
m gr Tadeusz Dzierżykray-Rogalski

nym  czasie powoli, naw et nie zdając sobie z tego 
sprawy, wpadał w sieci tego kabotyna i hochsztaple
ra. Osobnik miał tę przewagę nad nami, że jego m a
terialne możliwości, wywodzące się z okupacyjnych 
spekulacji i szabrów, były niewspółm ierne z naszy
mi. Miał duże eleganckie mieszkanie, gdy my gnieź
dziliśmy się byle jak. Zapraszał na w ytw orne kola
cje, gdy my jadaliśm y byle co w stołówce albo pi- 
trasili naprędce cokolwiek jadalnego. Potrafił zdobyć 
leki, gdy zachodziła ich potrzeba, a my nie mieliśmy 
do nich dostępu. Ponadto zapraszał prof. M ydlar
skiego z panią H., k tóra jako osoba zm ierzająca do 
oderwania go od rodziny, nie była wówczas przyjm o
wana w profesorskich domach. Słowem: robił, co ty l
ko mógł na swojej „drodze naukow ej”.

Pani H. zapytała mnie kiedyś, czy jako osoba m a
jąca wielu znajom ych w Lublinie nie mogłabym po
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lecić jej jakiegoś adwokata-cywilistę? W ymieniłam 
jedno z nazwisk z zaznaczeniem, iż jest to człowiek 
bardzo przyzwoity.

Pani H. wzruszyła ramionami i roześmiała mi się 
prosto w nos:

— Nie chodzi wcale o to, żeby był przyzwoity... 
Ma jedynie wymusić rozwód...

— Takiego nie znam — odpowiedziałam, naraża
jąc się na śmiech i kpiny.

Przygotow ując się do egzaminów i kom pletując 
m ateriały  do mojej pracy m agisterskiej, zdążyłam 
jeszcze napisać broszurę dla Biblioteczki Odczytowej 
Ligi do Walki z Rasizmem pt. Rasy i ludy. Była to 
dość skrom na kompilacja przedw ojennych publikacji 
Czekanowskiego, M ydlarskiego i Klimka, przezna
czona głównie dla nauczycieli i działaczy społecz
nych. Ta „mała rzecz” cieszyła jednak.

Moja praca dyplomowa dotyczyła morfologii ucha 
zewnętrznego, m etod badań opisowych i pom iaro
wych oraz m echanizmu dziedziczenia. W łożyłam w 
nią dużo rzetelnej pracy. Dziś mogłabym powiedzieć, 
że nieproporcjonalnie dużo w stosunku do ważkości 
zagadnienia. Nie mam też żalu do Mydlarskiego, że 
praca ta przeleżała w szufladzie jego biurka kilka
naście miesięcy tylko dlatego, że z „planów” zakła
dowych wynikało, że egzamin m agisterski pani H. ma 
się odbyć wcześniej od mojego. Profesor był czło
wiekiem o bardzo ujm ujących cechach charakteru, 
równie jednak delikatnym  i wrażliwym , jak słabym
i chwiejnym.

Profesor i koegzaminator, którym  był prof. Janusz 
Domaniewski, ocenili pracę jako bardzo dobrą i zo
stała przekazana do druku w rocznikach uniw ersy
tetu  — „Annales UMCS”, ukazujących się od 1947 
roku. Praca ta zapewniła mi wprawdzie stopień m a
gistra filozofii, ale szczęścia nie miała. Na jej nie
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powodzeniu zaważyła część genetyczna, a tzw. ge
netyka form alna zaczynała właśnie popadać w nie
łaskę. Gorliwcy typu prof. Józefa Parnasa i m niej
szego form atu — typu dr. Juszkiewicza zaczęli już 
głosić chwałę miczurinizmu. Znaczna część działal
ności publicystycznej prof. Parnasa z 1951 roku do
tyczyła „niektórych zagadnień z dziedziny miczuri- 
nowskiej mikrobiologii” , a podążający w ślad za nim 
pracow ity lek. wet. Teodor Juszkiewicz po panegi- 
ryku ku czci osiągnięć Olgi Lepieszyńskiej i a rtyku
łach sławiących „zdobycze radzieckiej nauk i”, usiło
wał ugruntow ać swoją pozycję naukową trzystroni- 
cowym dziełem pt.: Miczurinizm a kliniczne nauki 
weterynaryjne  (1951).

Moja praca m usiała więc czekać pomyślniejszych 
wiatrów i ukazała się w druku dopiero w roku 1959.

Wojna, której ślady każdy z nas miał głęboko za- 
karbowane w sobie, przypom inała się raz po raz po
jedynczymi, jednostkowym i zbrodniami na m argine
sie tam tego czasu zbrodni masowej, zuniwersalizo- 
wanej, powszechnej i powszedniej. Ktoś nam  właśnie 
opowiedział, że nauczyciel F rak ter znalazł swoje obie 
córeczki. F rak tera  pam iętałam  stąd, że rodzice jego 
żony, dentystki (ul. Zamojskiego n r ?), mieszkali 
przed wojną w „atelier”. Tak się ten domek nazy
wało, chociaż w rzeczywistości dawno już przestał 
być atelier m alarskim, a m alarka, dla której w ybu
dował je ojciec-architekt, pewno już nie żyła. Szkło 
dachu zastąpiono papą, wyjście na w erandę zam u
rowano i w ten sposób powstały dwie odrębne jed
nostki: m ały domek dla starszego m ałżeństwa i duża 
w eranda w ogródku, która dawniej bywała mi cza
sem redutą, a czasem pomostem okrętu pod moimi 
rozkazami. Pam iętałam  więc Frakterów , przychodzą
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cych z dwiema małymi dziewczynkami w odwiedzi
ny do dziadków.

F rak ter wrócił z głębi Rosji i szukał córek. Jakieś 
dane miał, za jakimś śladem szedł, ale długo nie 
mógł trafić. Dopiero teraz. Były obie. Zarąbane sie
kierą, leżały w dole, naw et nie bardzo głębokim, za 
zabudowaniami gospodarza, który je miał przecho
wać. Ojciec rozpoznał resztki sukienek i złoty łań
cuszek z m edalionikiem (i monogramem) na szyi jed
nej z nich. Słyszałam nazwę wsi, ale nie chcę jej 
pamiętać, bo może była to akurat ta sama, może 
znam tych ludzi, mogłam naw et pić bimber w ich 
domu.

Nie mogę głośno wypowiedzieć moich myśli. Wi
działam dużo różnych zbrodni na m arginesie czasu 
nieludzkiego. Nie potrafię ich osądzać. Dotychczas 
nie wiem, dlaczego zabito dr. M ariana Lisowskiego, 
dlaczego zastrzelono piękną Brewkównę, czy zasłu
żył na śmierć W ładek Kowalski, po którym  m atka 
znalazła tylko jedną zakrwawioną rękawiczkę nad 
brzegiem Wieprza. Wiem tylko, co to jest strach, 
wielki, śm iertelny, chw ytający za gardło, jeżący 
włosy na głowie, spędzający sen z powiek, nie da
jący ani chwili wytchnienia. Co miał zrobić chłop 
ogarnięty szaleństwem  śmiertelnego strachu? Ale 
tego pytania nie mogę przecież wypowiedzieć głośno.

Z Garwolina dostałam wiadomość o aresztowaniu 
dwojga spośród naszych najbliższych kolegów.

W yłoniła się możliwość uzyskania stypendium  
doktoranckiego i prof. M ydlarski nam aw iał mnie do 
skorzystania z niego i pozostania w Zakładzie. Za
powiadał się również wolny etat asystencki. Urlop 
dziekański na Wydziale Lekarskim  można było prze
dłużyć i zrobiłam to z chęcią. W Zakładzie A ntro
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pologii, podobnie zresztą jak w wielu innych pracow
niach naukowych w tym  okresie, panowała udzie
lająca się atm osfera entuzjazm u i pracy. Profesor 
wykładał, pracował nad zagadnieniam i ewolucjoni- 
stycznymi, przygotowywał do druku prace z zakresu 
antropologii stosowanej i przyczynki do historii dys
cypliny. Hoszardowa pracowała dzień i noc, często 
nie opuszczając Zakładu. Poza w łasnym  tem atem  
badań pisała artykuły  i drobne publikacje popular
nonaukowe, do których ja, w ram ach koleżeńskiej 
pomocy, dorabiałam  ilustracje. Milicerowa opraco
wywała projekty  dotyczące badań genetycznych bliź
niąt homozygotycznych i ich rodzin. Miałam nawet, 
w myśl tych projektów, uczestniczyć w badaniach, 
ale nie doszło do nich, gdyż Milicerowa, długo w a
hająca się z powzięciem decyzji połączenia się z prze
bywającym  w W ielkiej B rytanii mężem, postanowiła 
wyjechać z kraju  wraz z kilkuletnią córeczką.

Sprawa nie była taka prosta i w najlepszej wierze 
obiecałam jej pomóc w tym  przedsięwzięciu. Był to 
mianowicie okres, w którym  wiele rodzin żydow
skich, pod wrażeniem  w strząsających zajść w Kiel
cach (4 lipca 1946 roku), uchodziło z kraju  przez 
„zieloną granicę”, aby udać się, również nielegalnie, 
do Palestyny, Anglii lub Belgii albo czekać gdzie
kolwiek na pomoc am erykańskich krewnych. Straż 
pograniczna, z m niejszym i lub większymi szykana
mi, czasem ograniczając się do godziwej łapówki, 
przepuszczała wszystkich, którzy mogli wylegitym o
wać się zaświadczeniem K om itetu Żydowskiego.

Przez znajomą dentystkę skomunikowałam  się 
z rodziną, k tóra szykowała się do takiej wyprawy,
i poleciłam im i ich opiece Milicerową z dzieckiem. 
Jednocześnie, również za pośrednictwem  kogoś życz
liwego, uzyskałam  z Kom itetu Żydowskiego w Lu
blinie niezbędne zaświadczenie, zmieniając jedynie
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nazwisko o jedną literę (Milcer), aby brzmiało nieco 
bardziej po żydowsku. W yprawa nie powiodła się
o tyle, że tuż przed zaplanowanym  przejściem gra- 
nicy córeczka Milicerowej zachorowała na szkarla
tynę, z dużą gorączką, i obie wróciły do Lublina.

Milicerowa relacjonowała mi później szczegóły tej 
wyprawy. Rzeczywiście okazano jej wiele pomocy
i życzliwości, ale była zaskoczona ich zachowaniem 
się, gdy mającemu wątpliwości (antropologiczne!) 
kapralowi Straży Pogranicznej p r z y s i ę g a l i ,  że 
znają ją jako Żydówkę. Powiedziała:

— Chyba tylko Żydzi potrafią z taką łatwością 
krzyw oprzysięgać...

— To zupełnie możliwe — odpowiedziałam, bo 
właśnie przypomniało mi się, że kiedyś, w najciem 
niejszym  czasie okupacji, dałam koledze „słowo ho
noru”, że pobierana przeze mnie lewa „kennkarta” 
nie jest dla Żyda.

Przypom niała mi się także nauczycielka wiejska, 
która wpisała w tzw. pam iętniku swojej uczennicy 
takie oto polecenie:

P raw da jest cnotą najwyższą, praw dą Bóg sam.
Jeśli masz praw dą zgubić człowieka — to kłam .

Wszystko jest względne, a nic nie może zadziwić 
kogoś, kto przeżył okupację w otw artym  społeczeń
stwie i w otw artej walce.

W Zakładzie pracowano więc. Wokół M ydlarskie
go i Hoszardowej niestrudzenie krążył T.D.R. i pi
sał bzdury, które traktow ane półserio, zapewniły mu 
jednak ty tu ł m agistra. Bo trudno ich było nie za
akceptować, skoro przyjm owało się zaproszenia, p re
zenty i drobne, ale zobowiązujące przysługi najroz
maitszego rodzaju. M ydlarski przypuszczał być może, 
że na tym „m agistrze” się skończy, ale „kompletne
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zero” miało inne plany i toczyło dalej sw oją  wielo
kierunkow ą działalność.

Niczego nie robił tylko „Kazio” Wiązowski, ale to 
był jego stan norm alny i n ik t się niczego innego po 
nim  nie spodziewał. Hoszardowa nazywała go „ga
dem gadającym ”, bo jej nierzadko przeszkadzał w 
pracy swoim próżnym  gadulstwem.

W tym  samym  czasie nawiązałam  kontakt z histo
rykiem  dr. Blum entalem , początkowo działającym  
w Lublinie, w Komisji Historycznej przy C entral
nym  Komitecie Żydów, a następnie w Żydowskim 
Instytucie Historycznym. Zam ierzałam  zainteresować 
go losami starego cm entarza żydowskiego na K ali- 
nowszczyźnie. Nekropolia ta, jedna z najstarszych 
w Europie, została całkowicie zdewastowana w cza
sie okupacji. W pierwszym  jej okresie było tam  
miejsce straceń patriotów  polskich i tzw. zakładni
ków. W okresie końcowym skopano cmentarz row a
mi okopów, sytuując tam  niem ieckie pozycje a r
tyleryjskie. Porozrzucane czaszki i poszczególne ko
ści szkieletów zaścielały wzgórze. Znaleźli się naw et 
spryciarze, którzy usiłowali sprzedawać czaszki po
czątkującym  medykom. Studenci kupowali jednak 
niechętnie, bo to i płacić nie bardzo było czym,
i czaszki wym agały czyszczenia z ziemi i błota, na 
co brakowało czasu i miejsca.

B lum ental okazał zrozumienie dla przedstaw ione
go projektu zabezpieczenia czaszek oraz poddania 
ich konserwacji i badaniom kraniom etrycznym . Wy
asygnowano na ten cel 10 tysięcy zł, co było w tym  
czasie dość poważną kwotą. Niezwłocznie przystąpi
łam do przenoszenia, konserwowania i inw entaryzo- 
wania czaszek.

Uwagę moją zwróciły okrągłe zielone plam y w 
okolicy czołowej lub skroniowej niektórych czaszek. 
Tłumaczyłam to tym, że mogły one powstać przez

116



Prof. dr Jan  M ydlarski, kierow nik K atedry  Antropo- 
logii U niw ersytetu M arii Curie-Skłodowskiej w Lu 
blinie; w pierwszym  okresie działalności uczelni



impregnowanie kości solami miedzi ze szpilek spi
nających całun grzebalny. Przypuszczenie to w yni
kało z faktu znalezienia w kilku wypadkach szpilek 
przeżartych solami miedzi w okolicy otworu słucho
wego. Na jednej z czaszek (kobiety w wieku pode
szłym) znalazłam  siedem monet srebrnych i m ie
dzianych, ułożonych rzędem w okolicy skroniowej. 
W ydawało mi się interesujące zidentyfikowanie ich 
pod względem num izmatycznym . Były to trzy mo
nety  pruskie a 1/24 talara, bite za panowania 
Fryderyka II Wielkiego, około 1780 roku. Jed 
na moneta polska, srebrna, denar krzyżowy, bity 
w XI wieku. Jedna moneta austriacka, srebrna, w ar
tości 3 gr, bita za panowania Leopolda I, w 1697 ro
ku. Jedna moneta polska, tynf, bita za panowania 
Jana Kazimierza, około 1666 roku, oraz moneta 
austriacka, srebrna, z XVIII wieku, silnie starta.

W dostępnym mi piśm iennictwie przedmiotu, być 
może nie dość wyczerpującym , nie natrafiłam  na opis 
żydowskich zwyczajów grzebalnych, które uzasad
niałyby to znalezisko. Nie można więc wykluczyć 
przypuszczenia, że ten znaleziony „skarb” stanowiły 
po prostu oszczędności starej kobiety na tzw. czarną 
godzinę, i nie zauważone towarzyszyły jej do grobu.

Profesor uznał, że monograficzne opracowanie cza
szek z Kalinowszczyzny będzie mogło stanowić w y
jątkowo wartościowy wkład do wiedzy o historycz
nym  pochodzeniu Żydów polskich i drogach ich m i
gracji. Dotychczasowe m ateriały  kraniologiczne tego 
pochodzenia etnicznego ograniczały się do nielicznych 
przypadkowych czaszek, opracowanych przed wojną 
przez Stojanowskiego i po wojnie — przez Adama 
Krechowieckiego. Ustaliliśmy, że monografia taka 
może stanowić tem at mojej pracy doktorskiej. Zo
stał on, zgodnie z obowiązującymi przepisami aka-
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demickimi, zatw ierdzony przez Radę Wydziału. 
Przewód doktorski został otworzony.

Spieszyło mi się, tak jak w tedy spieszyło się wszy
stkim  młodym, którym  wojna w ydarła pięć lat życia. 
Wokół panował nastrój wyścigu z czasem. Pracow a
ło się nie zważając na w arunki bytowe i wszelkie 
niedostatki tego trudnego powojennego okresu. Do
pływ elektryczności zawodził nierzadko i miało się 
zawsze w pogotowiu karbidówkę z czasów okupacji
i świece. O opał było trudno, a nasze mieszkanie, 
wykrojone za w stawiennictw em  Czajki z większego 
samodzielnego lokalu, miało tylko jeden mały piecyk 
kaflowy. Aprowizację łatało się w dalszym ciągu 
stołówkowymi obiadkami. Ale nikomu nie przyszło 
na myśl ubolewać nad tym  stanem  rzeczy. Lublin 
powoli podnosił się z ruin i każdą zauważoną zmia
nę rejestrow ało się niemal jak osobiste radosne osią
gnięcie.

Stypendium  doktoranckie pobierałam  już praw ie 
od roku, praca posuwała się planowo i nic nie za
powiadało nadciągającej burzy. Nagle „wybuchła 
bom ba”. Rektor Raabe wrócił z W arszawy zbulw er
sowany. W kuluarach Sejmu m inister oświaty dr 
Stanisław Skrzeszewski zwrócił mu uwagę na groź
ny fakt wślizgnięcia się rasizmu na Uczelnię. U pra
wia go doktorantka i zarazem asystentka K atedry 
Antropologii UMCS, pod pozorami pracy naukowej. 
Jednocześnie M inisterstwo Oświaty wstrzym ało w y
płatę stypendium  aż do czasu w yjaśnienia tej po
dejrzanej, wielkim skandalem  zatrącającej sprawy. 
Dostałam wezwanie do stawienia się w gabinecie 
w icem inister Eugenii Krassowskiej.

Audiencja nie trw ała długo. W yjaśniłam  pani mi
nister cel badań, ona z kolei w yjaśniła mi, jak źle 
może być rozum iany i in terpretow any tem at pracy, 
szczególnie wrażliwy, drażliwy aż do nietykalności.
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W jakimś stopniu mogłam się naw et zgodzić z tym 
stanowiskiem, ale kiedy oznajmiła mi, że w arunkiem  
dalszego otrzym ywania stypendium  jest zmiana te
m atu pracy doktorskiej, diabeł we mnie wstąpił, 
wstałam  z krzesła i oświadczyłam (chyba w postawie 
przepisowej), że tem at pracy zmienię, a za stypen
dium dziękuję.

— Dziękuję bardzo. Do widzenia, pani minister!
Dziś nie jestem  tak pewna, czy m iałam  rację, ale 

w tedy tak wysoko ceniłam wolność nauki i stano
wisko pracownika naukowego, że przyjm owanie ja
kichkolwiek warunków, naw et i od m inistrów, uw a
żałam za ubliżające! Nawet nie przypuszczałam, ja
ką popularność zyskam sobie na Uczelni tą zwięzłą 
repliką. Pow tarzano ją sobie, zatrzym ywano mnie na 
korytarzu, proszono o opowiedzenie raz jeszcze, jak 
to tam  u pani m inister było.

Szczęściem dla moich zamierzeń doktoranckich 
gromadziłam jednocześnie m ateriały  do innych prac, 
zwłaszcza zagadnień z zakresu genetyki populacji, 
leżących najbliżej moich zainteresowań. Zmiana te
m atu dysertacji była tylko formalnością, która dzię
ki przychylnem u nastaw ieniu całej Rady W ydziału 
przeszła bez żadnych przeszkód. Był to wciąż jeszcze 
czas wzajemnego zaufania i życzliwości.

Tytuł pracy sformułowano: „Parafia Mełgiew jako 
biologiczny krąg izolacyjny”. Muszę tu wyjaśnić, że 
Zarząd Gminy Mełgiew był pierwszym  miejscem 
mojej pracy w latach okupacji. Zaangażowano mnie 
jako tłumacza, gdy pierwsze aresztowania na tym  
terenie zagarnęły wójta Burdzanowskiego, sekretarza 
Żm urka i tłumaczkę, nauczycielkę miejscowej szko
ły — Tajchertów nę. Pracując w Gminie, zapoznałam 
się z księgami Stanu Cywilnego i zwrócił moją uw a
gę fakt zawierania związków małżeńskich w określo
nych, wąskich granicach przestrzennych, rzadko w y
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kraczających poza obręb parafii. Nie mogło to po
zostać bez konsekwencji biologicznych, które stara
łam się teraz przeanalizować. Profesor M ydlarski 
jako promotor szczegółowo przedstaw ił Radzie Wy
działu założenia i cel pracy. Już po głosowaniu za
tw ierdzającym  tem at zabrał głos filozof prof. Ste
fan Harassek:

— To bardzo interesujące, ale chciałbym dowie
dzieć się, co oznacza słowo „mełgiew”?

Zaczęły się tygodnie gorączkowej pracy, liczenia 
na arytm om etrze ,,z korbką”, jakie się w tym  czasie 
powszechnie używało. Taki arytm om etr był dla za
kładów upragnioną zdobyczą, a nabyw ając go, nie 
pytano o jego pochodzenie. W domu klekotałam  do 
późnej nocy na pożyczonej od księdza maszynie, do
póki nie zdobyłam się na wielki wysiłek nabycia 
własnej, pochodzącej z niemieckiego szabru, prawie 
nowej m aszyny m arki „Continental”. W ponad dwa
dzieścia lat później celnicy na granicy zakwestiono
wali i zatrzym ali ją jako „an tyk”, następnie zo
stała mi dostarczona drogą niezupełnie legalną. Na 
maszynie tej piszę po dzień dzisiejszy.

Z szabru pochodziła również znaczna część biblio
teki zakładowej. Szabrownictwo stało się w tym  
okresie czymś na pograniczu zawodu i am atorstwa. 
Rozpowszechniło się zwłaszcza, ale nie wyłącznie, 
w tych środowiskach, które w czasie okupacji nie
mieckiej zawodowo trudniły  się szmuglem i paskar- 
stwem.

Poza przygotowywaną pracą doktorską pisałam 
w tedy (1948), zarażona wzmożoną aktywnością Za
kładu, broszurę dla popularnonaukowej serii „Wie
dzy Pow szechnej”. Tem at był frapujacy, dotyczył 
zmienności kanonu piękności ciała ludzkiego i jej 
biologicznych konsekwencji. Praca wyszła dość zgra
bnie, byłam  z niej zadowolona i cieszyłam się na 
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dzieją zobaczenia jej na półkach księgarskich. Nigdy 
tam jednak nie trafiła. Po pewnym czasie przyszło 
pisemko z redakcji „Wiedzy Pow szechnej”, w któ
rym  oddawano sprawiedliwość walorom opracowa
nia, ale odmawiano wydania go, gdyż „całość ujęta 
jest nie po m arksistow sku”.

Drobnym, ale nieco pikantnym  szczegółem tej 
spraw y był fakt, że pismo to podpisała starsza sio
stra owej dawnej koleżanki z „Unii”, która darem 
nie usiłowała zrobić kiedyś ze mnie komunistkę.

Egzaminy doktorskie zdawałam według przedwo
jennych przepisów i norm. Nowych jeszcze nie było. 
A więc rigorosum małe i duże, egzamin komisyjny, 
ściśle czasem określony.

Koegzaminatorem  z zakresu genetyki była nieza
pomniana profesor Laura Kaufman, której w związ
ku z moim egzaminem przydarzyła się dość zabaw
na przygoda. Miała właśnie tego dnia wykład dla 
studentów  W ydziału Rolnego w Państw owym  Insty
tucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w P u ła
wach i odrobinę go skróciła, wyjaśniając, że spieszy 
się do Lublina na egzamin doktorski. Spieszyła się 
rzeczywiście, i to tak dalece, że dopiero w pociągu 
zauważyła, że jest bez spódnicy. Spód był co praw 
da czarny, ale za spódnicę uchodzić nie mógł. K tó
raś ze znajom ych pań w Lublinie w yratow ała ,,Kauf- 
mankę” z opresji i wszystko odbyło się punktualnie 
i pomyślnie.

Do promocji doktorskiej w dniu 12 czerwca 1948 
roku stanęło nas pięcioro. Poza mną nieodżałowanej 
pamięci Teresa Rylska ze swoją rew elacyjną pracą
o promieniowaniu m itogenetycznym  oraz W ładysław 
Węgorek, który  zajmował się fauną leśną, a w szcze
gólności chrabąszczami — z Wydziału M atematycz
no-Przyrodniczego, Karol Schonpflug i Feliks Stań- 
ski, lekarze w eterynarii. Zarówno promowani, jak
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i promotorzy i członkowie rad wydziałów byli ubra
ni w swoje podniszczone codzienne ubrania. O żad
nych togach, naw et dla Jego Magnificencji, mowy 
jeszcze w tedy nie było. Jedyną barw ną plamę w 
zgromadzeniu tworzyła odrobina prałackiego ama- 
rantu  i wstęgi orderowe ks. Dziubińskiego, który 
towarzyszył m ojej matce na tę uroczystość. Nie do 
pominięcia ani zapomnienia były również dwa bu
kieciki kwiatów, którym i uhonorowała mnie i Tere
sę, również byłą „U nitkę”, nieco starszego rocznika, 
doc. Chałubińska.

Uroczystość odbyła się w auli budynku niedawno 
przydzielonego Uniwersytetowi Marii Curie-Skło- 
dowskiej. Był to gmach Wyższej Szkoły Rabinackiej 
(Jeszybotu). Koszta budowy tego gmachu w począt
kach lat trzydziestych przekroczyły kwotę 100 tysię
cy dolarów. Inicjatorem , organizatorem  i pierwszym 
rektorem  tej uczelni był rabin Meir Szapiro, od 
1929 roku działający w Lublinie. Był to w ybitny 
teolog i działacz społeczny, poseł na Sejm Rzeczy
pospolitej. Zm arł przed wybuchem  wojny, a jego 
pogrzeb zgromadził wielotysięczne tłum y ortodoksyj
nych Żydów z kraju  i zagranicy.

Po promocji ksiądz prałat zaprosił nas na kawę 
i ciastka do cukierni Semadeniego, teraz przem iano
wanej na „Regionalną”.

Mój dyplom był jeśli nie ostatnim , to w każdym 
razie jednym  z ostatnich noszących podpis prof. 
Raabego jako rektora. Od szeregu miesięcy docho
dziły do nas echa nagonki na twórcę, organizatora 
i pierwszego rek tora UMCS. W yraźnie naraził się on 
władzom M inisterstw a Oświaty, Bezpieczeństwa 
i Partii swoim konsekwentnym  i nieprzejednanym  
trw aniem  na pozycjach wolności nauki i autonomii 
szkół wyższych. Jego au tory tet i wpływ, jaki w y
wierał na młodzież akademicką, musiał wydawać się

123



niepożądany i niewygodny. Z początkiem roku aka
demickiego 1948/1949 władze odwołały prof. Raabe- 
go ze stanowiska rektora UMCS, m ianując na jego 
miejsce dotychczasowego dziekana Wydziału L ekar
skiego, bardzo popularnego wśród młodzieży studenc
kiej, prof. Tadeusza Kielanowskiego. Jednocześnie 
zamianowano prof. Józefa Parnasa prorektorem  do 
spraw nauki i wychowania młodzieży. Rola tego 
ostatniego była dla nas wszystkich równie oczywista 
co niepopularna. Został postawiony na straży stali
nowskiego rządu dusz.

Zdarzenia te zamąciły atm osferę panującą dotych
czas na uczelni. O tworzyły drogi wzajem nej nie
ufności, a także boczne furtk i dla karierowiczów 
i oportunistów. Kategoria ta zaczęła się mnożyć 
z szybkością porównywalną niemal z pojawianiem  
się grzybów po deszczu. Oto jak okres ten charak
teryzuje w piśmie jubileuszowym z okazji dziesięcio
lecia U niw ersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dawny 
działacz „Wici”, a przyszły profesor W ydziału Praw a 
tej uczelni, Józef Mazurkiewicz: „W grudniu 1948 
roku nastąpiło przełomowe, historyczne zdarzenie 
niezm iernej wagi dla narodu — zjednoczenie pol
skiego ruchu robotniczego i powstanie Polskiej Zjed
noczonej Partii Robotniczej. Ten dziejowy fakt [...] 
wpłynął decydująco na wzrost autorytetu  U niw ersy
tetu Marii Curie-Skłodowskiej. Do walki o właściwe 
oblicze U niw ersytetu stanęła organizacja party jna, 
władze Uczelni...” i dalej: „Pracownicy nauki, któ
rych wychowała nauka burżuazyjna, nie mogli być 
całkowicie wolni od balastu przeszłości. Tu był ko
nieczny przełom. Przełom  zaczął dokonywać się...”

W tym  samym duchu wypowiadał się nowo m ia
nowany prorektor: „Na szczególne podkreślenie za
sługuje pomoc udzielana system atycznie młodej 
uczelni przez Polską P artię  Robotniczą”. W tymże

124



jubileuszowym piśmie prof. Adam Bielecki ubolewał 
nad „naleciałościami ideologicznymi nauki tradycyj- 
no-mieszczańskiej” i pocieszał, iż „We wszystkie dzie
dziny badań naukowych przenikały stopniowo coraz 
głębiej postępowe idee nauki radzieckiej..”

Mimo trudnych w arunków  bytowych i niejednego 
niepowodzenia, a także epizodów życia osobistego, 
które chciałoby się wykreślić z pamięci, tak jak prze- 
redagow uje się m anuskrypt przy pow tórnym  czyta
niu, pozytywnie oceniam i wspominam te moje p ra
cowite lubelskie lata i U niw ersytet Marii Curie-Skło- 
dowskiej z czasu jego entuzjastycznej pierwszej mło
dości.

Wiosną 1949 roku profesor Jan  Czekanowski za
proponował mi objęcie stanowiska starszego asysten
ta w kierowanej przez niego K atedrze Antropologii 
U niw ersytetu Poznańskiego. Uważałam i sądzę tak 
nadal, że był to jeden ze szczytowych momentów 
mojej drogi akademickiej. Taką propozycję można 
było przyjąć jedynie z równą wdzięcznością co go
towością.



III

Lata pomiędzy opuszczeniem Poznania a powro
tem  do Lublina nie należą do tej opowieści i pragnę 
pominąć je milczeniem. Był to zły i trudny  okres 
mojego życia. Najgłębiej negatyw na jego strona po
legała na współpracy z osobnikiem w nauce przy
padkowym, dodatkowo pozbawionym jakichkolwiek 
skrupułów i poczucia lojalności, z powojennej ko
nieczności osadzonym na stanowisku kierowniczym 
w nowo powstałej placówce szkolnictwa wyższego. 
Decydując się na tę współpracę wiedziałam, choć nie 
w całej rozciągłości, z kim paktuję. Dałam się sku
sić namowom i wizjom całkowitej samodzielności 
działania oraz możliwościom dopełnienia studiów le
karskich bez konieczności przerw ania pracy nauko
wej.

Cena, jaką płaciłam za uzależnienie się od tego 
rodzaju indywiduum , była wysoka. Była to cena sta
łych upokorzeń, wyzysku mojej pracy i moich kon
cepcji, kompromisów z własnym  sumieniem i robie
nia „dobrej miny do złej g ry ”. Nie byłoby jednak 
prawdą, gdybym twierdziła, że te złe lata nie m iały 
swoich jaśniejszych stron i pozytywnych wartości.

W kwietniu 1956 roku wróciłam do rodzimej 
Uczelni z tytułem  docenta, dyplomem lekarza, spo-
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rym  dorobkiem piśmienniczym i dużym doświadcze
niem dydaktycznym. Rodzima Alma Mater n ie po- 
witała mnie jednak otwarciem  ramion. Wręcz prze
ciwnie, z punktu potraktowano mnie jako niepożą
danego intruza. Członkowie Rady Wydziału, k tóry 
teraz nazywał się W ydziałem Biologii i Nauk o Zie
mi, wydawali się osobiście dotknięci moim zjawie- 
niem się wśród nich. Skąd się w ogóle wzięłam? Kto 
mnie zaprosił i jakim  prawem? Utyskiwano na nad
używanie władzy przez M inisterstwo Szkolnictwa 
Wyższego, narzucającego Wydziałowi podobne nie
spodzianki personalne. Przyglądano mi się podejrzli
wie.

Znalazłam się w sytuacji niezmiernie przykrej 
i trudnej do wyjaśnienia. Ci, którzy mogli i powinni 
byli sytuację wyjaśnić — milczeli. P rorektor do 
spraw nauki, k tóry omawiał ze mną katastrofalny 
stan w K atedrze Antropologii i ewentualność obję
cia przeze mnie jej kierownictwa — milczał. Wspól
nie ustalaliśm y spraw y w M inisterstw ie Szkolnictwa 
Wyższego i ani mi na myśl nie przyszło, że poczy
nania te m ają bardziej charakter knutej intrygi niż 
oficjalnego postępowania. P rorektor milczał. Być 
może nie chciał się przyznać do działania poza ple
cami Rady W ydziału. Niewykluczone też, że mogło 
mu być niezręcznie jawnie popierać mnie przeciwko 
towarzyszowi partyjnem u Wiązowskiemu, który 
tymczasem, przypuszczalnie pod terrorem  am bitnej 
małżonki, uzyskał od rektora Dobrzańskiego m iano
wanie na zastępcę profesora i kierownika K atedry.

W samym Zakładzie zastałam  sytuację trudną do 
określenia, właściwie zarazem żałosną i groteskową. 
W dawnym gabinecie prof. M ydlarskiego, a potem 
doc. Henzla, k tóry po krótkim  i niezbyt efektywnym  
kierowaniu K atedrą zmarł nagle, siedział zastępca 
profesora „Kazio” Wiązowski i, podobnie jak w la
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tach ubiegłych, nie robił nic. Muszę przyznać, że 
„Kazio” przyjął mnie mniej wrogo niż panowie 
z Rady Wydziału, choć on właśnie mógł czuć się n a j
bardziej zagrożony moim zjawieniem  się na UMCS. 
Pewność mocnego „siedzenia w siodle” opierał na 
swojej przynależności party jnej, długiej wysłudze lat 
i niestrudzonej propagandzie żony, nie szczędzącej 
wysiłków w wysławianiu rzekomych zasług i osią
gnięć naukowych tak  długo pomijanego w aw an
sach małżonka. We mnie widział wygodnego, nie
szkodliwego „docenta przy K atedrze”, kogoś, kto 
będzie pracować za niego. Na tym  stanowisku zo
stałam  też, z nie ukryw aną niechęcią jego żony, za
twierdzona przez Radę W ydziału.

W gabinecie vis-a-vis kierownika K atedry  rezydo
wała m gr Lucyna Tarłowska, sym patyczna pani, 
którą pam iętałam  jako niezwykle czynną i uczynną 
dawną sekretarkę Dziekanatu W ydziału Lekarskiego. 
Jak  się tu znalazła?! Okazało się, że została w pew 
nym  okresie zwabiona przez doc. Henzla wizjami 
kariery  naukowej, w które uwierzyła, gdy zawiodły 
inne drogi kariery  życiowej. Nie wiem, czy kiedy
kolwiek zrozumiała, jak bardzo została oszukana. 
Henzel, chorowity, nerw ow y i mało aktyw ny, do
datkowo obarczony „Kaziem ”, nie radził sobie z ad
m inistracją K atedry, z tym i inw entaryzacjam i, ka
talogami, sprawozdaniami, które powinny były tra 
fiać w oznaczonym term inie, wnioskami i blankie
tami, które należało raz po raz wypełniać. Wpadł 
przeto na pomysł, a przypuszczalnie ktoś mu to pod- 
szepnął, aby zwerbować do tej niewdzięcznej pracy 
osobę energiczną, inteligentną, o m iłej aparycji, 
a przede wszystkim znaną ze swojej efektywności 
w adm inistracji Uczelni. Czymś należało osobę tę 
przywabić i Henzel, poza czarem osobistym i własną 
miłą aparycją, nie zawahał się roztoczyć przed nie
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młodą już panią perspektyw  świetnej naukowej 
przyszłości. Nie wiem, jak dalece uproszczonym pro
gramem studiów zadowolono się ani jak zdołano 
wmówić pani Tarłowskiej, że pół wieku licząca sobie 
praca A leksandra Macieszy stanowić może podstawę 
jej pracy m agisterskiej. Obłudnie, a zarazem sku
tecznie utrzym yw ano ją w przekonaniu o jej w łas
nych wybitnych osiągnięciach naukowych.

M agister Tarłowska okazywała mi zawsze dużo 
życzliwości i zapewne wiele sobie obiecywała po 
współpracy ze mną. Liczyła na objęcie przeze mnie 
kierownictwa K atedry  i do dnia dzisiejszego nie 
wiem, jaki był jej udział w inform acjach prorektora
o stagnacji w K atedrze i całości niefortunnej in try 
gi, której stałam  się obiektem. W ydaje mi się, że 
poczuła się podwójnie zawiedziona faktem , że zado
woliłam się stanowiskiem  docenta przy K atedrze. 
Przekreślało to jej nadzieje współpracy i jednocześ
nie umocnienia swojej własnej pozycji. Uważała bo
wiem, że powinnam  była czuć się zobowiązana jej 
w yraźnie dem onstrowaną lojalnością. Z drugiej zaś 
strony jej opinia o mojej osobie obniżyła się o wiele 
stopni, skoro m ając w ręku a tu t poparcia przez Mi
nisterstwo Szkolnictwa Wyższego, nie potrafiłam  go 
wykorzystać. Jej reakcja nie dała długo na siebie 
czekać. W pierwszym  więc rzędzie odmówiła zwol
nienia gabinetu przeznaczonego dla adiunkta wzglę
dnie docenta, a k tóry  tymczasowo zajmowała. Pozo
staw iając sprawę do decyzji „Kazia”, przychodziłam 
do Zakładu jedynie w dniu wykładów czy zajęć ze 
studentam i. Pracow ałam  w domu, co przy naszych 
wciąż jeszcze fatalnych w arunkach mieszkaniowych 
nie było łatwe. Denerwowałam  się, wszystko mi 
przeszkadzało, dekoncentrowało mnie. Terroryzowa
łam matkę, zatruw ając jej życie, jak gdyby odreago
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wując się na przykrości i upokorzenia, jakie mnie 
spotykały od dnia mojego powrotu na UMCS.

Pracow ałam  wtedy jednocześnie nad zagadnienia
mi z zakresu genetyki populacji i antropologii fi
zycznej. Pierwsza z tych prac dotyczyła rozwoju lud
ności Puchaczowa w okresie 1797— 1945. Zebrałam  
do niej m ateriały  jeszcze podczas mojego pierwsze
go okresu na UMCS. Drugą pracę stanowiło opra
cowanie szczątków kostnych mieszkańców Trzemesz
na W ielkopolskiego z XV—XVII w., rozpoczęte w 
K atedrze Antropologii U niw ersytetu Poznańskiego. 
Obie prace przyjęto do druku w „Annales UMCS” 
jeszcze w 1956 roku.

Mało m iałam  czasu na rejestrow anie przemian, ja
kim uległ Lublin w okresie mojej nieobecności. Nie 
można było jednak nie spostrzegać nowego oblicza 
Krakowskiego Przedmieścia, tu i ówdzie „plom b” 
po wyburzonych domach, nowych sklepów, odnowio
nych fasad Starego Miasta ani rozbudowy Racławic
kiej Dzielnicy Mieszkaniowej, gdzie wielu pracow
nikom UMCS przydzielono nowe mieszkania. Do 
„czerwonego dom u” przy ul. Głowackiego nie trze
ba było już iść piechotą, niezależnie od pogody czy 
pośpiechu. Mówiło się też o niedalekiej przeprowadz
ce zakładów W ydziału Biologii i Nauk o Ziemi do 
nowego, własnego budynku w granicach szybko roz
rastającego się Miasteczka Uniwersyteckiego. Na 
razie nie m iałam  własnego biurka.

K iedy nadeszła pora sesji egzam inacyjnej i gdzieś 
jednak m usiałam  studentów  przyjmować, m gr Tar- 
łowska zdecydowała się, z dość obrażoną miną, prze
nieść swoje biurko z przyległościami do innego, 
m niej „reprezentacyjnego” pokoju. Nie obeszło się 
bez nieprzew idzianych komplikacji. Pani m agister 
rozchorowała się, z objawami obfitych wybroczyn 
na kończynach dolnych, i przypisywała ten stan za
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truciu wyziewami, które jakoby działały w jej obec
nym pomieszczeniu, Nie mam pojęcia, na czym w 
rzeczywistości polegały te dolegliwości, których sta
łam się pośrednią przyczyną.

Rada Wydziału uchwaliła, że mam być protoko
lantem  posiedzeń Rady. Twierdzono, że rolę tę, któ
rą najwidoczniej uważano za bardzo uciążliwą, zwy
czajowo przejm uje najpóźniej przybyły członek Ra
dy Wydziału. Jeśli sądzono, że mnie to dodatkowo 
pognębi, to pomyłka ujaw niła się bardzo szybko. 
Miałam sporo doświadczenia w robieniu skrótowych 
notatek i późniejszym ich form ułowaniu. Potrafiłam  
wyłuskać ziarenka sensu z długich i rozwlekłych 
wywodów wydziałowych „wypowiadających się”, ta 
kich, którzy, czy sytuacja wym agała tego czy nie, 
czuli się w obowiązku zabierać głos i „tw ierdzić”, 
„zauważać” itp. Protokoły okazały się zwięzłe i od
dające w iernie istotną treść obrad. Ten i ów, chcąc 
nie chcąc, zaczął je sobie chwalić.

Zgłosiły się dwie pierwsze m agistrantki, Podgór
ska i Fronczek. Przypuszczalnie przywiodła je fama, 
że się w „Antropologii” łatwo ten próg przekracza. 
„Kazio” uchodził za egzam inatora i prom otora arcy- 
dobrotliwego. Ja byłam kartą  jeszcze nie wypróbo
waną i biedne dziewczyny nie wiedziały, na co się 
narażają! Oczywiście, myśląc realistycznie i biorąc 
pod uwagę sytuację w Katedrze, nie mogłam od nich 
oczekiwać ani wymagać samodzielnego zbierania 
m ateriałów  i opracowania ich, jak to się zwykło było 
robić przy odpowiednim przygotowaniu z poprzed
nich lat studiów. Dałam im więc najpierw  wykaz 
piśmiennictwa, z którym  się m iały zapoznać (twarze 
im się wydłużyły), a następnie jakieś dawniej przeze 
mnie zebrane m ateriały, do przeanalizowania i opi
sania. Podgórska uwinęła się ze swoim tem atem  dość 
szybko, ale Fronczek miała, o ile pamiętam , więcej
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trudności, pisała i przepisywała, przychodziła do Za
kładu i do innie do domu. Ostatecznie jednak obie 
uzyskały stopień m agistra w 1957 roku. W tym  sa
mym chyba czasie „Kazio” wypuścił w świat także 
dwoje swoich magistrów, małżeństwo Lesiszów.

Opracowywałam m ateriały  dotyczące uczulenia na 
fenyltiokarbam id, zebrane w moim, w każdym sensie 
pomyślnym, lecz zbyt krótkotrw ałym  okresie po
znańskim. Posługiwałam  się testam i przysłanym i mi 
przez kuzyna ze Stanów Zjednoczonych. Była to 
pierwsza w kraju  praca na ten tem at i na nią po
woływały się wszystkie późniejsze, oczywiście bar
dziej skrupulatnych autorów. W moich pierwotnych 
zamierzeniach zagadnienie to miało być tem atem  
pracy habilitacyjnej. Profesor Czekanowski popierał 
ten zamiar, co już samo w sobie stanowiło w ystar
czający bodziec do energicznego kontynuow ania p ra
cy. Do habilitacji w tradycyjnym  sensie nigdy jed
nak nie doszło, gdyż nowe zarządzenia władz znosiły 
ten tryb  postępowania i przekazywały spraw y do 
decyzji Centralnej Komisji K w alifikacyjnej dla P ra 
cowników Nauki. Komisja ta stała się władna, na 
mocy ustaw y z dnia 15 grudnia 1951 roku, przyzna
wać ty tu ły  naukowe. Ponieważ uchwała ta w de
cyzjach swoich powoływała się na szereg ustępów, 
tak m ianowanych docentów zwykło się było później 
określać „docentami z ustępu”. Takim też docentem 
zostałam na mocy rzeczonej ustawy, z dniem 29 
stycznia 1955 roku, i dopiero w dwadzieścia pięć lat 
później, na obcym uniwersytecie w Uppsali i jedy
nie dla własnej przyjemności pozbycia się stem pla 
„ustępu”, przeszłam norm alny proces habilitacyjny.

O zaprojektowaniu i podjęciu pracy badawczej w 
katedrze lubelskiej, tak kiedyś czynnej, nie mogło 
być na razie mowy. Nie wiedziałam, jak przedsta
wia się budżet katedry, czy, jakie i na jakie cele
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przeznaczone fundusze mogłyby być wykorzystane. 
„Kazio” nie miał o tym  naw et mglistego pojęcia, 
a mgr Tarłowska nie zdradzała ochoty do w tajem 
niczania mnie w te sprawy.

Dziś myślę, że znosiłam te wszystkie, mniejsze 
i większe przykrości i upokorzenia dlatego, że w 
gruncie rzeczy nie w pełni do mnie docierały. Mia
łam w sobie głęboki niezabliźniony ból, k tóry  czynił 
wszystko inne mało ważnym  i odległym. Nie było 
to cierpienie nieokreślone, bezimienne. Miało swoje 
imię, nie do wypowiedzenia.

Zaczęłam coraz intensyw niej zastanawiać się nad 
porzuceniem pracy na Uniwersytecie i zajęciem się 
praktyką lekarską. Był to krok dość ryzykow ny 
i dlatego, gdy Wojewódzki Wydział Zdrowia zapro
ponował mi połowiczne załatw ienie spraw y przez 
objęcie wakującego etatu lekarza szpitalnego w Beł
życach i dojeżdżanie na zajęcia uniwersyteckie, przy
najm niej do ostatecznej decyzji, zgodziłam się bez 
wahania.

Przeszło rok pracy w Szpitalu Powiatowym  im. 
Wojciecha Oczki w Bełżycach, kontakt z nowym 
środowiskiem i nowe doświadczenia zawodowe i ży
ciowe stanow iły wartościowy i pouczający epizod 
mojego życiorysu. Poznałam nowych ludzi i układy 
pomiędzy nimi, nowe sytuacje życiowe, całą sferę za
gadnień społecznych, o których dotychczas nie m ia
łam pojęcia. Błąd mój, k tóry  zresztą niepoprawnie 
i w ielokrotnie w życiu popełniałam, polegał na za
uważaniu braków i niewłaściwości w otoczeniu, bez 
możliwości pozostania na nie obojętną. Z tym  k ry 
tycyzmem i dopasowaniem się do status quo m iałam 
stale trudności. W Bełżycach zaprowadziły mnie one 
najpierw  na krótkotrw ałe stanowisko lekarza powia
towego, a następnie poprzez labirynt kłopotów, zgry
zot i konfliktów do ostatecznej kapitulacji.
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Spisane przeze mnie przeżycia i przygody bełżyc- 
kie wysłałam  na konkurs na pam iętniki lekarzy, 
ogłoszony 10 sierpnia 1958 roku przez tygodnik  

„Służba Zdrowia”. Ju ry  przyznało mojej pracy III 
nagrodę, a sam pam iętnik ukazał się w 1962 roku 
nakładem  „Czytelnika” . Książeczka ta  miała, w sto- 
sunku do swojej skrom nej objętości (116 stron), nie- 
proporcjonalnie daleko sięgające konsekwencje. Prze- 
de wszystkim  mnóstwo osób głęboko się na mnie i 
obraziło. Senior miejscowych lekarzy, a zarazem i 
główny in trygan t powiatowy, szukał dróg praw nych 
dla oskarżenia mnie o zniesławienie. Z ich braku, 
napadł mnie i poturbow ał podczas mojej w izyty  

u dyrektora Szpitala, w którego domu mieszkał. No- 
we władze powiatowe, w dwa lata  później, radośnie 
orzekły, że piętnowane przeze mnie stosunki w yni- 
kały ze złej gospodarki ich poprzedników, reprezen
tantów  Zjednoczonego Stronnictw a Ludowego. Ener
gicznie wprowadzono szereg zmian, w ysprzątano Ry
nek, obsadzono kwiatkam i skromne skw ery i zapro
szono mnie na uroczystą kolację (w pryw atnym  
mieszkaniu państw a B.), której patronow ał sam se
kretarz powiatowy PZPR. Byłam fetowana jako „pio
n ierka” sanacji powiatu. Nie dość jednak na tych, 
krańcowo różnych, efektach moich poczynań. Po
nieważ książeczka ukazała się pod pseudonimem płci 
męskiej, otrzym ałam  sporo listów zainteresowanych 
nią i autorem  pań. Miałam zły gust odpowiedzenia 
na jeden z tych listów, co stało się, w wiele lat póź
niej, przyczyną dość skandalicznej i kom prom itują
cej sytuacji.

Jeszcze w czasie pracy w Bełżycach jako lekarz 
ludności w swojej zasadniczej masie wiejskiej ze
tknęłam  się z działalnością Insty tu tu  M edycyny P ra 
cy i Higieny Wsi w Lublinie. Było to na jakimś 
zjeździe czy kursie szkoleniowym. Organizatorem
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Jedno z posiedzeń „odpraw ianych” w Instytucie Medycyny 
Pracy i Higieny Wsi w Lublinie. Dr Zdzisław Kawecki, 
kierow nik działu ogólnego, i doc. K rystyna M odrzewska, 
kierow nik pracowni demografii, nie mogą powstrzym ać się 
od wym iany kom entarzy

i dyrektorem  Insty tu tu  był prof. Józef Parnas, nie 
najlepszej pamięci były prorektor U niw ersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej. Insty tu t nosił imię W itol
da Chodźki, byłego pierwszego m inistra zdrowia Pol
ski niepodległej, wybitnego działacza-higienisty, pro
fesora UMCS. Mieścił się przy ul. Czwartek, w by
łym żydowskim Domu K ultu ry  im. Icchaka Pereca 
(1851— 1915), prozaika i poety sprzed I wojny świa
towej.

Jeszcze podczas trw ania obrad czy w ykładu do
ręczono mi nagryzm oloną przez Parnasa kartkę 
z propozycją współpracy z Instytutem . Dalsze spra-
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Prof. dr Józef Parnas, dyrektor Insty tu tu  M edycyny P racy 
i Higieny Wsi, na tle dyplomów i historycznych fotografii, 
z O rderem  Sztandaru Pracy, przypiętym  do labora to ry jne
go fartucha

wy potoczyły się szybko. Praca na UMCS zaczęła 
teraz wymagać mojej stałej obecności po ponownym 
wylewie podoponowym, którem u uległ Wiązowski, 
całkowicie już zniedołężniały. Jednocześnie zostałam 
powołana decyzją m inistra zdrowia Barańskiego do 
pracy w Instytucie M edycyny Pracy i Higieny Wsi 
w wym iarze połowy etatu.

Cokolwiek pam iętałoby się, wiedziało i myślało j
o prof. Parnasie, trzeba przyznać, że stworzenie przez 
niego placówki naukowej, jaką stał się lubelski In-  
sty tu t, stanowi wielką i trw ałą zasługę. Można 
wprawdzie mieć zastrzeżenia co do sztabu, jakim   
otoczył się Parnas, w yjątkow y megaloman. Udzielił 
samodzielności naukowej miernotom, na których



wdzięczności i lojalności zamierzał się oprzeć i za
razem błyszczeć na ich tle. Do takich posunięć w ąt
pliwej gry można by zaliczyć chociażby przeprowa
dzenie nominacji na docenta (co praw da „z ustępu”) 
dr. Józefa F., którem u zapewne nigdy naw et nie 
śniła się kariera akademicka. W ielkim przedw ojen
nym osiągnięciem dr. F. było zamianowanie go na
czelnym lekarzem  Kasy Chorych w Lublinie. Nie 
mogąc pohamować swego wielkiego ukontentowania, 
miał wówczas wykrzyknąć:

— Teraz ja szyszka!
Były to lata trzydzieste i n ik t „szyszki” nie trak 

tował poważnie. Podobnie zastanawiać mogły nom i
nacje niektórych innych instytutow ych prom inen
tów, wyróżniających się być może klinicystów, nie 
odznaczających się jednak naukowym  polotem ani 
oryginalnością koncepcyjnego myślenia. Parnasow i 
byli potrzebni.

D yrektor uwielbiał rozsyłanie wielostronicowych 
okólników, instrukcji i sprawozdań. Jeszcze bardziej 
wyżywał się w zwoływaniu, od czasu do czasu, w ie
ców roboczych, na których przem awiał niczym im 
perator do „swoich narodów ”, puszył się i prężył 
pierś, powoływał na autorytety, wysokie ideały 
i własny honor oficera polskiego!

Pom ijając jednak te „wielkości”, deklam acje i bań
ki mydlane, wielu młodym i am bitnym  pracow ni
kom naukowym  Parnas i jego Insty tu t dał możliwo
ści pracy i rozwoju, jakich nie znaleźliby gdzie in
dziej.

Mój kontakt z Insty tu tem  M edycyny Pracy i Hi
gieny Wsi trw ał cztery lata, do m arca 1962 roku. 
W tym  czasie zorganizowałam Pracow nię Demogra
fii i zebrałam  m ateriały  dotyczące kształtow ania się 
stosunków ludnościowych w w ybranych rejonach 
wiejskich Lubelszczyzny. Opracowałam również za
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gadnienie zachorowalności ludności wsi w 1958 roku, 
na podstawie danych z 35 wiejskich ośrodków zdro
wia w kraju. W yniki zbiorcze tych badań były re 
ferowane na V K rajow ej Konferencji M edycyny Wsi, 
która odbyła się w Lublinie w m aju 1959 roku.

Referat dotyczący badań nad zachorowalnością 
i ochroną zdrowia ludności wiejskiej (Gesundheits- 
und Arbeitsschutz der Landbevolkerung) przygoto
wałam na M iędzynarodowy K urs Ochrony Zdrowia 
i P racy Wsi, który  odbył się w Berlinie w dniach 
od 30 listopada do 5 grudnia 1959 roku. Referat ten 
został wygłoszony bez mojego udziału, gdyż okupa
cyjne wspomnienia nie pozwalają mi na wyjazdy do 
Niemiec i pow strzym ują od używania w mowie ję
zyka, k tóry  słyszałam w jego oryginalnych, b ru ta l
nych brzmieniach.

Jako współautor figurowałam  również w innych, 
dziś już naw et nie pam iętanych publikacjach Insty
tu tu . W ydaje mi się, że te zbiorowe prace stanowiły 
pewien wskaźnik stosunków panujących w Insty tu 
cie — współpracy i koleżeństwa. Koleżeństwo to 
przetrw ało w pewnych wypadkach naw et poza okres 
oficjalnego zatrudnienia i spotykaliśm y się jeszcze 
później, świadcząc sobie różne koleżeńskie przysługi.

Trwałą pam iątką po moim czasie w Instytucie, 
k tóry  m usiałam  opuścić ze względu na zmianę prze
pisów etatowych, stał się Zarys demografii woje- 
wództwa lubelskiego, opracowany przy współudziale 
asystentki, m gr B iru ty  M artyniuk-Skrętow icz. P ra 
ca ta ukazała się nakładem  Państw owych Zakładów 
W ydawnictw Lekarskich w 1963 roku.

Z ram ienia Insty tu tu  i w ram ach tzw. wym iany 
pracowników spędziłam kilka tygodni w Czechosło
wacji, gdzie zwiedziłam zakłady i kliniki chorób za
wodowych, przychodnie przyfabryczne i wiejskie 
ośrodki zdrowia w różnych częściach i rejonach k ra
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ju. W program ie uwzględniono również spotkania 
w katedrach antropologii.

W idziałam wiele interesujących obiektów i pro
jektów w toku ich realizowania oraz umożliwiono 
mi zwiedzenie pięknego kraju. Podkreślam  to, gdyż 
w czasie wszystkich moich lat, w różnych zakładach 
szkolnictwa wyższego i na różnych stanowiskach, był 
to jedyny mój wyjazd zagraniczny.

Przy okazji nie obyło się bez wiosennej „praskiej 
przygody”, która przedłużyła się na kilka później
szych spotkań w Pradze, Tatranskiej L omnicy i Za
kopanem. Maleńki aparat fotograficzny, k tóry  po
został mi jako pam iątka tych spotkań, ogromnie za
interesow ał panów z Bezpieczeństwa, którzy w kil
ka lat później dokonywali rewizji w moim mieszka
niu. Zarekwirowali go z nieukryw anym  ukontento
waniem  jako dom niemany dowód mojej działalno
ści szpiegowskiej. Tkwiąca w nim taśm a (nie do na
bycia w kraju), wywołana komisyjnie na polecenie 
prokuratora, zawiodła jednak pokładane w niej na
dzieje.

Insty tu t często odwiedzali zagraniczni goście i elo- 
kw entny dyrektor oprowadzał ich i obwoził, tak aby 
poza skromnością wyposażenia naszych laboratoriów 
mogli zobaczyć również uroki Lubelszczyzny. Pew 
nego razu odwiedzili nas dwaj lekarze epidemiolodzy 
z A rgentyny. Przyjechali z żonami, a odwiedziny mia
ły półoficjalny charakter. Chcieli zobaczyć wiejskie 
ośrodki zdrowia, jakiś szpital rejonowy, ewentualnie 
również dom opieki. Nie m usiały to być osobistości 
wystarczająco ważne i cytowane w piśmiennictwie, 
bo Parnas przekazał „opiekę” nad nimi Kaweckiemu 
i mnie. Kaweckiemu z ty tu łu  kierownictwa Działu 
Ogólno-Metodologicznego oraz posiadania samocho
du. Mnie — z tej ostatniej przyczyny oraz znajo- 
mości języka włoskiego i w pewnym  zakresie także
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hiszpańskiego. Kawecki był dobrze zorientowany w 
terenie, gdzie na każdej prawie placówce siedzieli 
jego koledzy z roku, ułożył więc plan w ypraw y tak, 
abyśmy zahaczyli o Milejów, szpital w Jaszczowie 
i wylądowali na czekający nas obiad w Siedliszczu. 
Pogoda była wym arzona i wszystko wydawało się 
przebiegać jak najpom yślniej. Niebawem okazało się, 
że tak nie było. Po wyjeździe argentyńskich gości
— straszna aw antura. D yrektor zwołał extra-m eet- 
ing z jednym  punktem  porządku dziennego, który  
sprowadzał się do pytania:

— Kto był tym  idiotą, który powiedział A rgen
tyńczykom, że za caratu było wsi lepiej niż w Pol
sce Ludowej?!

Nikt się nie zgłosił. Nikt nie poczuwał się ani do 
idiocji, ani do podobnych wypowiedzi. Dochodzenie 
nie przyniosło rezultatu . Parnas musiał się zadowo
lić przypuszczeniem, że goście jakąś wypowiedź źle 
zrozumieli. Po prostu — nieporozumienie. Pełnej 
satysfakcji mu to nie dało, bo intuicja podszepty
wała mu, że coś jednak niewłaściwego zaistniało 
i może być — licho wie gdzie — źle interpretow ane.

Dobrze wiedziałam, o co chodzi, ale nie w ydaw a
ło mi się konieczne wyjaśnianie sprawy. Otóż pod
czas naszej wycieczki jeden z gości spytał mnie, jak 
wpłynęła reform a rolna na obraz zachorowalności
i umieralności ludności wiejskiej. Sądząc, że chodzi 
mu o prawdę, a nie o jakąś propagandową bzdurę, 
odpowiedziałam, że za wcześnie jeszcze to oceniać. 
Musi minąć przynajm niej jedno pokolenie. Jako 
przykładem  posłużyłam się demograficznymi kon
sekwencjami uwłaszczenia chłopów ukazem carskim 
z 1864 roku, które teraz dopiero możemy obiektyw
nie, w pełni ocenić. Zrozumieli, jak chcieli, a ja przy 
tej okazji zrozumiałam, czego chcieli i czego u nas 
szukali. Cała sprawa nie w arta była kom entarzy.
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Lublin rozbudowywał się. Rosło miasteczko uni
wersyteckie, rosły bloki osiedla Lubelskiej Spółdziel
ni Mieszkaniowej, osiedle Tatary, osiedle przy 
ul. Unickiej. Trzeba było zacząć energiczniej niż do
tychczas zakrzątnąć się wokół zapewnienia sobie 
i matce, pracującej ostatnio i aż do przejścia na 
em eryturę w biurze „Ruchu”, jakiegoś wreszcie 
przyzwoitego mieszkania. Koleżanka dojeżdżająca — 
aż po dzień dzisiejszy — do Ośrodka Zdrowia w Nie
drzwicy w powiecie bełżyckim, bardzo zacna, a po
pularna już w czasie studiów, dr Fałkowska, dora
dziła mi współdom przy ul. Ogrodowej, budowany 
przez inż. Pogodzińskiego. Sama również rozglądała 
się za możliwością zmiany mieszkania. Dotychczas 
gnieździła się z dość liczną rodziną w ciasnym miesz
kaniu na Bronowicach.

Fałkowską znano wśród kolegów z Akademii Me
dycznej w Lublinie z tego, że do każdej praw ie sesji 
egzam inacyjnej przystępowała w stanie odmiennym. 
Na roku dowcipkowano, że aby zacząć przygotowy
wać się do egzaminów, należy patrzeć nie jak za
zwyczaj na wiosenne zielenienie się drzew, lecz na 
sylw etkę Stasi. Krążyło wiele, praw dziw ych lub 
zmyślonych, zgoła niezłośliwych, opowiadań na jej 
tem at. Fam a głosiła, że koledzy zaniepokojeni prze
dłużaniem się jej egzaminu z neurologii u prof. Stei
na, podsłuchali taki oto końcowy fragm ent rozmowy:

Profesor: Hm... dam koleżance trójeczkę...
Stasia F.: Panie profesooorze, dla tego dzieciątka, które 

m am  pod sercem... czwóreczkę...

Może to i zmyślone, ale bardzo do osoby pasujące.
Weszłam w kontakt z owym panem Włodzimie

rzem Pogodzińskim, który  tytułow ał się inżynierem, 
choć w rzeczywistości w ogóle nim nie był ani
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z branżą budowlaną nie miał nic wspólnego. Był 
natom iast pospolitym naciągaczem i krętaczem, 
z którym  kilka osób, ze mną włącznie, przeżyło trzy 
lata nieprawdopodobnej zabawy w „ciuciubabkę”, 
straty , nieprzewidziane koszta, niepokoje i irytacje, 
porady praw ne i rozpraw y sądowe, zanim wprowa
dziliśmy się do naszych mieszkań.

Moja sytuacja na W ydziale stopniowo się rozła
dowywała, albo tak mi się przynajm niej wydawało. 
Sądziłam, że musiano w końcu zauważyć, że nie 
działam na szkodę „K azia” ani nie rw ę się do „wy
gryzania” go.

Przejęłam  wszystkie zajęcia Wiązowskiego, pro
wadziłam jego m agistrantów , nie wyciągając z tego 
żadnych wniosków, które logicznie rzecz biorąc, po
winny by spowodować przyspieszenie jego przejścia 
na em eryturę. Jakichś „odgórnych” czynników po
pierających, o które mnie początkowo podejrzew a
no, również nie można się było dopatrzeć. Niewy
kluczone, że zasłyszano coś także o solidnie przygo
towywanych (nie czytanych!) wykładach i o nie
złym poziomie prac m agisterskich, których sporo 
wychodziło z K atedry. O takich rzeczach zwykło się 
plotkować na Wydziałach, z tym  tylko, że uwagi 
pozytywne znacznie trudniej docierają do zaintere
sowanego niż negatywne.

Jak bardzo m yliłam  się i jak zmienna i zawodna 
była ta życzliwość, której objawów starałam  się do
patrzeć u moich kolegów wydziałowych, m iałam 
okazję przekonać się w sytuacjach, które niosła ze 
sobą niedaleka przyszłość.

Wiązowski przeszedł na em eryturę i przed Radą 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi stanęła sprawa 
mianowania kierownika K atedry Antropologii. Był 
rok akademicki 1963/1964. Było w zwyczaju, że sta
nowisko to proponowano docentowi, jeśli taki już
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Egzamin z położnictwa z ginekologią na pierwszy stopień 
specjalizacji. Egzam inator — doc. dr Adam Bartoszewski; 
członek komisji — doc. dr Józef Freytag (w środku)

działał przy Katedrze. Dotychczas przestrzegano te
go zwyczaju i nie przypom inam  sobie, aby zrobiono 
kiedyś od niego odstępstwo. Ale istniał również prze
pis zlecający rozpisanie konkursu na w akujące sta
nowisko i poszukiwanie kierownika katedry  pomię
dzy docentami innych uniwersytetów . Powróciły na
gle nastroje i zastrzeżenia, którym i tak niechętnie 
przyjęto moje ponowne zjawienie się na Uniwersy
tecie M arii Curie-Skłodowskiej w 1956 roku. Głoso
wano za przestrzeganiem  przepisów, zlecając mi 
tymczasowo pełnienie obowiązków kierownika K a
tedry  przez bieżący rok akademicki. Okoliczność, iż 
faktycznie pełniłam  te obowiązki już od dwóch lat, 
bo Wiązowski miał również daleko posunięte pora
żenie mowy, w ogóle nie była brana pod uwagę.

Nie wiem, nie umiem dziś odpowiedzieć na py ta
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nie, dlaczego chciano wymierzyć mi ten policzek ani 
dlaczego go przyjęłam .

W antropologicznym bagienku zafalowało. Profe
sor Adam Wanke, antropolog z najzupełniej przy
padkowego zdarzenia, przy każdej okazji deklaru
jący swoją głęboką przyjaźń do mnie, zaczął szukać 
protegowanych „na L ublin”. Taki protegowany to 
przecież jeszcze jeden zapewniony głos w wyborach 
do takiej czy innej instancji czy rady naukowej. Po
ruszyło się nawet w sennej K atedrze krakowskiej, 
gdzie Pawełek Sikora zaczął węszyć niespodziewane 
możliwości. Telefony działały pomiędzy UMCS a in
nym i ośrodkami uniwersyteckim i.

W tym  gorzkim czasie zaczęłam znów zastanawiać 
się nad ostatecznym przejściem do praktyki lekar
skiej. Dobry koleżka z Insty tu tu  M edycyny Pracy 
i Higieny Wsi, Zdzisio Kawecki, którego czasem za
stępowałam  w Przychodni przy ul. M łyńskiej, za
sygnalizował mi, że Insty tu t organizuje sesję egza
m inacyjną dla kandydatów na pierwszy stopień spe
cjalizacji w dziedzinie m edycyny ogólnej. Uznaliśmy 
zgodnie, że może to być dobra okazja dla nas obojga 
i zaczęliśmy się wspólnie do tych egzaminów do
uczać. Egzaminy m iały objąć „królową m edycyny’'
— internę, pewne działy chirurgii, pediatrię, położ
nictwo z diagnostyką ginekologiczną oraz organiza
cję służby zdrowia. Wszystko to było w zasadzie do 
pokonania, ale interna... Złudzeń ani co do rozległo
ści m ateriału, ani co do skromności naszej wiedzy 
nie mieliśmy oboje. Co tu robić?! Uradziliśm y zgod
nie, że nauczymy się każdy po połowie m ateriału, 
wspólnie sobie potem  poopowiadamy najważniejsze 
jednostki, a co będzie dalej — zobaczy się w ostat
niej chwili. Co było „dalej”, niech pozostanie naszą 
tajem nicą, ważne jest, że wszystkie egzaminy zali-
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czyliśm y pomyślnie i z dniem 26 listopada 1963 ro
ku staliśm y się specjalistam i.

Latem  1964 roku pracowałam  na zastępstw ie w 
Ośrodku Zdrowia w Żyrzynie. P raca zajm owała mi 
wystarczająco dużo czasu, aby nie zagłębiać się w 
m edytacje nad moją sytuacją na Uczelni i niew ia
domą najbliższą przyszłością. Zaprzyjaźniłam  się 
z dwiema miłymi paniam i farm aceutkam i w m iej
scowej aptece. Udało mi się zaskarbić sobie życzli
wość bardzo niepospolitego proboszcza, ks. Bielaw
skiego, k tóry  zapraszał na w yśm ienite obiady i rów 
nie interesujące dyskusje po deserze. W wolnych 
chwilach jeździłam moją nieocenioną „syrenką” do 
pobliskich lasów na grzyby, których była tu, zwłasz
cza tego roku, w yjątkow a obfitość. W ydziałowe aw er
sje i in trygi wydaw ały się bardzo odległe.

Z początkiem roku akademickiego 1964/1965 Rada 
W ydziału, która chętnie tytułow ała się „W ysoką”, 
powołała mnie na stanowisko kierow nika K atedry  
Antropologii UMCS. Dotychczas nie wiem, czy po
przednio były to szykany, którym i chciano mnie do
datkowo pognębić, a może i wypłoszyć, czy też przy
jęto tę sytuację z braku innego kandydata. Myśląc 
czasem o tym, przypom ina mi się w ierszyk z Lirnika 
polskiego, sprzed z górą stu lat:

... p iękna kobieto, ty siebie nie dręcz obawą dziecinną,
tw oja ryw alka nie jest piękniejszą, jest tylko inną.

Miałam gorzką świadomość, że nikomu z Wysokiej 
Rady nie zależało na kimś lepszym ode mnie, tylko
— innym.

K atedra przeniosła się wreszcie do nowego lokalu 
w gmachu Biologii i Nauk o Ziemi i chociaż w ostat
niej chwili, dzięki tajem nym  działaniom „sąsiadów”, 
okrojono przeznaczony dla Antropologii m etraż,
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można było swobodnie rozlokować pracownie, biblio
tekę i zbiory. Zanim jeszcze nastąpiła ta przepro
wadzka i K atedra Antropologii weszła w nową fazę 
istnienia, rozegrała się na jej gruncie tragifarsa obro
ny pracy doktorskiej m gr Lucyny Tarłowskiej. Zwo
dzona przez Henzla, potem przez „Kazia”, a na jbar
dziej przez własne bezkrytyczne nadzieje i pobożne 
życzenia, Tarłowska postanowiła zrealizować swoje 
doktorskie ambicje. Wokół doktoryzowano się na 
wyścigi, ludzie obrastali w ty tu ły  i godności, a ona 
wchodziła w wiek, k tóry  niechętnie się wymienia.

Na konsultacje jeździła co pewien czas do prof. 
Ireneusza Michalskiego, kierow nika K atedry  łódzkiej 
Trochę nie zgadzało się to ze zwyczajami i przepi
sami, bo Michalski był przew idziany na oponenta, 
ale nikt tego nie kwestionował, a mnie udział Mi
chalskiego w samym uform owaniu dysertacji w yda
wał się gw arancją, że będzie ona na odpowiednim 
poziomie. Kiedy doszło do powoływania recenzen
tów, Rada W ydziału uznała nagle, że jeden z nich 
reprezentować musi rodzim ą Uczelnię i obarczyła 
mnie tym  obowiązkiem. Nie wiem, czy kry ły  się w 
tym  rzeczywiste wątpliwości co do wartości pracy, 
czy zamiłowanie do formalności, czy też złośliwość 
w stosunku do którejś z nas. Powszechnie wiedzia
no bowiem, że Tarłowska ma do mnie mnóstwo pre
tensji i stosunki pomiędzy nami są napięte. Ten i ów 
z nieco życzliwszych mi profesorów doradzał zrze
czenie się tego obowiązku. Lekkomyślnie nie posłu
chałam tych rad. W yobrażałam sobie, że praca jest 
na dobrym poziomie, solidnie opracowana przez dok
torantkę i doszlifowana przez prof. Michalskiego 
i oceniając ją pozytywnie dam dowód bezstronności 
i zarazem przetnę niem iłe stosunki pomiędzy nami. 
W gruncie rzeczy ceniłam inteligencję i pracowitość 
Tarłowskiej, uważałam  ją i nadal uważam, za przy
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zwoitego człowieka, nie nadającego się jednak do 
pracy naukowej, w takim  samym stopniu, jak nie 
nadawało się do niej wielu wcześniejszych dokto
rantów  i późniejszych doktorów i docentów.

Praca była fatalna. Przeczytanie jej zdezoriento
wało mnie całkowicie. Co należało, co można było 
w tej sytuacji zrobić? W ybrałam  drogę, która w y
dawała mi się najprostsza i najuczciwsza. Poszłam 
do Tarłowskiej, podzieliłam się z nią moimi uwaga
mi, zaproponowałam pomoc w usunięciu najpow aż
niejszych usterek, pod w arunkiem  przesunięcia te r
minu obrony. Odpowiedzią była kategoryczna od
mowa i gwałtowna scena. Tarłowska nie uwierzyła 
ani moim uwagom, ani intencjom . Bez zastrzeżeń 
ufała autorytetow i i interw encji prof. Michalskiego
i nie omyliła się — jednym, jego właśnie głosem, 
obrona została przyjęta. W tym  jednym  wypadku 
Rada W ydziału niejako wydała się z zaufaniem , jakie 
miano do mojego zdania.

Niebawem naraziłam  Radę W ydziału na ponowne 
postawienie się po mojej stronie, w bardziej jeszcze 
nieprzyjem nej sytuacji. Pracę doktorską przedłoży
ła m gr Szczęśniak z K atedry  Anatomii Prawidłow ej 
Człowieka Akademii Medycznej w Lublinie, asysten
tka prof. Stelmasiaka, ówcześnie rektora tej uczelni. 
Profesor Stelmasiak, który  sam zdobywał swoje 
stopnie naukowe w K atedrze Antropologii UMCS na 
ulgowej, powojennej taryfie i znał nas z tego okresu, 
zaproponował na recenzentów mnie i Dzierżykraya- 
-Rogalskiego, teraz już profesora i prorektora Aka
demii W ychowania Fizycznego w W arszawie. Praca 
była poniżej wyobrażalnego poziomu i moja ocena 
była negatyw na. Dzierżykray-Rogalski ocenił pracę 
z powściągliwą ostrożnością, uznał jednak za możli
wą do przyjęcia jako doktorską. Rada W ydziału od
rzuciła pracę, co stanowiło wotum zaufania dla
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mnie, a straszliwy afront dla Stelm asiaka i dostoj
nie przybywającego ze stolicy prof. Dzierżykraya-Ro- 
galskiego. Stelm asiak nigdy mi tego nie wybaczył. 
Przypuszczał, bardzo się w tym  myląc, że była to 
z mojej strony zemsta za nieprzyjęcie na studia me
dyczne kogoś, przed laty, protegowanego przeze 
mnie.

W idziałam w latach późniejszych dysertacje na 
jeszcze niższym poziomie i słyszałam wypowiedzi 
doktorantów i doktorów bardziej nonsensowne od 
sform ułowań m gr Szcześniak, ale świadomość, że nie 
było mojego udziału w tej akademickiej degrengo
ladzie, przynosi mi uczucie ulgi.

Dzierżykray-Rogalski straszył mną swoją asystent
kę, k tóra miała bronić pracy doktorskiej na W ydzia
le Biologii i Nauk o Ziemi U niw ersytetu Poznań
skiego i tam tejsza Rada W ydziału zaprosiła mnie na 
recenzenta. Ale miła m gr Szewko, którą pam ięta
łam jako studentkę I roku w Poznaniu, była osobą 
rozsądną, solidną i obie nie m iałyśm y powodu żało
wać naszego spotkania na jej obronie. Zachęcony 
tym  Dzierżykray-Rogalski zaprosił mnie niebawem 
jako recenzenta pracy jednego ze swoich doktoran
tów w Akademii W ychowania Fizycznego w W ar
szawie.

Wielki Mistrz Antropologii Polskiej — prof. Jan  
Czekanowski — powiedział kiedyś, że kierownik ka
tedry, k tóry  wychował swego następcę, może odejść, 
ten, który  następcy nie wychował, powinien odejść. 
Ilekroć to zdanie powraca do mnie, uświadam iam  
sobie, że naw et gdyby nie zaistniały inne ważne 
przyczyny, powinnam była odejść... Miałam co praw 
da teoretycznie wiele czasu przed sobą, ale mój spo
sób zabezpieczania K atedrze pomocniczych pracow
ników nauki nie wróżył dobrze. Inna sprawa, że 
praca naukowa nic przyciągała młodzieży akademie-
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kiej z taką siłą, jak to bywało w pokoleniach po
przednich. Imponowały zawody zapewniające, w w y
obrażeniu młodych, wyższy status społeczny i eko
nomiczny. Przypom inam  sobie, że gdy jako dziecko 
zapytałam  mego ojca, kim  jest rektor, z odpowiedzi 
wynikało, że jest to godność wyższa niż prezydenta. 
Młodzieży powojennej, k tóra do nas trafiała, nikt 
nie w yjaśniał rangi ludzi nauki. Do zakładów tra 
fiano przypadkowo, po dyplomie, z braku innych 
okazji, bez szczególnych planów ani ambicji. Być 
może te ambicje należało budzić, plany podszepty
wać, wychodzić naprzeciw z własną inicjatywą, na
wet ją narzucać. Uważałam, że jeśli asystent nie 
wykaże w ciągu roku, najw yżej dwóch lat akade
mickich żadnego zainteresowania, żadnej inicjatyw y 
badawczej, jest niecelowe, a naw et wobec niego sa
mego nieuczciwe, przedłużanie zatrudnienia, dawa
nie mu nadziei, które nie będą spełnione. W idywa
łam zbyt dużo takich pracowników nauki z przy
padku, siedzących latami na tych samych pozycjach, 
bez możliwości awansu, stopniowo stających się rek
wizytami zakładowymi.

Do K atedry  przychodzili ludzie przypadkowi i od
chodzili, sobie ani nauce nie przynosząc pożytku, we 
wzajemnym, jeśli nie rozczarowaniu, to w każdym 
razie niezadowoleniu. Miano mi za złe tę przeloto- 
wość pomocniczych pracowników nauki w Katedrze 
Antropologii i może było w tym  więcej słuszności 
niż mi się to w tedy wydawało.

Stosunki między zakładami wyraźnie zacieśniały 
się po przeprowadzce do nowego wspólnego budyn
ku W ydziału przy ul. Akademickiej. Odwiedzano się 
wzajemnie, zapraszano na przedpołudniową kawę, 
dyskutowano.

Często wpadałam  na kawę do Pracowni Proto- 
zoologii, gdzie dawna uczennica i asystentka rok to
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ra  Raabego, mgr Janina Wolska, lojalnie podtrzym y
wała jego pamięć i tradycje naukowe. W podeszłym 
już wieku doktoryzowała się przy udziale syna Mi
strza, prof. Zdzisława Raabego, jako recenzenta.

Chętnie zachodziłam do doc. Sergiusza Riabinina 
albo widziałam  go u siebie. Był entomologiem, w 
gruncie rzeczy jednak i w moim osobistym odczu
ciu był raczej hum anistą kochającym przyrodę, in 
teresującym  się jej form ami i objawami — wszelkim 
żywym pięknem. „Riabinin” było to dla mnie rów 
nież hasło dla splotu wspomnień z odległych lat. 
Jego ojciec, Jan  Riabinin, był znakom itym  history- 
kiem -archiw istą, którem u Lublin i Lubelszczyzna 
zawdzięcza wiele cennych opracowań. Bywał on jako 
pacjent u mojego ojca i obaj nie ograniczali się w 
dyskusjach do tem atu dolegliwości i terapii. Odbitki 
swoich prac, które pan Riabinin ofiarowywał ojcu, 
pochłaniałam  łakomie i respekt przenosiłam w ja
kimś stopniu również na jego syna, chłopca w moim 
wieku, ucznia Szkoły Lubelskiej, którego widyw a
łam na ulicy, zawsze w towarzystwie matki. Pam ię
tałam  również jego siostrę, piękną „unitkę”, o kilka 
roczników starszą ode mnie. Pam iętałam  z jej lat 
dziecinnych, warkoczykowych, żonę Sergiusza, Da
nusie Podobińską, właściwie bliską sąsiadkę, córkę 
wieloletniego organisty kościoła pobernardyńskiego, 
którego w yjątkow ą muzykalnością często zachwyca
ła się moja matka.

Na Wydziale stosunki zmieniały się równolegle 
z przybywaniem  nowych członków Rady. Pow sta
wały zawiązki koterii, rozsnuw ały się sieci niejasnych 
zależności i intryg. Zm iany te trafiały  w podobnym 
stopniu w Sergiusza, jak we mnie. K iedy przeszedł 
na em ery turę jeden z organizatorów i pierwszych 
profesorów UMCS, wielce zasłużony prof. K onstan
ty Strawiński, nominacja Riabinina na jego następ
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cę napotkała nie mniej sprzeciwów niż te, którym i 
ugodzono we mnie. Również i później nie szczędzono 
mu przykrych przeżyć.

W środy piło się kawę w Katedrze prof. Chału
bińskiej albo miało się szczera, radość widzieć ją we 
własnym  Zakładzie. Nie zapominałam ani na chwilę, 
ile jej zawdzięczam z czasów szkolnych. Jej życzli
wość, jej samą obecność w moim ówczesnym nieła
twym  życiu wysoko sobie ceniłam. Tym boleśniej
szy był cios, k tóry  mi zadała w kilka lat później. 
Kiedy rozpętano wściekłą nagonkę przeciwko mnie, 
oskarżając o różne uchybienia i przestępstwa, poza 
tymi, które rzeczywiście popełniłam, prof. Chału
bińska zdobyła się na jedno tylko pytanie:

— Dlaczego tyś to zrobiła?
Myśl, że ja „tego” w ogóle nie zrobiłam, albo nie 

przyszła jej do głowy, albo... była zbyt niewygodna. 
Może... podświadomie.

W racając z Zakładu wstępowałam  czasem na pół 
czarnej, jak mój ojciec, do „R utka”, k tóry  teraz na
zywał się „Lublinianka”. Co dziwniejsze, zdarzało 
się zobaczyć tam  jeszcze niektóre twarze z czasów 
mojego ojca. Zaglądał złośliwiec adw . Radzki, w idy
wało się inż. Witkowskiego, przy stole młodszych 
i starszych palestrantów  królował K onrad Bielski, 
zaprzyjaźniony kiedyś z dr. Jankiem  Arnsztajnem , 
tym  samym, który  wyzwał mego ojca na pojedynek. 
Przyjaźń Bielskiego z A rnsztajnem  wyrosła przy
puszczalnie na gruncie grup literackich „Lucifer” 
i „R eflektor” i zaowocowała w początkach lat trzy 
dziestych „Szopką lubelską” .

„Szopka” była podobno bardzo udana i dowcipna, 
a kukiełki do niej były dziełem znanego plastyka 
lubelskiego. Nie pam iętam  i naw et nie wiem, czy 
znałam całość kupletu, którym  przedstaw iała się ku 
kiełka mojego ojca. Pozostało mi w pamięci tylko
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Jedynie prof. dr Jan ina Garbaczowska 
dochowała m i przyjaźni z czasów n a 
szej pracy na U niwersytecie M arii Cu
rie-Skłodow skiej w Lublinie



zakończenie: „...ja nie mam nic, ja nie posiadam nic. 
Te małe domki dwa, to moja mama m a”. Odpowia
dało to prawdzie. Babka, której zależało na osiedle
niu się ojca w Lublinie, a wiedziała, że m atka nie 
zdecyduje się na dzielenie z nią mieszkania, jakie
kolwiek duże i wygodne by ono było, kupiła dom 
z ogrodem, którego już m atka nie mogła nie za
akceptować, jeśli nie zamierzała rozejść się z mę
żem, co nie wchodziło w rachubę. Wówczas ani nie 
zastanawiałam  się nad tym, ani okoliczności te nie 
były nigdy w mojej obecności dyskutowane. Dziś 
zdaję sobie sprawę z tego, że babka była najsiln iej
szą osobowością między nimi. Wiem też, że i w in
nych przypadkach była bezwzględna i nie miewała 
skrupułów w realizowaniu swoich zamierzeń.

W „Lubliniance” spotykałam  znajomych z UMCS, 
którzy mieli zwyczaj uzupełniać tu stołówkowy obiad 
filiżanką kawy. Wśród tych ludzi, zachowujących 
kiedyś pozory przyjaźni, później wycofujących się, 
mniej lub bardziej niezręcznie, na pozycje ostrożne
go ochłodzenia, chcę pamiętać jedynie prof. Janinę 
Garbaczowską, historyka lite ra tu ry  polskiej, k tóra 
nigdy nie wycofała się z naszej przyjaźni. Była to 
kobieta interesująca, kiedyś — podobno — piękna, 
która zestarzała się samotnie i wyjątkowo niekorzyst
nie. Nienawidząc siebie, takiej jaką się stała, prze
nosiła swoją gorycz, niechęć i pretensje na całe oto
czenie. Nie znosiła Lublina i Uczelni z jej intrygam i 
i nieustannym i konfliktam i. Nie znosiła ludzi, na któ
rych współpracę była skazana, osób początkowo może 
naw et życzliwych albo przynajm niej lojalnych, któ
re w jakimś momencie usuw ały się, zmęczone jej 
stałym i pretensjam i i wymaganiami. Nie chciała, 
a najpew niej nie mogła zaakceptować własnej sta
rości i uwiędłości, zgodzić się na bezsens przem ija
nia w obcym, nieprzyjaznym  środowisku, pozosta
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wiona sam na sam ze swoimi myślami, żalami i oba
wami, w pustym  mieszkaniu. Może Lublin w rzeczy
wistości jej nie docenił. Może nie zauważono blasku 
jaki potrafiła nadać słowom polskim, jakie arrasy  
zdolna była tkać nićmi tej mowy najm elodyjniejszej

Z Janką Garbaczowską pozostałam w nieprzerw a
nym  kontakcie korespondencyjnym , aż do jej śm ier
ci. Spoczęła na pięknym  cm entarzu przy ul. Lipowej, 
a Lublin, niegościnny dla niej za życia, takim  sa
mym pozostał po śmierci. W w ydanym  w 1988 roku 
przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Tu
rystyczno-Krajoznawczego cennym skądinąd opraco
waniu poświęconym tej starej nekropolii lubelskiej, 
wśród biogramów osób zasłużonych m iastu czy k ra 
jowi, spoczywających na tym  cm entarzu, nie znaj
dziemy jej nazwiska. Jest w encyklopediach i w pa
mięci nielicznych już dawnych przyjaciół ze Lwowa 
czy z powojennego Krakowa, ale Lublin łatwo za
pomina o ludziach, którzy dobrze służyli wielu po
koleniom młodzieży studenckiej „koziego grodu”. 
Habent sua fata homines.

W 1963 roku wyszły z K atedry  trzy  prace m agi
sterskie na dość dobrym poziomie i czwarta — nieco 
słabsza. Najlepszą pracę przedstaw iła Anna Żdan. 
Była to zdolna, bystra i sym patyczna dziewczyna 
i m iałam zamiar zatrzym ać ją w Katedrze. Z tą też 
myślą dałam jej tem at pracy wprowadzający do pro
blem atyki antropologii polskiej i jej metodologii, 
w dodatku dotyczący okolic, z których pochodziła: 
„S truktura  antropologiczna ludności powiatu Lesko”. 
Po wakacjach okazało się, że w Rzeszowie czeka na 
nią narzeczony. Stanęłam  więc wobec konieczności 
zatrudnienia kogoś przypadkowego, o którym  z góry
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można było przypuszczać, że miejsca asystenckiego 
nie zagrzeje zbyt długo.

Niezła była praca Beaty Bartler, dotycząca chorób 
epidemicznych jako czynnika selekcji biologicznej. 
Stanowiła ona fragment zagadnienia, które mnie 
osobiście szczególnie interesowało i które później 
opracowałam na znacznie obszerniejszym materiale, 
ograniczając się do skutków pierwszej epidemii cho
lery na Lubelszczyźnie.

Praca m agisterska Edwarda Dudzica dotyczyła 
zmienności powierzchni ciała ludzkiego. Nie pam ię
tam, na jakim  m ateriale się opierał, ale dziś uważam 
za błąd z mojej strony, że praca ta, przypuszczalnie 
trochę poszerzona i uzupełniona dyskusją, nie zosta
ła zgłoszona do druku. Mogła mieć duże znaczenie 
praktyczne w klinice oparzeń i ewentualnie w m e
dycynie sądowej. Jem u na tym  nie zależało, a mnie 
najwidoczniej — nie dość.

Czwartą m agistrantką tego roku była K atarzyna 
Gołaszewska, którą trudno mi sobie przypomnieć, 
chociaż pam iętam  tem at jej pracy dyplomowej. Dla 
uproszczenia dałam jej do opracowania jakieś moje 
dawne, zalegające m ateriały  i m iała na ich podsta
wie dokonać oceny stanu fizycznego młodzieży bia
łostockiej. Tem at nadający się może bardziej na p ra
cę sem inaryjną, ale najw idoczniej zaczynałam już 
obniżać moje wym agania i ambicje.

Nowym rozdziałem w życiu K atedry, a do pew
nego stopnia i moim, było utworzenie filii U niw er
sytetu M arii Curie-Skłodowskiej w Zamościu. Mia
łam wykładać anatomię funkcjonalną dla zaocznie 
studiujących biologię i mikrobiologię. W ykładowcy 
jeździli na przem ian do Zamościa albo przygotowy
wali tzw. sesje dla przyjeżdżających studentów. Za
ocznie studiujący byli to ludzie starsi od przecięt
nych „norm alnych” studentów, tacy którzy kiedyś
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przerwali studia albo nigdy nie mieli okazji czy 
możliwości ich rozpocząć, pracujący w szkolnic
twie, przemyśle czy służbie zdrowia, gdzie brak peł
nych kwalifikacji stanowił stałe źródło niepokoju, 
ograniczeń i am bicjonalnych urazów.

K ontakt z tym, nowym dla mnie, typem  studen
tów wzbudził we mnie am biwalentne uczucia. Z jed
nej więc strony budzili sym patię i uznanie swoim 
zapałem, entuzjazm em, pewnym  rodzajem  radosnej 
zawziętości w stosunku do nauki, która przecież nie 
mogła przychodzić im łatwo. Z drugiej strony zda
wałam sobie sprawę z tego, jak mało dajem y im 
w zamian za ich oczekiwania. Uczelnia i poniektóre 
katedry  lekko traktow ały  swoje „zam ojskie” obo
wiązki. W ykłady zlecano asystentom , rzadziej bodaj 
adiunktom. Zajęcia praktyczne bywały często fikcją, 
byle jakim  zapełnieniem  czasu, k tóry  przyjeżdżają
cych kosztował przecież wiele wysiłku, wyrzeczeń, 
poświęcenia życia rodzinnego lub bodaj wypoczynku. 
Uczelnia stworzyła fikcję swego rozwoju, nowy roz
dział do sprawozdań statystycznych, a zarazem — 
trudno było tego nie widzieć — furtkę, przez którą 
prześlizgnąć mogli się nie tylko ci entuzjastyczni 
i ciężko zdobywający przeznaczone dla nich porcyjki 
wiedzy, ale praktycznie — każdy. A zaczynało się 
już w tym  czasie spotykać m agistrów z niespodzie
wanych zdarzeń.

W idziany z perspektyw y ostatnich trzydziestu lat 
proces dewaluacji nauki, pod pozorami jej upo
wszechniania, układał się w w yraźny wzór. W n a j
wcześniejszej młodości Polski Ludowej hasło: „Nie 
m atura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera” wa
biło młodych do udziału w końcowych rozgrywkach 
wojny. W kilka lat później tym  obdarowanym 
gwiazdkami i szlifami, na równi z tymi naprędce 
osadzonymi na wysokich stołkach kierowniczych sta-
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n owisk, kazano tę m aturę... uzupełnić. Ponieważ w 
większości wypadków było to zadanie przekraczają
ce ich możliwości, złożono odpowiedzialność na na
uczycieli oraz zastosowano tary fy  ulgowe. Z m ija
niem czasu, gdy rozwijające się uczelnie k raju  w y
puszczały rokrocznie dyplomowanych specjalistów 
różnych dziedzin, zaczęło „wypadać”, aby nie doucze
ni dyrektorzy, naczelnicy i prominenci różnych w y
sokich szczebli mogli się wykazać akademickim wy
kształceniem. Utworzono więc owe studia zaoczne, 
które z kolei i z konieczności zastosować m usiały 
taryfę ulgową dla tego typu słuchaczy.

Do Zamościa jeździłam chętnie i starałam  się dać 
tym studentom , przynajm niej ze swojej strony, tro 
chę najistotniejszych, najbardziej skondensowanych 
i łatwo przysw ajalnych wiadomości oraz u trzym y
wać z nim i kontakt również poza zajęciami, przez 
cały czas mojego pobytu.

Dla przyjeżdżających wykładowców miasto um e
blowało mieszkania w jednym  z nowych bloków 
śródmieścia. Zdarzyło się, że jadąc do Zamościa po 
raz pierwszy wypadło mi dzielić mieszkanie z dr 
II. Była ona w jakiś organizacyjny sposób zwią
zana z tym  studium  zaocznym, niewykluczone 
nawet, że odpowiadała za sprawność jego działania 
wobec władz UMCS. Był to babiszon na gruncie aka
demickim wręcz nieprawdopodobny. Doktorem mógł 
ją uczynić jedynie dobrotliwy, nam iętnie prom ujący 
różnych ludzi, może z próżności, a może z tzw. przy
m rużeniem  oka — prof. K onstanty Straw iński. Ba
biszon miał nie tylko zastanaw iający wygląd i m a
niery, ale i mentalność. W pierwszej naszej rozmo
wie, niejako wprowadzając mnie w specyfikę lokal
nych stosunków, pani doktor napiętnow ała jedną 
ze słuchaczek jako jawnogrzesznicę, bezwstydnie 
uwodzącą jednego z lekarzy miejscowego szpitala.
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Opowiedziała mi, że w okresie organizowania stu 
dium i naboru studentów  zwróciła się do niej żona 
„uwodzonego”, na domiar wszystkiego również le
karka, z prośbą (jak to kobieta do kobiety), aby tej 
niebezpiecznej osoby nie dopuścić do studiów. Skło
niłoby ją to być może do opuszczenia Zamościa. Pani 
H. robiła, co było w jej mocy, ale doktór miał w m ie
ście wpływy i „osobę” na studia przyjęto.

Jaki wpływ w yw arły na mnie te opowieści i co 
musiałam pomyśleć o wszystkich dramatis personae, 
nie wymaga wyjaśnień. Nie omieszkałam, przy p ier
wszej lepszej sposobności, okazać życzliwość napięt
nowanej „osobie”, sym patycznej, przystojnej dziew
czynie, sądząc po urodzie — ormiańskiego pochodze
nia, co w Zamościu nie należało do rzadkości. Weszła 
ona później do grupy moich m agistrantów , z którą 
się bardzo zżyłam i którą mile wspominam.

Tragicznym momentem  naszej współpracy była 
nagła śmierć jednego z m agistrantów  w przeddzień 
egzaminu magisterskiego. Znałam  go jako poważne
go, solidnego studenta i z zadowoleniem śledziłam 
jego postępy w studiach i pracy dyplomowej. Miał 
już za sobą ukończoną Szkołę Felczerską i pracował 
w W ydziale Zdrowia Powiatowej Rady Narodowej 
w Biłgoraju. Była naw et kiedyś między nami nie- 
obowiązująca mowa o możliwościach jego pracy w 
Zakładzie, ale specjalnie go to nie pociągało. T łum a
czył się względami rodzinnym i i mieszkaniowymi. 
Nie m iałam  oczywiście pojęcia, w jakim  kierunku 
zmierzają jego ambicje. W przeddzień uzyskania ty 
tu łu  m agistra, niejako odrobinę „na w yrost” , zamia
nowano go kierownikiem  W ydziału Zdrowia PRN. 
Dla uczczenia nom inacji urządzono huczną kolację. 
Nie żałowano jadła ani spirytualiów , czego nie w y
trzym ała chora trzustka. Byliśmy wszyscy na pogrze
bie. Jeszcze przed tym  zobaczyliśmy go na lit-de-pa-
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rade wśród nieprzebranej ilości czerwonych sztan
darów, wieńców i wstąg.

Jego pracę m agisterską uzupełniłam  i przekaza
łam do druku w „Annales UMCS”.

Zamość ogromnie mi się podobał i chętnie, pod
czas każdego pobytu, chodziłam jego uliczkami i pod
cieniami. Było to miasto rodzinne m atki mojego 
ojca, która m iała w żyłach krew  tatarską, żydowską, 
a może i ormiańską. W edług jej opowiadań, w mło
dości „nie schodziła z konia”. W każdym  zaś razie 
dziadek spotkał ją na słynnych targach końskich w 
Łęcznej, gdzie była ze swoim ojcem czy bratem. 
Dziadek przypuszczalnie wybrał się tam  znacznie 
mniej chętnie ze swoim ojcem po zakup czy zamia
nę koni, którym i importowano wina z Węgier do 
Lublina. Hum anistyczne zainteresowania dziadka 
były bardzo dalekie od spraw końskich, ale ognista 
panna spodobała mu się i po dłuższej wym ianie ro
m antycznych listów uczynił ją swoją żoną.

Babka przechowywała te listy, przewiązane spło
wiałą wstążeczką, w głębi orzechowej szafy. Pach
niały bagnem i lawendą. Przypuszczam, że sama da
ła mi je kiedyś do przeczytania, bo na pewno nie 
zrobiłam tego bez jej zgody. Inną możliwością jest 
to, że dobrał się do nich mój ojciec, którego poczu
cie hum oru nie wzdragało się przed taką niedyskre
cją. Z listów wynikało, że kapryśna narzeczona stale 
się o coś obrażała i na coś dąsała, a narzeczony słał 
przeproszenia i w yrazy swoich gorących uczuć.

Pradziadkowie mieszkali na W ieniawie, która do
piero znacznie później stała się przedmieściem Lubli
na. W czasie, kiedy mój dziadek wprowadzał do swe
go domu młodą małżonkę (1880), W ieniawa była 
osadą, o byle jakiej drew nianej zabudowie, co panny 
z Zamościa nie mogło zachwycać. Jakiś czas musieli 
tam  jednak mieszkać, gdyż W ieniawa jest wpisana
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jako miejsce urodzenia w dyplomie lekarskim  mego 
ojca. Ale juz jego i braci dzieciństwo przebiegało 
w nowym  mieszkaniu przy ul. Zielonej n r 5. Graso
wali głównie w jej okolicach, gdzie cieszyli się nie 
najlepszą sławą, zwłaszcza po wywołaniu pożaru w 
składzie desek, o tyle koniecznego, że bawili się w łaś
nie w strażaków. W okolice Ogrodu Saskiego zapusz
czali się rzadko, a każdorazowe ich ukazanie się w y
woływało pewien popłoch wśród matek, które prze
strzegały swoje pociechy przed zadawaniem się z ty 
mi chłopczykami. Początkowo było ich trzech, ale 
średni zm arł na szkarlatynę, w dziewiątym roku 
życia.

Babka, m ająca na oku inne spraw y i męża, ulega
jącego jej we wszystkim dla świętego spokoju, nie 
miała czasu na zajmowanie się latoroślami. Przepro
wadziwszy się do Lublina, zdecydowana była wziąć 
w swoje ręce interesy rodziny. Upatrzywszy odpo
wiedni moment, zlikwidowała skład win przy K ra
kowskim Przedmieściu, którym  miał się zajmować 
dziadek, nie bardzo do tego skory, i otworzyła, o kil
ka domów dalej, pod nr 15, sklep z przyboram i do 
szycia, robótkam i ręcznymi i zabawkami. Chciała 
działać w branży, na k tórej się znała.

Wiele pokoleń dzieci lubelskich przystawało z za
chwytem  i utęsknieniem  przed wystawam i tego skle
pu. Spotykałam  także po wojnie starsze panie, wspo
m inające babkę z łezką rozczulenia w oku.

— Cóż to była za czarująca osoba! — wspominała 
pani Całkowa, kierownik Działu K adr U niw ersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej.

Ta „czarująca osoba” była w życiu pryw atnym  
apodyktyczna, bezwzględna i często choleryczna. 
Mojego ojca podporządkowała sobie całkowicie i po
trafiła  wymóc na nim praktycznie wszystko, co so
bie zamyśliła.
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Do swojej młodszej siostry babka odnosiła się z po
błażliwością i pozorowanym lekceważeniem, którym  
próbowała maskować swoje rzeczywiste uczucia. 
Przede wszystkim  więc babka usiłowała zawsze 
uchodzić za młodszą niż była. Do późnej starości, 
a właściwie aż do w ybuchu II wojny, bardzo dbała
o swoją powierzchowność — fryzjerka i m anikiu- 
rzystka przychodziły z cotygodniową regularnością. 
A tu  ta siostra, o siedem lat młodsza, otwarcie wy
mieniająca swój wiek; w  dodatku całkowicie bezpre
tensjonalna, bardzo jej była nie na rękę. Mało tego
— siostra była wykształcona. Nie tylko ukończyła 
rosyjskie państwowe gim nazjum  ze srebrnym  me
dalem, ale jeszcze kursy  nauczycielskie, podczas gdy 
babka, przy całej swej obrotności i powierzchownym 
obyciu, m iała zaledwie dwie, a wątpliwe czy trzy  
klasy zamojskiego progim nazjum. Uważała siebie za 
zdolniejszą, a przede wszystkim m ądrzejszą od „głu
piej Loni” i zazdrość doskwierała jej. Gdyby jeszcze 
ta siostra była skrom ną prowincjonalną nauczyciel
ką (niechby w Lubartow ie czy Bychawie), byłoby 
pół biedy. Ale Lea M andelkern była osobą znaną
i szanowaną w mieście, odznaczoną za działalność 
niepodległościową, kierowniczką szkoły i wychowaw
czynią całego pokolenia nauczycielek w międzywo
jennym  dwudziestoleciu.

Babkę przypiekała zazdrość. Raz naw et nie w y
trzym ała jej naporu i powiedziała lekceważąco:

— No cóż? M o ż e  ty  jesteś najlepszą nauczyciel
ką w Lublinie, ale ja jestem  n a  p e w n o  najlep
szą kupcową...

Spośród swoich dwojga siostrzeńców, babka z lek
ka faworyzowała siostrzenicę, być może wyczuwa
jąc w niej duszę najbardziej sobie pokrewną, na ogół 
jednak zarówno do niej, jak i do siostrzeńca — ge
nialnego m atem atyka, kiedyś najbliższego kolegi
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słynnego dziś prof. Alfreda Tarskiego — odnosiła 
się z wyraźnym lekceważeniem:

— Wielka mi kariera.. belferka...
Babka owdowiawszy młodo odrzuciła propozycje 

matrymonialne panów odpowiedniego wieku i stanu, 
które mogłyby ograniczyć samodzielność jej działa
nia. Zorganizowała swoje życie osobiste w sposób 
znacznie wybiegający poza zwyczaje i normy owego 
czasu. Jej dozgonny przyjaciel, którego my jako 
dzieci ogromnie lubiliśmy i nazywali „panem Gu
ciem”, a osoby postronne „panem administratorem”, 
był o trzy lata starszy od mojego ojca. Związek ten 
otoczony był taką dyskrecją, że wiele osób być może 
podejrzewało jego istnienie, ale nikt nie miał abso
lutnej pewności. Pewności dostarczył mi dopiero te
stament mojego ojca, przywieziony przez jednego 
z jego kolegów z obozu na Węgrzech. Ojciec zobo
wiązywał w nim spadkobierców, ktokolwiek by nim 
był — nie wiedział przecież kto z nas przeżyje woj
nę — do opieki nad „przyjacielem rodziny, Gusta
wem P.” Gustaw przeżył jednak babkę tylko o kil
ka tygodni.

*

O ile, przynajmniej okresowo, ubywało mi nie
życzliwych w łonie Rady Wydziału, o tyle przyby
wało mi ich wśród znajomych. Nadeszły mianowi
cie lata, w których dzieci moich przyjaciół, znajo
mych, dawnych koleżanek, dojrzewały do studiów 
wyższych. W okresach poprzedzających egzaminy 
wstępne na Uczelnię przypominano sobie mnie i za
biegano o protekcję. Przez szereg lat brałam 
udział w wydziałowych komisjach egzaminacyjnych, 
a więc... m o g ł a m .  W rzeczywistości mogłam bar
dzo niewiele, a jeszcze bardziej byłam pryncypial
nie niechętna uprawianiu kumoterstwa. Nie oznacza
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to, abym nigdy nikogo, czy to na egzaminie wstęp
nym, czy jakimkolwiek innym, nie potraktowała 
ulgowo, ale względy, które mną powodowały, by
wały zgoła innej natury.

Przypominam sobie jeden tylko wypadek, w któ
rym interweniowałam już po ogłoszeniu listy przy
jętych. Przyszedł do mnie do domu ojciec kandy
datki, której nie przyjęto. Nie miałam ochoty na 
rozmowę, miałam minę znaczącą „proszę wyjść”, ale 
słuchałam. Żona, psychicznie chora, w szpitalu, w 
domu kilkoro młodszego rodzeństwa, chciał, żeby ta 
najstarsza mogła się spokojnie uczyć, wyjść z tej 
ich tragedii. Pokazał mi zaświadczenie z Dziekana
tu. Wyraźnie napisane: wynik egzaminu — dobry 
i niżej: „Nie przyjęta z braku miejsc”.

Że też się nie wstydzili! Wiedziałam przecież, ile 
osób przyjęto z dostatecznym wynikiem egzaminu! 
Wtedy rzeczywiście mnie poniosło i sprawę załatwi
łam pozytywnie, jeszcze tego samego dnia.

Na szczęście Wydziałowi przybywali nowi profe
sorowie i docenci, którzy okazywali chętną gotowość 
przejęcia na siebie trudu egzaminów wstępnych. Nie 
minęło wiele czasu, zanim tajemnicą poliszynela 
stała się intratność tych trudów. Ostrzegam: niech 
nikt nawet myślą nie sięga do brzydkiego słowa „ła
pówka”! Nic podobnego! Ten i ów z członków Komi
sji Egzaminacyjnej, asystent członka, a najlepiej — 
sam docent, zgadzali się na udzielenie kilku wykła
dów prywatnych, konsultacji, honorowanych od go
dziny. Nie mówiono o tym zbyt wiele ani zbyt głoś
no, ale proceder cieszył, a podobno i nadal cieszy się 
powodzeniem i wszyscy (?) są zadowoleni.

Poza egzaminami wstępnymi były jednak również 
egzaminy z przedmiotu i tu także naraziłam się wie
lu osobom. Najpierw była córka dawnej „unitki”, 
którą świetnie pamiętałam ze wspólnych pobytów
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O statnie im ieniny kierow nika katedry, m arzec 1967 r.

na szkolnych koloniach letnich, a dodatkowo wie
działam, że życie nie najłaskawiej z nią się obeszło. 
Chciałam zastosować taryfę jak najbardziej ulgową, 
chciałam trafić na jakiekolwiek najprostsze pytanie, 
na które mogłabym uzyskać zadowalającą odpowiedź. 
Byłam skłonna zadowolić się byle czym, ale dziew- 
czę siedziało milcząc i nieruchomo (wyzywająco?) 
patrząc mi prosto w oczy. Później matka opowiadała 
z głębokim żalem, że poddałam jej dziecko godzin
nej wiwisekcji.

— Jak mam ci powiedzieć, Wando, że twoje 
dziecko kpi ze mnie, a ciebie oszukuje?...

Zupełnie podobnie miała się rzecz z córką moich 
dawnych, serdecznych przyjaciół, w których domu 
często bywałam i dzieci znałam od urodzenia. Dziew
czynie nie przyszło nawet na myśl przygotować się 
do egzaminu i nie odpowiedziała ani na jedno pyta
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nie. Uznano, że chciałam zademonstrować swoją 
„ważność” i „sp raw ied liw ość”, skrzywdziłam dziec
ko, zawiodłam przyjaźń i nie rozmawiano ze mną 
przez kilka lat.

— Jak mam wam powiedzieć, że wasze dziecko 
was okłamuje?...

W roku akademickim 1963/1964 m iałam  już zgro
madzony wystarczająco duży m ateriał, aby dawać 
studentom  tem aty prac m agisterskich z zakresu ge
netyki człowieka. M ateriały te pochodziły z eksper
tyz w sprawach o dochodzenie ojcostwa, które K a
tedra przeprowadzała na zlecenie sądów od 1958 ro
ku. Zaproponowałam wprowadzenie wskaźnika po
dobieństwa pomiędzy rodzicami a dziećmi i dwoje 
m agistrantów  miało w swoich pracach skontrolować 
jego przydatność. Tak powstała praca K rystyny  K u- 
dlickiej nt. „Zmienność wskaźnika podobieństwa 
między ojcami i córkam i” oraz praca Romana Rei- 
m ana „Zmienność wskaźnika podobieństwa między 
ojcami i synam i”. Prace te stanow iły dwa człony 
większego opracowania, które, niestety, nigdy nie 
zostało zrealizowane.

Reiman pracował przez pewien czas w Katedrze, 
na pracach zleconych, głównie obsługując fotogra
ficzną część ekspertyz.

Na tych samych m ateriałach Adam Gąsiorowski 
opracowywał, w powolnym mozole, zmienność liste
wek skórnych stopy. Był to m agistrant wyjątkowo 
leniwy i późniejsze zatrudnienie go miało na celu 
wyłącznie zabezpieczenie stałego fotografa zakłado
wego. Po moim wyjeździe z kraju  przedstaw ił swo
ją pracę m agisterską, naw et nie zmieniając jej ty 
tułu, jako doktorską w K atedrze Antropologii Uni
w ersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jakiś czas krążył po Zakładzie mgr Zdzisław 
Stephan, podrzucony mi w charakterze doktoranta



przez prof. Wankego z Wrocławia. Nie wiem, na 
czyni polecała jego niemożność zabrania się do sy
stem atycznej pracy. Podejrzewam, że była to jakaś 
charakteropatia, która gnała go z miejsca na m iej
sce i od tem atu do tem atu, bez możliwości skoncen
trow ania się na czymkolwiek. Nawet prace zlecone, 
którym i próbowałam go zatrudnić i jednocześnie 
jakoś zasilić ekonomicznie, okazały się niew ykonal
ne.

Rada W ydziału otworzyła przewód doktorski mgr. 
Stanisława Marcinkiewicza, jednego z dwóch ostat
nich uczniów profesora Czekanowskiego. M arcinkie
wicz pracował jako asystent K atedry  Anatomii P ra 
widłowej Człowieka Akademii Medycznej w Białym 
stoku. Zamierzał zawęzić swoje zainteresowania do 
genetyki dermatoglifów i przedstaw ił dość obszerny 
m ateriał dotyczący ludności cygańskiej. Opracowa
nie m ateriału rozrosło się w oryginalne dzieło o w y
nikach interesujących zarówno antropologów, jak 
i etnologów, historyków i językoznawców. Między 
innym i Marcinkiewicz wykazał biologiczne naw ią
zania pomiędzy Cyganami polskimi a określonymi 
populacjam i hinduskimi, w szczególności Parsam i 
oraz kastą Khasi i Rajput. Marcinkiewicz przyjeżdżał 
do mnie na konsultacje zarówno do Lublina, jak 
i później, w czasie mojej choroby, do Insty tu tu  Reu
matologii w W arszawie, a następnie do Konstancina. 
Może go i za bardzo gnębiłam moimi uwagami, zmia
nami i perfekcjonistycznym i wymaganiami, ale p ra
ca została przyjęta jednogłośnie i ze szczególną 
aprobatą Rady Wydziału. Nie musieliśmy się w sty
dzić.

Nieco później otworzono przewód doktorski mgr. 
Czesława Grzeszyka, który  zamierzał zająć się an
tropologią stosowaną i opracowywał, niezmiernie 
starannie i pracowicie, metody badania i k lasyfika
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cji m inucji listewek skórnych. Jego pracy nie zdo
łałam już doprowadzić do stadium  obrony i jedyną 
rzeczą, jaką mogłam doradzić tem u szczególnie w ar
tościowemu badaczowi, było przeniesienie przewodu 
doktorskiego do zaprzyjaźnionej K atedry  Antropolo
gii U niw ersytetu Poznańskiego.

Wychodziły prace m agisterskie, przygotowywały 
się doktorskie, drukow ały się moje prace i artykuły, 
sądy ubiegały się o nasze ekspertyzy, uczestniczy
łam w posiedzeniach Kom itetu Antropologicznego 
Polskiej Akademii Nauk, ale w K atedrze nie działo 
się dobrze. Nie mogłam nie zdawać sobie z tego 
sprawy, choć odtrącałam  tę myśl jak na trę tną  m u
chę, albo też usiłowałam dopatrzeć się w innych tego 
stanu. W inni byli więc młodzi, którzy nie garnęli 
się do pracy naukowej. Winne było szkolnictwo śre
dnie, które ani nie dawało młodzieży godziwego ogól
nego przygotowania, ani nie wzbudzało respektu dla 
wiedzy. Winne były czynniki kierujące naborem  no
wego narybku studenckiego. W szystkie te oskarżenia 
i uzasadnienia m iały niew ątpliw ą słuszność, ale nie 
zdołały zdjąć ze mnie całego ciężaru odpowiedzial
ności. W Katedrze działo się źle. Asystenci przycho
dzili i odchodzili, o żadnej ciągłości pracy, o jej pla
nowaniu, o twórczej atmosferze, którą znałam 
z okresu prof. Mydlarskiego, z K atedry  poznańskiej 
czy z innych placówek naukowych, z którym i m ia
łam okazję się zetknąć, nie było tu  mowy.

Po zniknięciu z zakładowego widnokręgu dr Lu
cyny Tarłowskiej, k tóra mianowana starszym  w y
kładowcą, kształcić miała przyszłych pedagogów, etat 
asystencki zajmował przez pewien czas dawny ma
gistrant Wiązowskiego, Lesisz, chłopiec poważny 
i inteligentny, którym  być może należało bardziej 
zainteresować się i pokazać mu te możliwości pracy, 
których sam nie potrafił dostrzec. Dojeżdżał do Zwo
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lenia, gdzie pracowała jego żona, i opuścił Zakład 
przy pierwszej nadarzającej się okazji, która wyda
ła mu się życiowo wygodniejsza i więcej obiecująca. 
Na jego miejsce przyszła mgr Anna Tomaszewska 
z W rocławia. Była to jedna z seryjnie produkowa
nych m agistrów wrocławskiej „szkoły’' Wankego, 
k tóry  otwarcie przedkładał ilość nad jakość, mało 
dbając o to, jaką krzyw dę robi tym  zarówno absol
wentom, jak i nauce. Tomaszewska była zresztą 
osobą pozytywną, obowiązkową i miłą w obejściu, 
ale całkowicie obcą pracy badawczej. Niewątpliwie 
nie zdawała sobie spraw y z tego, że jej praca dy
plomowa została w ydrukow ana nie dlatego, że po
siadała wybitne wartości naukowe, ale po to, aby 
K atedra Wankego mogła wykazać się o jedną wię
cej pozycją piśmienniczą, w sprawozdaniu rocznym.

M agister Tomaszewska czuła się nie doceniona 
przeze mnie, co łącznie ze względami rodzinnymi, 
skłoniło ją do wymówienia pracy.

Z braku innych kandydatów  zatrudniłam  mgr Ana- 
siewicz, k tórej imienia nie pamiętam . Przypadkowa, 
tymczasowa i nacechowana zarówno beztroską bez
myślnością, jak i brakiem  poczucia wszelkiej odpo
wiedzialności była jej praca w Katedrze.

Pewne nadzieje wiązałam z osobą Ireny Wita, 
jednej z najlepszych studentek roku i najzdolniej
szej m agistrantki. Przedstaw iła pracę m agisterską, 
niezbyt oryginalną w temacie, ale solidnie opraco
waną, dotyczącą dziedziczenia tzw. układu dłonio
wego. M agister W ita objęła asystenturę i stała się 
szansą, której nie zdołałam, ani nie zdążyłam już 
zrealizować.

W tej samej sesji egzam inacyjnej, roku akademic
kiego 1964/1965, złożone zostały trzy  prace magi
sterskie dotyczące rozwoju fizycznego młodzieży 
szkolnej w ybranych rejonów Lubelszczyzny, Zofii

168



Śmiech, Kazim iery Styk i najpóźniej — K rystyny  
Szadaj. Nie ulega wątpliwości, że najlepiej wyw ią
zała się ze swego dyplomowego zadania Styk, którą 
znałam jako sumienną, zdolną studentkę, o tym  
szczególnym typie inteligencji, dość ograniczonej
i wyłącznie konsum pcyjnej, jaką spotyka się nie
rzadko u „prym usów” szkolnych, obdarzonych bar
dzo dobrą pamięcią. Styk, uzyskawszy ty tu ł magi
stra, wyraziła zainteresowanie antropologią i przed
łożyła podanie o stypendium  podyplomowe. Popie
rając to podanie, nie wiedziałam, że podpisuję na 
siebie wyrok śmierci.

W K atedrze rozpoczęła pracę m gr Helena Zder- 
kiewicz, z którą nie mogłam wiązać szczególnych 
nadziei, ale która przynajm niej wyw iązywała się 
przyzwoicie ze swoich bieżących obowiązków. Nieco 
później pracę rozpoczął również m gr Stanisław  P i
kus, geograf, k tóry  miał zająć się zagadnieniami de
mograficznymi. Trudno przewidzieć, jak potoczyła
by się jego dalsza kariera uniwersytecka, ale p od- 
czas krótkiego okresu swojej pracy zdołał przygoto
wać do druku w „ Annal es UMCS”, wspólnie z zamoj
skim m agistrantem  Chwiejczakiem, swoją pierwszą 
publikację.

W okresie letnim  przeprowadziliśm y badania te
renowe w powiecie biłgorajskim , dzięki m ojemu za
trudnieniu  na zastępstwie w Ośrodku Zdrowia w 
Goraju. Badania te szły w trzech kierunkach: ja 
w ykorzystyw ałam  możliwość gromadzenia danych 
dla oceny stanu zdrowotnego i rozwoju fizycznego 
ludności, m gr Zderkiewicz w ykonyw ała przy tej 
okazji badania antropom etryczne, a m gr Pikus wy- 
notowywał z ksiąg parafialnych dane dotyczące 
kształtow ania się stosunków ludnościowych. Badania 
te były pomyślane jako ogniwo pewnej, monograficz
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nej całości, k tóra miała, niestety, pozostać jedynie 
w sferze projektów.

Czułam osuwanie się gruntu  pod nogami jeszcze 
zanim zaczął się on osuwać. Czułam zbliżanie się 
burzy, na długo zanim jeszcze rozpętała się ona nade 
mną. Nie wiedziałam, z której strony nadciągnie
i czym we mnie ugodzi. Nie wiedziałam, o co mogę 
być kiedykolwiek posądzona czy oskarżona, ale zna
łam tkwiące we własnej świadomości oskarżenie, 
które odbierało mi spokój powszedni i zakłócało 
możliwości pracy i współpracy z innymi.

Strach przed skandalem  i kom prom itacją trw ał 
we mnie od połowy 1963 roku. W plątując się w w y
mianę korespondencji o zdecydowanie niecenzural
nym  charakterze, popadłam w zależność od osoby 
niepoczytalnej, psychicznie chorej, której reakcji
i postępowania nie sposób było przewidzieć. Wie
działam, że ujaw nienie sprawy, ze wszystkimi jej 
upokarzającym i i kom prom itującym i aspektami, 
zmusi mnie do opuszczenia K atedry. Bałam się oko
liczności, w jakich m usiałoby to nastąpić.

W 1964 roku spotkała mnie bolesna i niepoweto
w ana stra ta  osobista. U traciłam  przyjaźń osoby, któ
ra bardzo wiele znaczyła w moim życiu. Stało się 
to również w  związku z moją, pozazawodową dzia
łalnością literacką. Stanowiła ona rodzaj w entyla 
bezpieczeństwa, sposób rozładowywania napięć w e
wnętrznych, stresu — rodzaj ekshibicjonistycznej, 
anonimowej spowiedzi. W książce z 1964 roku posu
nęłam  zbyt daleko mój ekshibicjonizm i, stw arzając 
sytuacje najzupełniej fikcyjne, objęłam nimi kogoś 
bardzo mi bliskiego, kogo mogły dotyczyć i kom pro
mitować moje elukubracje. Nigdy mi tego nie daro
wano, zarówno jak i ja sama nigdy nie zdołałam 
znaleźć dla siebie usprawiedliw ienia.

W m aju 1965 roku zm arła moja matka, której
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ostatnie lata były zatru te moim nieustannym , źle 
tłum ionym  niepokojem, nerwowością, reakcjam i na 
wszelkie zło, które doznawane z różnych stron poza 
domem, rozładowywało się w domu.

W lecie tego samego roku zachorowałam, z ostry
mi objawami choroby gośćcowej, i większą część 
1966 roku spędziłam w szpitalu, a następnie w In
stytucie Reumatologii w W arszawie. W tym  okresie 
m gr Gąsiorowski, zatrudniony w tedy w Katedrze, 
kilkakrotnie przywoził mi m ateriały  z ekspertyz są
dowych, do skontrolowania i wydania orzeczenia, 
czemu później, jak już wspominałam, zaprzeczył.

W K atedrze spraw y kulały i wlokły się z dnia na 
dzień, może nie gorzej niż w innych katedrach, za
kładach i pracowniach, ale dużo poniżej moich am
bicji i poniżej poziomu tych placówek naukowych, 
w których ja sama rozpoczynałam moją drogę aka
demicką. Przestaw ałam  panować nad sytuacją, przy
tłoczona przew lekającą się chorobą i, jeszcze bar
dziej od niej dręczącymi, kom plikującym i się spra
wami osobistymi.

W 1966 roku wyszła nakładem  „Czytelnika” moja 
trzecia książka, pod mało mówiącym tytułem  Pro
stokąty. Nie była ona niczym innym, jak tylko krzy
kiem rozpaczy w pętach sytuacji, w którą czułam 
się uwikłana, i życia, które stawiało mnie wobec 
tragicznych niemożliwości. W iedziałam, że moja oso
bista sytuacja ciąży na losach K atedry i to gnębiło 
mnie dodatkowo.

Zbliżał się nowy rok akademicki, a z nim  koniecz
ność podjęcia szeregu decyzji personalnych, między 
innymi dotyczącej również dalszego przebywania 
mgr Styk w Katedrze Antropologii UMCS. Stanę
łam wobec sytuacji alternatyw nej. Po w ykorzysta
niu stypendium , przewidzianego na dwa lata akade
mickie, należało stypendystkę przenieść na stały etat
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asystencki albo zrezygnować z dalszej z nią współ- 
pracy. Nie miałam cienia wątpliwości. Styk była 
człowiekiem zdolnym i obowiązkowym, obdarzonym 
dobrą pamięcią, ale jej inteligencja okazała się znacz
nie bardziej ograniczona, a pułap myślowy — niż
szy, niż się tego spodziewałam. W każdym zaś razie 
jakieś myślenie twórcze, koncepcyjne, zainteresowa
nie badawcze czy możliwości rozwoju naukowego 
nie wchodziły tu n iestety w rachubę. Byłam pewna, 
że z dużym pożytkiem mogłaby pracować w szkol
nictwie średnim, zarówno w zakresie dydaktyki, jak
i organizacji czy adm inistracji, natom iast z żadnym 
pożytkiem — na wyższej uczelni. Moja decyzja mo
gła być tylko jedna. Przyznaję, że znalazły się życz
liwe osoby, które mnie przed tą decyzją przestrze
gały, napom ykając o poparciu czynników, na jakie 
może liczyć Styk. Miało to jednak skutek wręcz 
przeciwny — nie chciałam współpracy na co dzień
i przyszłości K atedry  w dalszej perspektyw ie budo
wać na kimś w yróżniającym  się tym, że może liczyć 
na poparcie „czynników”, jakiekolwiek by one 
były. Wówczas nie nasunęło mi się to przypom nie
nie, ale dziś wracam  pamięcią do ponurego roku 1943, 
gdy do Wydziału, którego byłam referentem  w Sta
rostwie Powiatowym  w Garwolinie, przydzielono 
koleino, w charakterze tzw. pomocy biurowej (Hilfs- 
kraft), najp ierw  Teodozję Ł., a następnie W ilhelmi
nę G. Dostałam ostrzeżenie, że obie te panie „cieszą 
się” poparciem czynników SS i insty tucji pokrew
nych, co bezzwłocznie uaktyw niło mnie w kierunku 
szybkiego spławienia ich z mojego biura. Najwidocz
niej nie potrafiłam , niezależnie od rodzaju i stopnia 
zagrożenia, postępować inaczej. Ł. zniknęła w dość 
dram atycznych okolicznościach, a G. sama zrezygno
wała z pracy.

Reakcja nie kazała teraz długo na siebie czekać.
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Posypały się wyrazy oburzenia, próby interw encji, 
pogróżki, a wreszcie — oskarżenia. Oskarżenia doty
czyły w s z y s t k i e g o ,  poza tym, o co ja sama mo
głabym się obwiniać. Zdarzenia m arca 1968 roku 
przyszły oszczercom z pomocą. Zarzucono mi wrogi 
stosunek do Polski Ludowej, kontakty ze środowis
kami syjonistycznymi w państw ie Izrael, które rze
czywiście odwiedziłam w poprzednim roku. Rzeczy
wiście też kilkakrotnie odwiedził mnie w K atedrze 
ks. Grzegorz Pawłowski, pochodzenia żydowskiego, 
ówcześnie studiujący na KUL.

— O czym rozmawia profesor z ks. Pawłowskim?
— pytał przesłuchujący funkcjonariusz mgr. Pikusa, 
który jednak nie mógł „wykazać się” podsłuchiwa
niem. Gdyby podsłuchiwał, mógłby przynajm niej 
powiedzieć, zgodnie z praw dą, że tłum aczyłam  z ję
zyka angielskiego kom entarze do proroctw  Izajasza.

Wydobyto z m akulatury  fragm enty moich wspo
mnień okupacyjnych, skonfiskowanych przez cenzu
rę okresu stalinowskiego. Miały świadczyć przeciwko 
mnie, ale nie świadczyły wystarczająco mocno.

Mój telefon znalazł się na podsłuchu i pozostawał 
na nim  aż do dnia mego opuszczenia Lublina, Pod
nosząc słuchawkę, słyszałam włączanie się taśmy. 
Niezapomniany odgłos.

Czterej panowie w ortalionach przez 7 (siedem) 
godzin opukiwali ściany mojego mieszkania przy 
ul. Ogrodowej 8 i rewidowali wszystkie jego zaka
m arki w poszukiwaniu czegokolwiek wystarczająco 
kompromitującego. Dwaj panowie z NIK wkroczyli 
do mojego gabinetu podczas egzaminowania studen
tów i zarządali przedłożenia dokum entacji finanso
wej do kontroli. P rokurato r Zając (wyraźnie nie 
m iałam  szczęścia do tych Zajęcy) przesłuchiwał mnie 
na okoliczność przywłaszczenia sobie funduszów pań
stwowych.
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Jego Magnificencja Rektor U niw ersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, prof. Grzegorz Leopold Seidler, 
bagatelizował sprawę, tzn. widział ją we właściwych 
proporcjach. Doradzał życzliwie:

— Niech koleżanka porozmawia z profesorem  Ta
rasem. To taki miły człowiek. Już on tej całej bzdu
rze ukręci łeb!

Rozmawiałam z prof. Tarasem. Był to istotnie 
sym patyczny pan i rzeczywiście leżało w jego mo
żliwościach „ukręcenie łbów” napastującej mnie hy
drze. Ale nie zrobił tego. Dyskretnie uświadomiono 
mnie, że właśnie w tym  czasie nie było mu wygodne 
„ukręcanie” akurat tego łba. Zrobił natom iast co in
nego, rzekomo dla wyjaśnienia sprawy. Jako rzecz
nik. dyscyplinarny Uczelni zainscenizował przesłu
chanie. Był przecież prokuratorem  wojskowym, za
nim zaofiarowano mu K atedrę na Wydziale Praw a 
UMCS. Na protokolanta powołał, trudno zgadnąć 
czy dla dodatkowego upokorzenia mnie, czy z na-

Wdzięczność pana prorektora „za uratow ane życie” nie do
trw ała jednak roku 1967
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iwnej ufności w jego dyskrecję, swojego, bardziej 
fagasa niż asystenta, mgr. Skrętowicza, męża mojej 
dawnej asystentki z Insty tu tu  M edycyny Pracy
i Higieny Wsi, nawiasem mówiąc, przyjętego kiedyś 
do pracy za moim wstawiennictwem . Panowie ci 
wygotowali protokół w niezbyt jasny sposób spro
wadzający stawiane mi zarzuty do braku czujności 
na stanowisku kierowniczym. Chodziło o rachunko
wość K atedry, a w szczególności o podatek od w y
konanych ekspertyz sądowych. Gdyby zadano sobie 
trud  sprawdzenia grubych oskarżeń i drobnych za
rzutów, zbyteczne byłoby to orzeczenie. Zobaczono 
by — przypuszczalnie z dużym zdziwieniem — że 
to nie ja Uczelni, ale UMCS mnie winien był i po
został winien duże sumy za istotnie wykonaną 
pracę.

Wina, jeśli była, leżała zupełnie gdzie indziej.
Rada W ydziału Biologii i Nauk o Ziemi zeszła na 

pozycje ostrożnego wyczekiwania. Ówczesny dzie
kan, doc. Tadeusz Baszyński, znany mi jako sługa 
wielu panów, otaczał sprawę dymną zasłoną niedo
mówień, napomknięć i przemilczeń, sprzyjających 
szerzeniu się oskarżających mnie pogłosek i akcjom 
przeciwko mnie. Jedynie prof. Uhorczak, geograf, 
kiedyś najenergiczniej przeciwny mojemu zjawieniu 
się na Wydziale, próbował domagać się wyjaśnień, 
których nikt nie mógł albo nie chciał mu udzielić.

W zaistniałej sytuacji jedno tylko pozostało mi do 
zrobienia. Złożyłam rezygnację z pracy na U niw er
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej, szczegółowo uza
sadniając ją zdarzeniami ostatnich kilkunastu mie
sięcy i jednocześnie prosząc o skrócenie do trzech 
miesięcy obowiązującego mnie półrocznego okresu 
wymówienia pracy.

Dziekan Baszyński, za czyjąś radą czy też z w łas
nej inicjatywy, rozpuścił pogłoskę, że kopia proto-
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kółu posiedzenia Rady W ydziału, na którym  będzie 
rozpatryw ane moje podanie, ma być przekazana w ła
dzom Bezpieczeństwa. W brew przepisom i zwycza
jom akademickim w ogóle nie zapoznał członków 
Rady W ydziału z treścią mojego pisma. Tłumaczył, 
że przez z a p o m n i e n i e  zostało ono w sekreta
riacie Dziekanatu. Nikt nie protestował. Nikt nie za
brał głosu. Nikt nie cofnął się przed w łasnym  udzia
łem w niszczeniu człowieka. Jedynie prof. Uhorczak 
rzucił uwagę, poza protokółem, niejako w powietrze:

— Praw dy nie dowiemy się chyba nigdy...
Pan Dziekan przysłał mi niebawem  podziękowa

nie w imieniu Rady Inkwizytorów i w łasnym  „...za 
długoletnią i ofiarną pracę..."
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Pierwszą czynnością osoby, której powierzona zo
stała piecza nad Zakładem Antropologii UMCS, doc. 
Jerzego Kubika, było polecenie w ym iany wszystkich 
zamków...

Pani prof. Chałubińska przysłała mi po jakimś 
czasie karteczkę, bodajże przez mgr. Pikusa, z w ia
domością, że chętnie spotkałaby się ze mną, ale 
aktualne nagromadzenie zajęć nie pozwala jej na to. 
Na „polisie” asekuracyjnej postawiona została pie
czątka.

Jedynym  członkiem Wysokiej Rady, k tóry  znalazł 
czas i trafił do mojego domu, był prof. Tadeusz 
Wilgat.

Nastąpiło osiem koszmarnych miesięcy odryw ania 
się od wszystkiego, co stanowiło moje dotychczaso
we, praw ie już pięćdziesięcioletnie życie. Od wszyst
kich spraw, zamiarów, nadziei, ludzi, miejsc i rze
czy m artwych. W stanie, w jakim  się w tedy znaj
dowałam, i w sytuacji, jaka powstała i zacieśniała 
się wokół mnie, widziałam przed sobą tylko dwie 
możliwości: opuszczenie życia albo opuszczenie k ra
ju. Historia powtarzała się wraz ze wszystkimi to
warzyszącymi jej odczuciami. H itler otworzył lu 
dziom mojego pochodzenia szerokie w rota śmierci, 
z których nie skorzystałam. Gomułka, wspomagany 
przez m niejszych i większych, mniej lub bardziej 
zakam uflowanych „styków ”, „tarasów ” i „daszyń
skich” , odemknął dla tej samej kategorii Polaków 
furtk i niechcianego wychodźstwa, wskazał drogi no
wego wygnania.

Nie mogąc zdecydować się ani zdobyć na śmierć 
fizyczną, w ybrałam  śmierć obywatelską i cywilną. 
Aby mogła się ona dopełnić, m usiałam  w ł a s n o- 
w o l n i e ,  w placówce dyplomatycznej obcego pań
stwa, kłamliwie wyrazić gotowość wyem igrowania 
do państw a Izrael. Żądano podania motywów. Napi
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sałam własną ręką; „Chęć powrotu do narodu, z któ
rego pochodzę”. M usiałam następnie podpisać do
kum ent zrzeczenia się obywatelstwa polskiego i w pła
cić pięć tysięcy złotych na koszta potwierdzenia, że 
przestałam  być obywatelem swojego kraju.

Znalazłam się na wspólnym śm ietnisku ze zgrają 
wypędków partyjnych, zdetronizowanych dyrekto
rów, „zaocznych” m agistrów i dygnitarzy Bezpie
czeństwa, którzy jeszcze niedawno przesłuchiwali 
żołnierzy Armii K rajow ej, łamiąc im przy okazji ko
ści. W tym  kloacznym substracie ja i wielu ludzi 
w podobnej sytuacji musiało odpłynąć ku niew ia
domej przyszłości.

Opuściłam Lublin, aby nigdy już do niego nie po
wrócić.


