
Krystyna Jagiello
- Cz." but¡l ciocia ma?
Zdzirn'ienie.
- l{o, \^¡ jakich butach ciocia

póidzie na obrong?

Sukienka zostala iu2 przeforso-
u¡anA, iakkc-,lwiek ciocia uznaia iA
za zbcclr,r' r,t'r'datek.

- A, br-ity n-Iam. oczvq'iScie. --

Maria P¿rszkiewicz, Paszkieq'i-
czówna. jak sama siebie Przedsta-
lvia, defo¡'rva z szafy ranne pan-
tofle o.bszyte futerkiem - rvidzisz,
brqzorve, pasuj4 do sukni.

-. Jezus Maria _ rrv glowie ku-
zynki gorqczka: co bgdzie z prat:4
doktorsk¿1, jak ona tak rozumttje!

Jeszcze dwie \v|eczki syropu na
kaszel od siostry przeio2onei. do
rqki koreferat pracy doktorskiej i
iadq na Krakor¡u'skie PrzedmieScie.
Ciocia w skórzanych butach. Jed-
nak uiegla.

Pani sekretarka z wydzialu wita
jq bardzo serdecznie. WszyscY sq

trochq poddenerrvou'ani. Docent
zastanawia siq, cz:/ na wszelki '*'y-
padek nie zawolaó iakiegoS leka-
rza. - Tu. proszg pani. mlodzi nie-
laz dostajq zawalórv - zwraca siq
do ktrzynki  -  a ona ma osiemdzie-
siat cirva iat¿i!

Pani  Paszkierv iczó'vna jest  sp, :ko i ra.
*  Zadnej  karvy -  cdc¡na s iq ot i  t ia l -

szych ingerencj i  kuzynki .

Promotorem pracy doktorskje j  pt  Ro-
zu:oj poglqdów na osobq Romu.al,da Tra-
ugutta. zlo2onej pL*zez pani4 Marig Pa-
szkieu'iczór,r'nq, jest prof. Stetan Kie-
nieq'icz. - Balem sie - rvyznal mi po-

tem profesor - áe ona sig trochg .spe-
sz.!', bo przeciet obrona pracy dt;ktot'-
skiej to publiezny lr '1'stqp. Wstqp
na salq iest rvoln¡'. A my tu mamy li i l-
ku takich maniakór'u', którzy lubiq pfz.i '-

chodzié na obrony.  To s4 luCzie o na-

stau'ieniu ant¡r¡iu*ieckim i zarvsze nla-
jq co6 r¡" tej spra'*' ie do port' iedzenia.

Tego dnia teá ich zobaezylem. Zadali
oczywiécie pytania, dowodz4c, ze 'Irau-

gutt byl z Pochodzenie Niemcem
t tak dalej. Ale pani Paszkieu'icz
zupelnie ich dgnorowala.
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- Jak mo¿na powa¿nie traktowaó lu.
dzi, ktúrzy nie znaj4 nav'et podrgczni-
ka - rz*'kla do mnie ze stoickim spo-
kojem.

Obrona pracy doktorskiej ulypadla
dobrze. Zwyczaj ka2e zaprosié tego dnia
radq rvydzialu na przyjqcie lub kan'q.
Maria Paszkiewiczór¡,na rvrqczyla dzie-
kanorvi bom bonierkq czek oladek.

Kuzynka z:prosila ia do síebie: -
Musimy oblaé doktorat, ciociu.

- Dzjekuje ci, moja droga, ale da-
ruj, dziÉ rvieczorem gra Paleczny.

I po calym meczacym dniu, który
wie¡1cryI dz.ielo jej iycia, Maria Pasz-
kiewiczówna poszla do Fill:armonii.

lcdno, eo jej naprawdq prz,eszkadza
I rv Domt¡ Rencistórv Su' Franciszka

Ú Salezego plzy ulicy Solec, to tylko
to, ze o godzinie dzierviEtei zam54<aj;¡
bl'ame. fle cieka'ir'¡'ch rzeczy odbyu'a sig
wieczolem. Jtt2, natt 'el  pomijajqc kon-
certy. z któr¡'mi sobie poradzila. \\'] '-
kupujac abonartent do Fi iharmonii  nq
sobotg, kiecly koncert zaczyna sig o 18.
Towarzystwo Krajoznarvsze organizuje
wycreczki. Plyu'ala ju2 statkiem po Wi-
Éle, a w t¡'rn roku ma zamiar jechaé
autokarcm do Zelazoryl'ej Woli. W takie
dni Sci5le oborviazuj4ca Éodzina po\l¡r'o-
tu bardzo jej przeszkadza. Inni pen-
sjonariusze nie odczurvaj4 tego.

- Bo mY tti mamy ró2nYch ltrrlzl -
mówi siostra kiero'nvniczha, pcrcl:)'lai4c
siq nad albumem fotografii.

Spogladam na twarz,e starych kobiet,
ts-arze porvaánl. bez uimiechu. Pod po-
riobiznq kaidej z nich krótka informac-
ja, skladajqca sie z drvoch dat: datY
przybycia do zakladu i daty Snrielci.
Ubiór paú zdradza ich rodou'ód. Paú
rv chustkach na glowie jest 'maio, prz.e-
ue2aja koafiury i kapelusze. Ale to
jest albu¡n sprz.ed rtojnY.

...Wielmo2na panl polecona prz.ez,
ksiqdza Jotejke... -- sio.stra kierorvnicz-
ka pochyla sig z. r.¡Émiechem nad ksiq-
g4 rvpisórv - kiedyS do .nas rvielmo2-
ne panie przybl¡wail'. A ta nau'et grala
Halkq: Waterin Rosúkoruska lat 76 przy-
bgla do mkta.d,u 17 urzeÉnta 1899 roktt
z protekcji, wielebnego ksiqdza Graleu-
skr,ega Zmnrla 24 styezn'ia 1917 roktt.
Wchowana na Powqzkach. - Ktoé 

"vnau'ia,sie dopisal olórvkíem: pierusza
Hallcn!

Dzié je-st jedna byla dziedziczka. Jed-
na byla dentystka. Poza tym sq panie
i panorvie. Panorvie rv mniejszoSci. Je-
<ien pije. Nikt <iokladnie nie 'n ie. 7a
co. Ale siostry domySiaja sie. ie lubi
spnedawaé. Np. ksi4áki. Wczora,i przy-
szqdl bardzo pijanr¡ i krzvczal od drzu'i:
ja wam umre, ja jestem chory.

Ddlgtzn. dobrze. wielkie zmartrvienie
- rnóu'ily sÍostry i ktadly go do ló2ka.

Pani Paszkiewiczówna ¡iedz.i w fote-
lu z albumem fotografii i milczy berdzo
zdziwiona. Gdyby nie to, 2e oporriada
siostra kierowniczka, chyba nic uwie-
r:zylaby wcale.

) ' r f . , ) . , ,  
-

Shoriczyla pensiq Piate: 'óu'ny. A po-
tem ;r.alaz b¡rla rt'<-r,ina. Pierrvs/,a s\\'la-
torva. Koledzy poszl; na ft'ont i moie
dlatego tak losy siq potem potoczyly.
Tyiu ich polegio,..  Choó \{ '  rodzinie
n'spomina .i4 naneczonego cicrci Mhniusi
z la| póániejszych. Zmarl na studiach
z.a granicq. Ale ona sama nie mówi o
nim nigd¡'. - Uchott'alam siQ __ odpo-
u¡lada z uSmiechem. gdy pytam \Á¡resz-
cie, cz"v prze21.la tt¡ sn'oim i-vciu jakaé
miloSé.

W Domu Rencistónr ún'. Franclszk¡
Salez,ego du'oje iudzi los polqczyl. B¡r-
la taka Wacka, alkoholiczka. Siostry
mo'dliiy siq do Érv. Judy-Tadeusza, 2e-
by zesial na ni4 zba'*'ienie. I pewnego
dnia przyszedl byly urzednik skierou'a-
ny przez wydzial zdrorvia. OÉenil siq z
Wackq, Niech go Éwiqty Juda-Tadeusz
ma \^¡ srvojej opiece.

Nikt rv domu rencistór*' nlc wledzlal
nan'et o tym, áe Maria Paszkiewiczórv-
na loi:i doktorat.

T,awsze nama. Wchodztle, wychodzt-
la.  c iqgle gdzieS biega. ia.  Z nami n ig-
d¡r nie roanau'iala. i l 'o takie dz.iu'adlo.
No i po co jej ten doktorat u' tym rvic-
ku,  po co?

I pani M., byla dziedziczka, I pani
W,, byia dent¡'s1¡s. u'cale by jej o takq
pamigó nie pos4dzal"v. Zadna z nas by
sig pracy naukorvej nie podjqla.

Pamiqé érviczyla cale áycie. Studlo-
rvala histolig i rórvnolegle kurs poloni-
styczny prorvadzony dla nauczycieli. Na
Unis,ers)'tet u'stapila rv rol<u 1921.

To byl inny Swiat.
Dziekan - Jan Koehanorvskt (2, tl'ch

Kochanou'.skich), profesororvie: Baudo-
uin <ie Courtenay, Schmidton'a. Szober.
Asystentem profesora byl Doroszewski.
Kurs polonistyczny skoúczyla'w 1925
roku, rv 1929 zloiryla pracq ,ma.gistersk4
z historii na temat Francja Ttobec pow-
stania styczniousego. I zataz. myÉIala o
doktoracie. WlaÉciu,ie pracorvala nad
nim ró'u'imolegle jui od kilku tat. Wy-
brala temat: Rzqd Narodowg u czasie
dyktatury Traugutta.

Zlctíyto siq tak, 2e u-rócily do Polskl
zbiory biblioteki rapperswllskiej. Znala-
zla q'Éród nich wielc dokumentórv ty-

czacl'ch Traugul ta. Ta jn-J sz.r:lf oAcy--
frou.r'wane na pocistarvie Pana Tadeu-
.s:¿¿ albo tekstórv ét¡ietego Tomasza z
Akrvinu. (Szyfry zau'ieraly inlormacjq
dotyczqc4 strony i numer oznaczajEcy
konkretn4 literq tekstu, u' ten rposób
mozolnie sl<ladano cale slowa). Robile
notatki, uzbierala pirTez kiika lat domo-
u'e archirvum.

Ale nle tak la,trvo bylo zroblé {lokto-
rat z historii w tym kraju.

Nawet córke urzgdnike maghtratu,
sz.rvagierke rejentou'ej Chomenko, je-
ú1i chciala riq ksztalclé, musiala pra-
cou,'aé.

Choé to byl dom - wspomine kuzyn-
ka - Ja tam zawsG mialam wraácnic,
Lc úlc urladlam, tc Jem ni¿elegencko.
Uczylam sig przed maturq polskiego u
ciotki. Drzwi otwlerala pokojówka w
bielym f¡rtuszku. P¿niernka lpi - dy-
¡zalam niera¿.

Gdy rkollczylc hlrtorlq. urzqdnlcdre r
lnspektoracic rzkolnym poinformowa-
la, Le przysluguje Jej teraz dodatek ne-
uczycielski na wyisze studia. Za co by-
la banlzo wdziqczna, bo nic wiedziale,
2e sq takie przepisy.
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i
w r-oku 1932 poinfonnowano Ja, ie p*ra- ica doktorska musl b¡ré rvydru,t áwarr. w i
stu-egzemplarzach I roz¡slana do rvszvst_ |
l<ich oérodkórv neukor,,,rrh w kraiu. i
zrez;ygnowala z doktoratu. Na to. 

"¡V 
I

Podczr pou'stenie ástenawleh .la
nierer nad loeeml pou'steú w ogólc. Nie
bylo wy¡renych. Ntgdy w historif . Zaw-
rzr Jcct fo przcmoc ned rlabszym, nlo
przypominr robic, eby kicdykolwick by-
l.o ineer,cJ. Gdyby T?au3utt tyl w 194{
roku, tct by do powrtenia nic nema-
wiel. Zrecztl I wówcztl,, v 1864 roku,
powicdzial w lledzfwic: J¡ do pou'sta-
nia nie n¡mawielem.

Stal ei¡ przywódcq porvstanla, którc
Ju2 u'laóciu'ic w.vbuchlo. Podjql sie za-
danir rv najeigiszej chwili. WlaÉcirvie
wbreu'swoJeJ woli. To byla postaó tra-
Eiczne. Treugutt Jest moim ulubionvm
bohaterem. Wlaéciwic zrobilam ten do-
ktorat dla niego.

- Niektórz¡ uezen! urvalajq, le
Tlaugutt byl rewolucjonistq móu'i
Marie Paszkieu¡icz - ¡lc asobiÉcic je-
stem innego zdania.

Po porvstanfu wróclle do Warsz,au'y.
Podjgh prrce ; tcj ¡amej tzkolc, \r¡
którel uczyle podcz:r r*'ojny. Potern
przybylo kilke nowych szkóI, t_vrn ra-
zem gimnazJainych. Byl okres, kiedy
miale 72 ¡odziny lekcjr tygodniou'o. I
¡tudiowele, naturalnic. T1'¡¡ razem pe-

Przyzwyczaila rig do tcgo, ir lt¡dztr
majq iinne zdenic. Cza¡em ró2nc zde-
nia. KiedyÉ podczar cgzaminu Dowo-
lala sig na zdanic proferore. A on nl
to: Proszg pani, Je to powiedzia-
lem w 53 roku, dziÉ byrn tak nic po-
'iviedzial.

_ s | t a
r)

l¡h¡slor
u'ydrukorvaó pt.acQ w stu egzempla_
i'zach, trz.e'na bvlo mieé majatek.

, One zdania zmieniaC nic lubl.
Kuz.ynka poplositra j4 kiedy6, eby po-

pilnowala mieszkania. Cioci potrzebne
byla pomoc dozorczynl, wiqc otworzy-
la okno i z¿wolala: StróZko! PrzyieL'
diem z urlopu - mówi kuz¡rnke - r
,nasze dozorczynl - wielkr pml, córke
ne geodezjt - v o3ó1c mnir nir gol-
najc. Tak tlg obrazila.

Clocta üyh w rwoi4n lrrt¡ctr
\f, lwiccir ksiqtdr, bfbliotck. lcdrto-

Stkq rkor{ezylr oczywióeb A ¡lotrri,
Jul w l¡taeh szeáódziesiqtych, J¡ko rnr'

rytka rrczqle rtudioweé nuzykolodt.
W odwct r ni¡ ukorlczonr nr *.utok
wojnt kon¡crw¡torlum. Dyplon robt-

h w roku 1971. Raru piwn.fo tpotlt¡-

h nr ultcy Jcdntao r rryolch d¡rrryrh
protcrorów. Co ¡ Pnt dotrtartom? -

przyponrnlel t4 wótrclar, lor¡1co n-

rnawhJqe, rby podjqle prret. Pmryftr-

l¡. io to ehybl Jcrt myfl. I trellh rr

¡eminarlum Pnofaorr Klcnlctlen

Nielatwo Jert robié doktont r hl¡tou
r11 Polski. iemat, który oprecowyrreh
przd wojnq, legl w gnrzach dzieiów
najnou'sz,ych. Powrócila do ulubioneJ
postacl trr¡ego 2yeia - Romurlde Tlru-
gutta.

- Rozpoczgla studia r¡. konsertatorlum.
I pracon'ala lu szkole porvszechnej. tVta-jac i:y' du.a d¡'plom¡' unir,r'ersyi'eck:e!

.- Kiecl¡'S nau'et l¡silou,alam prze_
nieóó siq do gimnazjum. Ale inspektor
.spojlzal na mnie Jak na um¡rslolrrb cho-
rE. Toé nz cal¡rm tvojervódz.tu'ie .!\:ar-
-cz.au'skim nie ma otató.n, __ pou,ieclzial
- ow.szem, moZem¡r panl ofiarorraé gl-
mnaz.jum rv Grodnie. Domek z ogrod-
kienr. tr\r¡rmagal natychrnia_storryej' de_
cyzji. A ja sie trz.ymalam Wars'zau,y.

_.C-"19 .|,¡,cie. Byla u"nuczkq fabrykania
Zielezi¡1skiego, który .r 

"uin4 
rócznlcg

u r-odzin l\{iclijervicz,a zrob:l ogrodzenie
pomnika poery,

- Kicdy to bylo, ciociu?
_. W 1898 roku. Powicd¡dalam, üc w

rctn¡ roczinicq urodzln Mickiewicza. A
przecicí Mickiewicz urodzil rlg w 1798
roku.

- To ciocie takie daüy pamieta?
- N{oja droga, takit daty riq pemle-

tr,
I znórv mi tie do¡talo - por,.ledzia-

l,e do mnie kuzynka.
Pamiqta ciotk¡ na rwoirn wc¡elu. Za-

rrsze skromna, kulturalna, ukladn¡. N¡
brze2ku krzeselka, grzeczna. Chyba nie
tarlczyia. - Chocia2 Ja pani'poka2Q. Ja-
kr to byla ladn¡ dzieu'cz¡.¡r. - Ku-
zynka w/ci4ga rtaro frn'iadectrvo gim-
nazjalno od Platerówny. Regularn¿ ry-
!1, Sruby blond wrr"kocz. Jak zarvszr
pochylone nad ltsiqr:hq. W rtarszym
wieku zapedla n¿ goúciec. I tC pochy-
lonq Slou'q nosi od tej pory trwale.

- itliektórzy mówi4, 2e sig ze du2o
uczylam. Mo2e szukalam s.wojego miej-
sca i zadorvolenia z Lycia. Nigdy nie
mialam poczucia, Ée jestem na rvlaSci-
rvej drodze. A t_vlko takie pocz.ucie da-
je sz.czqécie.

Nadeszla woJna. Druge Swlato.¡¡a. Je-
srcz¿ w przcddzieú jej wybuchu nie
chciala w ni4 wierzyé. Wieczorem 31
rierpnia wróeila r Nalgezou'a.

'Wkrótcc 
rplmqly zblory btbllotekl

rapperswilskiej. Doktorat z hlstoril we.-
lil rig w truzy, Gdy plonql¡ bibliotekr,
nie myólale o doktoraeie. Miala lnne
martu'ienia. Mieszkala w domu ne rG
Eu Poznaúskiej i Wilczej. Uczyla w
szkolc ne Predzc. Calq okupaejq pro-
wadzila tajnc naucz¿nie.

dagogikt' I znów, Jak przd lrtf, ¡dy nreel
Doktorat r, hlctor{t Jui pogrzcbala.-w fz¡bi ¡yio brzepisaC nr masz¡mle, po-

rur,'oich myúlach. sptonqly nic t¡lko j;;ü ,ü próblo* finansowy. skqd
zbiory biblioteki rappersrvilskieJ. Po<t- i"il¿ f.iff.? tysiqcy zlotych dÍe mrszy-
ezar po\l,stania poszly r d1'mem tak2e 

"irli.iz 
i¡ozyii bóaanij oo rady rry-

1 JcJ wlamc trotatki. dz.ialu. Urvz.giedniono jej pro6be. I przy-
z'nano pra$rc bezplalnego przepisanie

c¡¡ry rrnicnity ¡ie. pracy, eo przy.sluguje tvtko ctato'u4t¡m

Eszeminu r marksiz¡'u nie sklada- il=;,1fft"1:t;rYitl"$'lliil;"Il'#.?::
la. Jui nir pamiqta, dlaczego. Powoli n"tu pojarvila'iie Maria paszkiewicz,,
wycolywala riQ jako nauczycielka hi- oÉ'uviadczaj4c, 2e wla6nie podwyászo'no

¡torit. Uczyla polskiego. Kiedyé protva- Jej rentg, w zrvi4zku z czym ona qic--

dzile lekcje metod]rc2n4 w rzlrol"';;- f-iad.ze zwraca' Nikt ich nie chcial wziaé'

rzcchneJ. wszyscy byri bardzo *dfi,:: *:lTTi:,:;:"11 itJ;3' ffil¿"",i:if:
lcni. Dzicci, Jak f,wicrdzi, takác. Po lck- da',vnó po6miertny Fundusz lm. Profc-
cJi kierownik zamknql drzwi i powie- sor¡ Herbste
dzial iej w cztery oczy: Pani lckcjr po- - Czy ktoS r panl albo mojeEo Ooko;

niosla kompletnc fiasko. To byi-;;- .tm. 11 
zrobilbv coó taklego? - zapvral

klad uniwersytecki, l nio t"t cje*"* 
mnic profesor Kieqricwicz' t

szkole podstawoweJ.
Nie odezwala siq rnl rlou'em. Prz¿-

ciei ten czlowiek nigdy nie byl ne áad-
nJ¡m wykladzie uniwersy,tcakim. Cryt
miale mu to powiedzieé?


