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PRZEPIS PANI MORBITZER NA KUGEL
Najważniejszy dzień żydowski to jest Roszaszana. Dlatego robi się słodkie na 
Nowy Rok, kugle i cimes. Kugle robi się z makaron, karamel, jajka, trochę ro-
dzynki, trochę orzechy. Do duży garnek leję wodę. Musi się zagotować. To jest 
ważny czas, mamy miesiąc święto. Mamy modlitwy na zdrowie, na dzieci, na 
pieniądze, na co chcesz. Modlitwy w domu i w synagodze. Teraz robimy kara-
mel. Do garnek, zobacz, Zuziu, takie grube dno musi być, sypiemy kilo cukier, 
bez olej, bez nic. Do wrzącej wody sypię sól i wrzucam makaron. Taki sze-
roki makaron musi być, jak wstążeczka. Ile? W tej torbie z kilo jest makaronu. 
Mieszamy. Gotuję, aż będzie miękki. Mamy wąska foremka, wykładamy per-
gaminem. Na dno wrzucam garść orzechy, świeże, posiekane grubo, bez żółtej 
skórki. Trochę rodzynki też można. Kiedyś całe święto siedziało się w sukkot, 
to jest po polsku szałas. Ostatni dzień na ten miesiąc jest post. Zaczyna się 
w synagodze wieczorem do wieczorem następny dzień. Bez woda, bez jedzenia, 
bez nic. Taki dzień nazywa się Jom Kippur. Cedzimy makaron i wrzucamy 
z powrotem do ciepły garnek. Dwa świeże jajka daję do makaron i mieszamy. 
Mieszamy karamel, żeby nie było grudek. Gdy karamel gotowy, o taki, brą-
zowy, wlewamy do makaron i jajka. Szybko mieszam, szybko, cały czas. Teraz 
makaron z karamel dajemy na orzechy do foremki. Wyrównam wierzch, tak. 
Foremka idzie na trzy kwadranse do gorący piec. Mamy święto Roszaszana. 
Kiedyś mieliśmy sukkot  – cały czas na polu, śniadanie na polu, obiad i kola-
cja. Kugel wyjmujemy z piec, teraz dziesięć minut na zimno, a potem chwy-
tamy pergamin i odwracamy do góry nogami. Tak. Teraz orzechy i rodzynki 
są na wierzchu. No i mamy kugle na święto Roszaszana. I następny rok będzie 
słodki. Szana towa! To znaczy: żebyśmy zostali zapisani na następny dobry rok. 

Pan Bach, tata Wiery, ma trzy sklepy kolonialne: na Krakowskiej, na 
Kolejowej i na Grodzkiej, i ciągle się skarży na horrendalne cła, jakie musi 
płacić od sprowadzanych towarów. Aleksander, brat Wiery, studiuje prawo, 
a Wiera, choć jest w moim wieku, już w zeszłym roku zdała małą maturę 
i teraz jest w liceum Królowej Wandy na Oleandrach. Jest bardzo, ale to 
bardzo zdolna, a najbardziej lubi biologię i matematykę. 

Gdy jedziemy autem do Różan, mijamy biedne żydowskie wsie i mia-
steczka z nędznymi domami i umorusanymi dziećmi bawiącymi się w ku-
rzu na drodze. Mieszkają tam brodaci Żydzi w czarnych wyświeconych 
chałatach i hałaśliwe Żydówki w skołtunionych rudych perukach. Jednak 
w domu Wiery mówi się po polsku, nikt nie nosi chałatu ani peruki. Mają 
choinkę i sylwestra tak jak my, a oprócz tego Roszaszana. Czyli mają lepiej. 
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28.09
Uroczysta kolacja  – przekroczyliśmy równik.
Przed nami Dar es-Salaam. Ma tam na mnie czekać przedstawiciel Neil 

Mackay Trading Co.
Na niebie miliony obcych gwiazd. Niebo wygląda zupełnie inaczej niż 

w Schönwalde.

30 września, poniedziałek
Lato minęło. Znowu pada. 

30.09, Dar es-Salaam
Oślepiający blask słońca. Błękitny ocean. Palmy kołyszące się na wie-

trze. Smak egzotyki: świeżo wyciśnięty sok z trzciny cukrowej z owocem 
limy i imbirem.

Spodziewałem się sztywnego Anglika, tymczasem zobaczyłem opalo-
nego na brąz czterdziestolatka w panamie, luźnej białej koszuli i płócien-
nych spodniach. Jens Vetter jest Holendrem i z miejsca zaproponował, 
byśmy sobie mówili na ty. Do Afryki przyjechał dziesięć lat temu. Najpierw 
był w Kraju Przylądkowym, potem w belgijskim Kongo. Jego pierwsze 
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pytanie brzmiało: „Polujesz?”. Kiwnąłem głową. „To dobrze, bo to tutaj 
jedyna rozrywka”. 

1.10, Dodoma
Neil Mackay Trading Co. ma siedzibę w luksusowej willi otoczonej 

ogrodem, w którym stoją domki dla gości. Firma zatrudnia ponad stu Eu-
ropejczyków i prawie dwieście tysięcy czarnych. Ma plantacje goździków, 
kawy, herbaty i trzciny cukrowej, kopalnię szafirów, tartaki oraz sieć fakto-
rii, które skupują przede wszystkim kość słoniową i futra dzikich zwierząt. 
Moim głównym zadaniem będzie nadzorowanie wyrębu lasu i pracy w tar-
taku. Dostałem książkę z instrukcjami („Nie wolno się spoufalać z czar-
nymi, ale warto zaskarbić sobie ich sympatię”, „Prywatne polowania i wy-
cieczki nie mogą zakłócać normalnej pracy”) oraz opiekuna  – Jensa Vettera, 
pod którego okiem przez trzy miesiące będę się wdrażał do obowiązków. 

4 października, piątek
Nucę sobie piosenki z filmu Dwie Joasie: „Od miłości nikt się nie wy-

kręci” i „Dlaczego właśnie dziś ma być ten wielki dzień, gdy wyznam ci 
mą miłość bez wahań i drżeń”. Jutro zaraz po szkole jedziemy do Różan, 
bo jest pięknie jak w lecie! 

5.10
Kolej zbudowali tu Niemcy. 
Siedzę w przedziale jak dziecko  – z nosem przyklejonym do szyby. Ze-

bry i żyrafy biegną niemal równo z pociągiem. W dali parasolowate akacje, 
samotny baobab.

6.10, Victoria Nyanza
Takie nazwy jak Shinyanga, Mwanza, Nzera działają na wyobraźnię. 

Równie mocno jak opis objawów malarii i żółtej febry. 
Na pokładzie małego parowca w ramach terapii antymalarycznej popi-

jamy wodę sodową z chininą i z kilkoma kroplami dżinu. Jens przeplata 
opowieści o Afryce historiami o Nijmegen. Nazwa jego rodzinnego miasta 
(które leży tuż przy granicy niemieckiej, a prawa miejskie dostało od ce-
sarza Trajana) brzmi w moich uszach równie egzotycznie jak Ngorongoro.
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Woda jest turkusowa, mijamy wysepki z rajskimi plażami, na których 
wygrzewają się krokodyle. Roi się tu od ptaków  – rozpoznaję pelikany, ma-
rabuty, bociany i żurawie. Dziesiątków innych gatunków nie znam. Jens 
mówi, że wystarczy zarzucić wędkę, by złowić rybę. Na moje westchnienie, 
że chętnie bym popływał, uśmiecha się. „Zapomnij o takich przyjemnoś-
ciach. W jeziorach i rzekach, prócz cicho i sprawnie polujących krokodyli 
oraz hipopotamów, które są groźniejsze od lwa, mieszkają przywry: paso-
żyty wwiercające się w skórę i przenikające do naczyń krwionośnych, a po-
tem do płuc, wątroby, mózgu”.

Ochota na kąpiel mija jak ręką odjął. A Jens mówi dalej: „Nowych za-
wsze sprowadzają w sierpniu albo we wrześniu, bo to najlepszy czas, żeby 
zobaczyć Jezioro Wiktorii. Nie jest za gorąco i nie pada. Każdy patrzy na 
błękitną wodę i biały piasek. Tymczasem trzeba patrzeć na takie rzeczy jak 
gęste trawy na tamtych mokradłach. Widzisz? Tam gdzie ta ścieżka. To 
wymarzone miejsce dla much tse-tse. Witaj w Afryce, mzungu!”.

7 października, poniedziałek
W sobotę siedziałam w stodole, patrzyłam na Piotra rozmawiające go 

z rządcą i szkicowałam. Potem wyjęłam farby i starałam się oddać 
jego uśmiech, kolor warg, błękit oczu, gest, jakim odsuwa z czoła kosmyk 
włosów. Po kolacji zapukałam do jego gabinetu. Obejrzał akwarelę i po-
wiedział: „Świetnie oddałaś kolory. Mało kto zauważa, że słoma owsiana 
jest zielonkawożółta, żytnia ma ciepły żółty kolor, a pszeniczna jest prawie 
pomarańczowa”. Podarłam obrazek.

9.10, Ngara
Na przebycie stu kilometrów od bezimiennej przystani nad Jeziorem 

Wiktorii do Ngary potrzebowaliśmy niemal całego dnia. Moje bagaże, 
które jechały pociągiem do Shinyangi, a potem ciężarówką przez Nyabu-
gombe, wyprzedziły mnie o jeden dzień i czekały w domu Jensa. 

Po drodze zahaczyliśmy o Biharangwe  – małą osadę na skraju dżungli, 
z tartakiem i przystanią nad jeziorem. Za trzy miesiące to będzie mój dom 
i miejsce pracy. Kierujący faktorią Belg został zwolniony, bo się rozpił, i te-
raz Jens dogląda dwóch placówek.
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20 października, wtorek
Czytam książkę o Indiach, którą znalazłam w bibliotece Taty. Gdy tra-

fiam na słowo „Ganges”, od razu się uśmiecham. Podobno bogowie pod-
czas kłótni upuścili dzban z amrytą, napojem dającym im wieczną mło-
dość i nieśmiertelność, dzban wpadł do Gangesu i do dziś jego wody mają 
moc oczyszczania i uzdrawiania.

Gdy Piotr dawał mi Gangesa, zapytał, czy podoba mi się to imię, bo 
zmiana imienia przynosi pecha. W Gangesie podoba mi się wszystko.

22.10
Awaria żurawia. Znowu zepsuł się chwytak. 
Kupiłem krowę watussi i dałem ją Pili. Pili nadal pierze moją bieliznę 

i płacę jej pensję. Staram się dać jej do zrozumienia, że jeśli chce wrócić do 
rodzinnej wsi, to ja nie mam nic przeciwko temu i obdaruję ją na drogę. 

2 listopada, poniedziałek, Zaduszki
Łuna świateł nad Rakowicami. Ławeczka przy naszym grobie, obstalo-

wana przez babcię, wygodna. Siedziałyśmy dwie godziny, trzymając się za 
ręce. Powoli zapadał zmierzch. Prawie nie rozmawiałyśmy.

Szukałam szalika przed wyjściem na cmentarz i otworzyłam szafę 
Mamy. Zapach jej perfum wciąż jeszcze tam trwa. Przytuliłam policzek 
do jej sukni i zamknęłam oczy. Mamusiu, tak bardzo za tobą tęsknię!

9 listopada, poniedziałek
Kocham Gangesa także dlatego, że dzięki niemu co tydzień jestem w Ró-

żanach i widzę Piotra. Czasem wieczorem wyobrażam sobie, że mieszkam 
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w Różanach i jestem żoną Piotra, a Staś jest naszym synkiem. Potem szybko 
zasypiam, żeby mi się to przyśniło. Ale ta sztuczka nigdy mi się nie udała, 
choć udaje się z innymi marzeniami.

9.11
Przyjemnie się wraca do domu, w którym jest kobieta. Skończyły się 

utarczki z kucharzem i ciągłe poganianie ogrodnika. Wszystko idzie gład ko. 
Wiem, że to zasługa Almaz. Ma naturalne poczucie swojej wartości, co 
u czarnej kobiety jest niezwykłe. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każ-
dym razie brak uniżoności w stosunku do mnie, bez grama arogancji, na 
pewno jest wyjątkowy. 

10 listopada, wtorek 
Siedzimy z babcią w jadalni. Ja odrabiam lekcje, babcia pisze listy. Ko-

responduje z pięćdziesięcioma swoimi przyjaciółkami rozsianymi po ca-
łym świecie, z mamą Carli, z mamą Renate von Ebert, mojej koleżanki 
z Penzance, z panią profesorową Brooks z Londynu. Pani Brooks napisała 
w ostatnim liście, że pani Ernestowa Simpson, „o której wszyscy wiedzą, 
że jest kochanką króla Edwarda i trzyma go pod pantoflem”, rozwiodła 
się ze swoim drugim mężem i teraz zamierza wyjść za mąż po raz trzeci  – 
za króla. Pani Brooks jest wstrząśnięta tym, że „osoba o takiej reputacji” 
może zostać królową Anglii. 

11.11
Zastanawiam się, jak zaproponować Almaz pensję. W końcu wykonuje 

pracę gospodyni. To, że z nią śpię, komplikuje jednak sytuację. 

11 listopada, środa
Babcia słucha powtórzenia transmisji z wręczenia buławy marszałkow-

skiej Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu. A ja udaję, że rysuję, i podsłuchuję, 
co mówi do siebie. 
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„Poświęcenie buławy! Dobre sobie. Niedługo będą przynosić do kościoła 
karabiny i je święcić”. 

„Słusznie Dziadek napisał o tobie: »kapryśny i wygodny«. Dobrze jest się 
otoczyć potakiewiczami”. 

„»Nie tylko nie damy całej sukni, ale i guzika od niej«. »Albo ktoś stoi 
w naszych szeregach jak nasz brat, albo nie jest naszym bratem«. Łatwo jest 
mówić frazesy. Szkoda, że ważne sprawy przerastają twoją inteligencję. Ale 
czego można wymagać od syna kowala”. 

A gdy kardynał August Hlond powiedział w kazaniu, że krzyż i miecz 
są symbolem Polski, babcia mruknęła: „Pomyliło mu się z Krzyżakami”.

17 listopada, wtorek
Jest zimno i pada deszcz. Nie byłyśmy w Różanach. To w ogóle był 

okropny tydzień. Boli mnie głowa i nie mogę spać.
Księżniczka Odeta cały czas się mści.
Wszystko zaczęło się od tego, że w połowie września siostra Klara z ta-

jemniczą miną powiedziała, że będziemy mieć nową koleżankę. Ucieszy-
łam się, że będzie nowa „nowa”. Po wakacjach nie wróciły do szkoły dwie 
dziewczynki, ale wbrew przepowiedniom babci nie przybyła ani jedna. 

Po dwóch dniach pod szkołę zajechał mercedes z opuszczoną budą. Wy-
siadła z niego starsza pani z bardzo modnie ubraną panienką. Akurat była 
przerwa i cała szkoła cisnęła się do okien. Przyjechała „nowa”! Weszła ze 
swoją  – jak się potem okazało  – ciotką do gabinetu siostry dyrektorki. A na 
korytarzu z ust do ust biegła wiadomość, że „nowa” jest bardzo bogata i że 
nazywa się Odeta. 

Nie wiem czemu, ale od początku mnie nie lubi. Zresztą ja jej też. Do-
kucza mi na każdym kroku. Jest pierwszą uczennicą w klasie i nie może 
znieść, że jestem lepsza w niemieckim, w rysunkach i na pływalni. 

Niektóre siostry podlizują się jej. Odeta wcześniej była w szkole urszu-
lanek w Londynie, ale jej się tam nie podobało i rodzice ją przenieśli. Gdy 
się dowiedziała, że ja byłam w szkole w Penzance, powiedziała na cały głos: 

„Prowincjonalna szkółka na końcu świata”. 
Nie pozostaję jej dłużna. Kiedy opowiadała o wakacjach na Lazurowym 

Wybrzeżu, gdzie była z rodzicami i starszą siostrą, która wyszła za księcia, 
i bez przerwy mówiła o siostrze „księżna Maria”, zauważyłam od niechce-
nia: „Konstytucja zniosła tytuły”. 

3 grudnia, czwartek
Spadł śnieg i wszystko jest białe i ciche. Liczę dni do świąt.
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4.12
Zaprosiłem Jensa na święta i Nowy Rok. 

7 grudnia, poniedziałek
Święty Mikołaj tym razem znalazł mnie w Różanach i dostałam mnó-

stwo prezentów, przede wszystkim nowe oficerki, rękawiczki do kompletu 
i toczek jeździecki. Gangesowi bardzo się podobały moje nowe buty do 
jazdy. Choć nie jestem już dzieckiem i dawno przestałam wierzyć w Świę-
tego Mikołaja, lubię dostawać prezenty.

8.12
Powiedziałem Almaz, że w moim kraju jest zwyczaj obdarowywania się 

na Boże Narodzenie prezentami. Co to jest Boże Narodzenie, nie muszę jej 
tłumaczyć, bo jest chrześcijanką. Zapytałem, co chciałaby dostać. Rzuciła 
mi dziwne spojrzenie. „A ty?”, spytała. 

9 grudnia, środa 
Byłam z Wierą na Wiernej rzece. Popłakałyśmy się obie. Mieczysław Cy-

bulski w tym filmie trochę przypomina Piotra. Oczywiście Piotr jest jesz-
cze przystojniejszy. 

12 grudnia, sobota
Wracałam ze szkoły z Irką. Na Rynku skręciłyśmy między stragany 

z bańkami, włosami anielskimi, łańcuchami, kolorową cynfolią, świecz-
kami na choinkę. Zapach choinek aż kręcił w nosie. Starsza pani zawzięcie 
targowała się o drzewko  – sprzedający chciał dwa pięćdziesiąt, ona dawała 
dwa złote. 

Kupiłam dwa zimne ognie. Sprzedawca nam je zapalił i stałyśmy w lesie 
choinek, trzymając w rękach druciki tryskające złotymi iskrami.

14 grudnia, poniedziałek
Aż trudno uwierzyć, że w naszych nowoczesnych czasach zdarzyła się 

historia jak z bajki! 
Nowy król jest kinomanem. Świetnie go rozumiem. 
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17 grudnia, czwartek
Dziś druga rocznica śmierci Rodziców i Justyny. Babcia zamówiła mszę 

w naszym kościele parafialnym. Było dużo ludzi. Z Różan przyjechała 
Hanka z Piotrem. 

Śniła mi się Mama.
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28 listopada, niedziela
Trzy tygodnie temu w Warszawie podczas lądowania rozbił się samolot 

z Krakowa. Zginęły cztery osoby, kilkanaście jest rannych. Okropna se-
ria wypadków – w Mannheim, w Paryżu, w Rzymie, w Ostendze i w gó-
rach Pirin.

30.11
Śniła mi się Z. Byliśmy na Krutyni i wpadła do wody. Widziałem, jak 

tonie, i nic nie mogłem zrobić. Obudziła mnie Almaz, bo jęczałem i krzy-
czałem przez sen.

Napisałem do mamy, prosząc o wiadomości o Z. Nie wierzę w sny, ni-
gdy jednak żaden mnie tak nie przeraził. 

1 grudnia, środa 
Okropne dni. Nie lubię listopada, nie lubię grudnia. Nienawidzę szkoły.
Nie pojechałyśmy do Różan i w niedzielę babcia na pociechę wzięła 

mnie na znachora. W holu kina zobaczyłam całą klasę. Była też Irka. 
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Zmieszała się okropnie, podeszła do mnie i szepnęła: „Odeta ma urodziny 
i zaprosiła nas na film, a potem do swojej ciotki na podwieczorek. Nie 
chciałam ci mówić, bo wiedziałam, że ci będzie przykro”. 

„Tak się o mnie troszczysz? Prawdziwa przyjaciółka z ciebie!”, syknę-
łam. Odwróciłam się na pięcie i odeszłam. Widziałam triumfalny uśmiech 
Odety. Zaprosiła całą klasę. Z wyjątkiem mnie. Nie zależy mi na tym.

później
Zależy mi. Czułam się zdradzona. W ciemnym kinie leciały mi łzy nie 

dlatego, że Junosza-Stępowski grał tak przejmująco. 
W poniedziałek Irka nie przyszła do szkoły. Pozostałe dziewczęta zacho-

wywały się jakby nigdy nic. Odeta uśmiechała się szyderczo. Jak zwykle. 
Chciałam przeprosić Irkę. Naprawdę. Jednak to, że nie przyszła, było 

jak przyznanie się do winy. Właściwie to ona powinna mnie przeprosić.
Wracałam do domu sama i cały czas myślałam, czy iść do Irki. 
W szkole każdy jest trochę samotny. Sam walczy o stopnie, sam odpo-

wiada przy tablicy, sam pisze klasówki. Dobrze jednak mieć przyjaciółkę 
albo choć koleżankę, z którą się siedzi w ławce, wraca ze szkoły i gada na 
przerwach. 

W końcu nie poszłam. 
Wczoraj przed lekcjami wezwała mnie siostra Klara. Zapytała, co się 

stało. Czy pokłóciłam się z Irką. Nie upadłam tak nisko, by skarżyć, więc 
tylko niezdecydowanie pokręciłam głową. 

„Dzwoniła do mnie jej mama. Prosiła, by was rozsadzić. Co ty na to?” 
Zrobiło mi się niedobrze, ale tylko zacisnęłam zęby i kiwnęłam głową. 

„Mogę siedzieć sama”, powiedziałam nie swoim głosem. 
Irka siedzi teraz z Władką. Ja mam całą ławkę dla siebie. Do końca roku 

jeszcze pięć miesięcy.

7 grudnia, wtorek
Umarł pan Podoski. Słyszałam w nocy, jak babcia płacze.

15.12
Ciągły niepokój o Z. Jak ćmiący ból zęba, o którym czasem się zapo-

mina, by nagle i boleśnie znów sobie przypomnieć. Wiadomości od mamy 
nie mogę się spodziewać wcześniej niż w święta.
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18.12
Dyrektor Kompanii z prezentami i pocztą. Kontrola symboliczna. 
Mama nic nie pisze o Z. Gdy wysyłała list, jeszcze nie dostała mojego. 

Ta powolna komunikacja! Nawet depesze mogą iść tydzień.
Czytam gazety z dwóch miesięcy. Armia japońska zdobyła Szanghaj 

i Nankin. Włochy opuściły Ligę Narodów.

22.12
Święta u Jensa. Almaz nie chce ze mną jechać. 

25.12
Dziś Anton się ożenił. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Czekał na 

Lotte prawie dziesięć lat. Poznał ją w Berlinie, gdy studiował rolnictwo. 
Miłość od pierwszego wejrzenia. To u nas chyba rodzinne. Renate i Franz 
też są parą od czasów, gdy się poznali. Ona miała wtedy cztery lata, a on 
osiem. 

3.01.1938
Przeczucie mnie nie myliło: mama pisze, że w Krakowie umarł bliski 

przyjaciel rodziny Z. Boże, czemu tak doświadczasz to dziecko! Najpierw 
rodzice i siostra, teraz opiekun. A ja nawet nie mogę jej pocieszyć.

7.01
Napisałem do mamy i poprosiłem, żeby zdobyła dla mnie pozwolenie 

na pisanie do Z. 

10.01
Robię listę rzeczy, które muszę kupić podczas następnej bytności 

w domu  – przede wszystkim motocykl i nakręcany gramofon. Mam na-
dzieję, że ciągle takie produkują. W końcu w Europie jest wiele miejsc, do 
których elektryczność jeszcze nie dotarła. 

15.01
Pięciu Anglików z listem polecającym od Kompanii. Podczas kolacji 

opowiadali o słoniach i lwach, które upolowali na sawannie koło Ngoro-
ngoro. Ubite zebry i antylopy przestali liczyć już pierwszego dnia. Śmieją 
się, że musieli wynająć wagon towarowy, by przewieźć trofea do Dar es-
-Salaam. Głośni, pewni siebie, niemal aroganccy. Przywieźli mi jednak 
pocztę. 
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16.01 
Listy z domu. Anton jest szczęśliwy, Lotte chyba też. Bardzo miłe po-

dziękowanie za życzenia, które im posłałem, i za perły. 

18.01
Podczas polowania na antylopy (robotnicy potrzebują mięsa, faktoria  – 

skór) zapuściłem się aż nad rzekę, w której upolowałem pierwszego hipo-
potama. Poczułem rzadki w Afryce smród rozkładającego się mięsa. Rzeka 
jest teraz węższa niż w porze deszczowej i pomyślałem, że to gnijące ryby, 
które zostały w jakimś bajorku, a ono wyschło. 

Na brzegu na półkilometrowym odcinku leżało kilkanaście zabitych hi-
popotamów. Trudno było dokładnie policzyć, bo rozwlokły je i częściowo 
pożarły większe i mniejsze drapieżniki. Mimo że był środek dnia, spłoszy-
liśmy stado hien i szakali.

Moi tropiciele nie mogli przeżałować, że zmarnowało się tyle mięsa 
i skór (bicz ze skóry hipopotama przecina przy uderzeniu nawet grubą 
skórę zwierząt). Ja byłem wstrząśnięty barbarzyńskim, bezmyślnym zabi-
janiem. To musieli być ci Anglicy, którzy trzy dni temu u mnie nocowali. 
Almaz, która potrafi powiedzieć słowo mzungu na sto sposobów, tak że wy-
raża gamę uczuć  – od „człowiek o białej skórze” do „przeklęty białas, który 
rości sobie prawa do naszej ziemi”  – tylko na nich spojrzała i odwróciła się 
na pięcie. Nocowała u Pili. O tym, żeby zrobiła im kawę, nie było mowy.

23 lutego 1938, środa
Wreszcie trochę słońca i błękitnego nieba. Żeby już były wakacje.
Zima, mgły i ta okropna szkoła... Cieszą mnie tylko listy od mojej ko-

chanej Wiery.

La Paz, 30 stycznia 1938 roku
kochana zuziu!
Bardzo ci dziękuję za listy. Proszę, pisz jak najczęściej. 
Jak się czujesz? Jak się ma Twoja Babcia? czy w krakowie nadal jest 

śnieg?
Bardzo się zmartwiłam, gdy przeczytałam, co się dzieje w Twojej 

klasie. Jeśli to cię pocieszy, to ja w szkole też czułam się samotna. Da się 
to wytrzymać. za trzy miesiące matura, potem się rozejdziecie, każda 
w swoją stronę. Ucz się i bądź dzielna!
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czy już ostatecznie zdecydowałaś, że pójdziesz na kursy pielęgniarskie? 
Ja  – tak jak Twoja Babcia  – radziłabym ci medycynę. moja mama 
prosiła, bym ci przekazała serdeczne pozdrowienia i radę, żebyś się 
kierowała własnym sercem i rozumem. mama regularnie koresponduje 
z Twoją Babcią. każdy list z krakowa jest świętem w naszym domu.

Po krótkim pobycie w Sucre, u kuzyna mojego ojca, przenieśliśmy 
się do La Paz. Leży ono jeszcze wyżej w andach  – na 3600 metrach. 
mieszkamy u krewnych taty, których mniej niż jego kuzyna razi nasz 
„brak religijności”. andy w niczym nie przypominają Tatr czy Beskidów. 
Są surowe, brązowe i nagie. małe wsie wyglądają jak jaskółcze gniazda 
przyklejone do zboczy.

La Paz jest zbudowane w kotlinie, na dnie wyschłego jeziora. każda 
ulica, wcześniej czy później, zaczyna prowadzić pod górę. Domy są niskie, 
w hiszpańskim stylu, a ulice kolorowe, choć nie ma tu drzew (i w ogóle 
roślin jest jak na lekarstwo), bo indianie w jaskrawych strojach są jak 
kwiaty. Wysyłam ci indiańskie poncho utkane z mięciutkiej wełny lam, 
które nazywają się vicuña. Wybrałam kolor indygo z ciemną zielenią. 
indianka włożyłaby do tego purpurową albo jaskrawożółtą spódnicę 
i oczywiście melonik. Tak, nie przesłyszałaś się, melonik. Panny noszą je 
na bakier, a mężatki  – poważnie, na czubku głowy.

Lubię chodzić na targ odbywający się w ogromnej hali i na 
przylegających do niej uliczkach. Ruch, gwar, stosy towarów, jak na 
kleparzu, tylko zamiast jabłek i gruszek są ananasy, banany i trzcina 
cukrowa. nawet ziemniaki są inne  – czerwone, fioletowe, jasnoróżowe, 
białofioletowe, czarne, żółte w fioletowe paseczki, podłużne jak marchew, 
zakrzywione w łuk jak banan, przypominające ciemnofioletowe buraki 
z odciętą nacią albo żółte bułki plecionki. Przy okazji ćwiczę hiszpański 
i uczę się języka keczua. 

W La Paz jest uniwersytet. Tak jak ci pisałam, mam zamiar wstąpić 
na medycynę. cieszę się, że nie muszę iść na prawo  – to jedyny plus 
przyjazdu tutaj. 

Babcia czuje się nie najlepiej, skarży się na duszności i bóle głowy. Ja 
też źle sypiam, myślę jednak, że z czasem przyzwyczaję się do mieszkania 
tak wysoko. 

mama woła, bym cię poprosiła o przekazanie ukłonów Twojej Babci. 
mama zawsze Ją lubiła, ale teraz, kiedy buty od niej uratowały mi życie, 
po prostu Ją uwielbia. 

Bardzo serdecznie cię pozdrawiam i całuję. Pisz, bardzo proszę!
Twoja Wiera
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Wiera go nienawidzi, bo jak pisze, „wypędził ją z Europy”. Cieszy się, że 
„chociaż Amerykanie poznali się na nim”. Jej list jest taki gorzki!

„Amerykanie mają rację, że najważniejszym wydarzeniem zeszłego roku 
był pakt monachijski, który »zmienił mapę Europy«. Hitler zaś, który po-
deptał traktat wersalski i »uzbroił Niemcy po zęby albo prawie po zęby«, 
»zajął Austrię na oczach przerażonego i bezsilnego świata«, a potem zagar-
nął Kraj Sudecki, »zmienił Czechosłowację w państwo z marionetkowym 
rządem« i sam pociąga za sznurki, jest złym duchem mającym największy 
wpływ na wydarzenia. Wszyscy tańczą, jak on im zagra. Jest »bezwzględny, 
metodyczny« i grozi wojną”.

2.02 
Ng’ombe to mała wieś położona kilka mil od trochę większej wsi 

o nazwie Boma Ng’ombe. Obie leżą na starym szlaku karawan wiodącym 
z Ugandy przez Serengeti do Tangi i Zanzibaru. Wokół rozciągają się pola 
kukurydzy, plantacje kawy i bananowców. 

Monday, Jan. 02, 1939

Adolf Hitler: Man of the Year, 1938
Greatest single news event of 1938 

took place on September 29, when four 
statesmen met at the Führerhaus, in 
Munich, to redraw the map of Europe. 
The three visiting statesmen at that 
historic conference were Prime Min-
ister Neville Chamberlain of Great 
Britain, Premier Edouard Daladier of 
France, and Dictator Benito Mussolini 
of Italy. But by all odds the dominat-
ing figure at Munich was the German 
host, Adolf Hitler. 

Führer of the German people, 
Commander-in-Chief of the German 
Army, Navy & Air Force, Chancellor 
of the Third Reich, Herr Hitler reaped 
on that day at Munich the harvest of 
an audacious, defiant, ruthless foreign 
policy he had pursued for five and 
a half years. He had torn the Treaty of 
Versailles to shreds. He had rearmed 

Germany to the teeth  – or as close to 
the teeth as he was able. He had stolen 
Austria before the eyes of a horrified 
and apparently impotent world.

All these events were shocking 
to nations which had defeated Ger-
many on the battlefield only 20 years 
before, but nothing so terrified the 
world as the ruthless, methodical, 
Nazi-directed events which during 
late summer and early autumn threat-
ened a world war over Czechoslova-
kia. When without loss of blood he 
reduced Czechoslovakia to a German 
puppet state, forced a drastic revision 
of Europe’s defensive alliances, and 
won a free hand for himself in Eastern 
Europe by getting a ‘hands-off ’ prom-
ise from powerful Britain (and later 
France), Adolf Hitler without doubt 
became 1938’s Man of the Year.
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Wyboista droga doprowadziła nas do kamiennego muru. Gdy przeje-
chaliśmy przez bramę, obaj z Jensem westchnęliśmy głośno i popatrzyliśmy 
na siebie z niedowierzaniem: znaleźliśmy się w hrabstwie Warwick. 

Piętrowy dom z pruskiego muru jest porośnięty glicynią. Na rzadkim, 
bo przypalonym słońcem trawniku rozciągającym się od bramy do fron-
towych drzwi rośnie duża morwa. Staroświeckie róże pną się po żelaznej 
pergoli. Zza niskich, równo przystrzyżonych żywopłotów wyglądają kolo-
rowe kwiaty i zioła, wśród których rozpoznałem nawłoć, naparstnice, gro-
szek pachnący, słoneczniki, miętę.

James Hall mieszka tu od dwudziestu lat. Faktoria jest prowadzona 
wzorowo. Nigdy jednak nie zbudowałbym domu tak, by nie było z niego 
widać Kilimandżaro, ani nie posadziłbym drzewa morwowego tylko dla-
tego, że w siedemnastym wieku król Jakub nakazał, by wszędzie sadzono 
morwy jako pokarm dla jedwabników. 

4.02
James Hall, przy wszystkich swoich dziwactwach, jest uroczym gospo-

darzem. Jeśli zdecyduję się objąć tę faktorię, będę musiał z nim mieszkać 
przez listopad i grudzień, aby mnie wprowadził we wszystkie sprawy, za-
nim wyjedzie do swego rodzinnego Kenilworth. Bałem się, że powierzy mi 
dom jako coś w rodzaju mauzoleum. On tymczasem od razu zastrzegł, że 
wyposażenie, które w całości przywiózł z Anglii (od szaf i łóżek do miotełki 
do zmiatania okruchów z obrusa), zabiera z sobą. Kamień spadł mi z serca. 

5.02
Tragarze najęci, sprzęt przygotowany, jutro o świcie wyruszamy zdoby-

wać Kilimandżaro, Górę Złych Duchów. Pięćdziesiąt lat temu na jej szczy-
cie stanął pierwszy biały człowiek  – profesor Hans Meyer z Lipska.

6.02, Machame, 3000 m n.p.m.
Tragarze niosą namioty, pościel, ciepłe ubrania, naczynia, prowiant, 

wino, wodę, pochodnie, drewno, sprzęt obozowy. Jens i ja  – małe plecaki 
z osobistymi drobiazgami i wodą do picia oraz mauzery. Mimo tej różnicy 
w obciążeniu wyprzedzili nas i gdy z dwoma przewodnikami doszliśmy 
do miejsca zwanego Machame, obóz był już rozbity i kolacja ugotowana. 

Szliśmy sześć godzin, prawie cały czas lasem. Droga łatwa, choć miej-
scami błotnista. Dopiero pod sam koniec ostre podejście kamienną ścieżką. 

Broń cały czas w gotowości  – w tym lesie żyją lwy, bawoły, słonie, lam-
party. Nie napotkaliśmy jednak grubego zwierza, tylko małpy przemykały 
po drzewach. Tragarze tupali rytmicznie, by odstraszyć węże. Podobno 
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można tu spotkać mambę: zieloną, szczególnie niebezpieczną w wodzie, 
i postrach Afryki  – mambę czarną, o której Murzyni opowiadają, że po-
trafi ścigać człowieka (a jest od niego szybsza). Może wpełznąć nocą do 
chaty i zabić całą rodzinę, a atakując, unosi się tak wysoko, że uderza 
w twarz, kąsa wielokrotnie, a potem czeka, aż jad sparaliżuje ofiarę. 

7.02, Shira, 3800 m n.p.m.
Najpierw ogromne wrzosy, potem łąki, prawie jak alpejskie, i kręta 

ścieżka wśród głazów. Czasem stopnie wyrąbane w litej skale. Pięć godzin 
marszu. Zimno. W pewnej chwili zaczął padać śnieg. Nie widziałem śniegu 
przez cztery lata i z początku cieszyłem się jak dziecko. Po godzinie marzy-
łem tylko o tym, żeby przestał padać. Szczyt cały czas za chmurami.

Teraz, na biwaku, Jens na rozgrzewkę opowiada mi o Saharze. Tragarze 
śpiewają i tańczą przy ogniskach.

8.02, Dolina Barranco, 4000 m n.p.m.
Byliśmy dziś prawie na wysokości Mont Blanc, na przełęczy Lava To-

wers (4600 m n.p.m.). Nie pamiętałem z lekcji geografii, że Kilimandżaro 
jest wyższe o 1000 metrów od najwyższego europejskiego szczytu. Siedem 
godzin marszu.

Księżycowy krajobraz  – pole usiane głazami i kamieniami. Wąskie 
przejścia między skałami. Niezwykłe drzewa  – kilkumetrowy pień jak 
u przysadzistej palmy, zakończony pękiem szerokich liści. Włochate roś-
liny z białymi i różowymi kwiatkami podobnymi do nieśmiertelników.

Boli mnie głowa. Na szczęście nie mam innych objawów choroby wyso-
kościowej. Trudno się oddycha  – głęboko wciągam powietrze i nadal bra-
kuje mi tchu. Przewodnicy bez przerwy powtarzają: „Pole-pole”. Powoli. 
Krok, oddech, krok.

Rano Jens wziął kawałek spalonego drewna z ogniska i posmarował mi 
policzki pod oczami. To dodatkowa ochrona przed promieniami odbitymi 
od śniegu i przed śnieżną ślepotą. Nauczył się tego na pustyni. 

9.02, Barafu, 4600 m n.p.m.
Stromo, mokre kamienie usuwają się spod nóg. Ścieżką płynie woda. 

Chwilami idziemy tuż przy skale: trzymamy się jej rękami, „całujemy 
ścianę”, jak mówi Jens. 

Rano trochę słońca, potem deszcz, deszcz ze śniegiem, grad i śnieg. 
W czasie lunchu niespodzianka: chmury rozsuwają się jak kurtyna i nagle 
widzimy Górę. Szary olbrzym w wielkiej białej czapie.
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Ośmiogodzinny marsz. Jest trudniej, niż myślałem.
Zaraz po północy pobudka i idziemy na szczyt. Idzie się nocą, by móc 

schodzić za dnia. Wiadomo, zejście jest trudniejsze. 
Chodźmy i miejmy to już za sobą. Tak czy inaczej, Góra będzie nasza. 

Krok po kroku. Pole-pole. 

10.02, Mweka, 3100 m n.p.m.
Pięć godzin marszu w ciemnościach. Widziałem tylko pochodnię idą-

cego przede mną przewodnika. Ciemność mąci zmysły. Chwilami wyda-
wało mi się, że chodzimy w kółko. 

Pod nogami chrzęszczący wulkaniczny żużel, czasem nędzne kępy trawy. 
Woda w manierce zamarzała. Myślałem, że ta droga nigdy się nie skończy.

Rano wspaniały widok  – słońce, roziskrzone śniegi i lodowiec. Wokół 
chmury jak puchaty dywan. Biały dach czarnej Afryki. 

Po śniadaniu z dwoma przewodnikami ruszyliśmy do szturmu na szczyt. 
Ta ostatnia godzina była z całej wyprawy najtrudniejsza. Śnieg skrzypiał 
pod butami, szliśmy noga za nogą, w tempie narzuconym przez przewod-
ników. 

Na szczycie przywitał nas wiatr. „congratulations, you are now at Uhuru 
Peak, africa’s highest point!”, wołał Jens. Po dwudziestu minutach zaczęli-
śmy schodzić, a po siedmiu godzinach dotarliśmy do obozu. Jestem wy-
kończony.

11.02, Ng’ombe
Myliłem się  – w Ng’ombe podoba mi się wszystko, nawet morwa i grube 

angielskie fajanse. Jest sucho i ciepło. Nie trzeba się wspinać. Jest łazienka, 
jest ciepła woda do mycia. 

Jens miał rację  – najmniej odpowiednim słowem na określenie wy-
prawy na Kilimandżaro jest „wycieczka”. To było prawdziwe szaleństwo. 

Napisałem list do dyrekcji Kompanii. Podziękowałem za zaufanie i obie-
całem, że dam z siebie wszystko na nowym miejscu. Jens przeczytał i po-
klepał mnie po ramieniu. „Dobrze napisałeś. Dobrze zrobiłeś”. 

12 lutego, niedziela
Msza zaczęła się od wiadomości o śmierci Papieża. Pius XI umarł w pią-

tek rano. Płacz w kościele. 
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14 lutego, wtorek
Wojna w Hiszpanii zdaje się nie mieć końca, choć gazety bez przerwy 

donoszą o „bezprzykładnym tchórzostwie czerwonych”.

15 lutego, środa
Pada śnieg. Dziś w Watykanie pochowano Papieża.
Dostałam list od Carli. Opisuje ślub księżniczki Marii, najmłodszej 

córki króla Wiktora Emanuela i królowej Heleny. Ślub odbył się przed 
trzema tygodniami w Pałacu Kwirynalskim. Panna młoda miała suknię 
ze srebrnej lamy z dziesięciometrowym trenem, na głowie diadem z pereł 
i diamentów oraz welon haftowany w złote krzyże sabaudzkie i srebrne 
lilie burbońskie  – herb narzeczonego, księcia Ludwika de Bourbon- 
-Parma. 

Na włoskim dworze jest taki zwyczaj, że gdy ksiądz pyta pannę młodą, 
czy zgadza się poślubić narzeczonego, ta najpierw spogląda na króla i do-
piero gdy on skinie głową na znak zgody, może powiedzieć „tak”. 

15.02
Powiedziałem Almaz o przeprowadzce. Zaproponowałem, by przenios ła 

się razem ze mną. Nie powiedziała ani „tak”, ani „nie”. 

16 lutego, tłusty czwartek
Babcia z Marcysią usmażyły chrust i pączki już w środę, bym mogła po-

częstować koleżanki. Radość była wielka. Miło jest być popularną.

17.02
Te dziwaczne rośliny na Kilimandżaro  – połączenie pnia palmy z pę-

kiem liści tytoniu  – to lobelie, Lobelia rhynchopetalum. Jens nie mógł so-
bie przypomnieć nazwy, wiedział jednak, że u nasady ich liści zawsze jest 
woda, która nigdy nie zamarza, a żucie liści podobno ułatwia oddychanie. 
Nie odważyłem się spróbować, choć akurat tam bardzo by mi się to przy-
dało. 
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B E Z WA RU N K O WA 
K A P I T U L A C JA  N I E M I E C

Warszawa 8 maja 1945. Naczelna komenda niemieckich sił zbrojnych 
ogłosiła w poniedziałek bezwarunkową kapitulację niemieckich 
sił zbrojnych. Wiadomość o tym podał niemiecki minister spraw 
zagranicznych hrabia Lutz Schwerin von Krosigk przez Radio 
Flensburg. Oświadczył on, że naczelna komenda niemieckich sił 
zbrojnych na rozkaz admirała Karla Doenitza podpisała bez-
warunkową kapitulację wszystkich walczących niemieckich sił 
zbrojnych.

Wiadomość o zakończeniu wojny w Europie zostanie podana na 
podstawie porozumienia trzech wielkich mocarstw w sposób ofi-
cjalny i uroczysty jednocześnie w Moskwie, Waszyngtonie i Lon-
dynie. Potem zostanie ogłoszona 10-minutowa cisza dla uczcze-
nia ofiar, które pochłonęła ta najokrutniejsza w dziejach 
ludzkości wojna.

15 maja 1945, wtorek
Pani Jost wyjechała wczoraj do Warszawy. Rozumiem ją. Ja też, gdy 

tylko można było podróżować, pojechałam do Różan. Oby jej powrót był 
mniej bolesny niż mój.

16 maja, środa
Gdy na początku grudnia czterdziestego czwartego roku pani Jost za-

pukała do moich drzwi, w pierwszej chwili jej nie poznałam. Widziałam 
ją tylko raz w życiu  – w Zakopanem, jeszcze przed wojną. Stała z toboł-
kiem, w wełnianej chustce na głowie, lichym płaszczu, z nogami owinię-
tymi kawałkami koca. 

Weszła do salonu, postawiła tobołek na podłodze i bezwładnie 
opad ła na kanapę. Myślałam, że zemdlała. Podbiegłam do niej. Teraz, gdy 
była bez płaszcza, poczułam woń dawno niemytego ciała. Siwe włosy zwi-
sały w bezładnych strąkach. Nie odsunęłam się tylko dlatego, że w szpitalu 
wyćwiczyłam powstrzymywanie tego odruchu.
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Pani Jost podniosła głowę i spojrzała na mnie. Z nienawiścią. Potem 
myślałam, że to mi się zdawało, jednak nie. Powiedziała: „A wy tu sobie 
tak spokojnie żyjecie”.

To nie było sprawiedliwe, ale nie mam do niej żalu. Niewiele  opo-
wiadała o Powstaniu, lecz nawet z tych strzępków mogłam sobie odtwo-
rzyć jego grozę. Wielkie nadzieje, euforię, codzienną walkę o przetrwanie, 
strach, rozpacz, ból, tragedie. 

Mąż pani Jost uciekł ze starszym synem Jaśkiem do polskiej armii przez 
zieloną granicę pod koniec trzydziestego dziewiątego roku. Jasiek, taternik, 
wybrał drogę przez góry. Pani Jost dostała widokówkę z pozdrowienia mi z Bu-
dapesztu, podpisaną „kuzyn Johann z ojcem”. Potem nie dali już znaku życia.

Paweł, który tak świetnie tańczył, poległ w Powstaniu. 

26 maja, sobota
Skończyłam dwadzieścia pięć lat. Tyle już za mną. Czy jeszcze coś 

przede mną?

27 maja, niedziela
Jestem niewdzięczna. Powinnam paść na kolana i dziękować Bogu, że 

żyję. Tylu ludzi umarło, a ja żyję. 

30 maja, środa
Dobrobyt bierze się z pracy, a nie z zabierania jednym i dawania dru-

gim. Rządzący doskonale to wiedzą. Dlaczego więc zachowują się tak, 
jakby nie wiedzieli? Bo mówiąc „dobrobyt robotników i chłopów”, myślą 
wyłącznie o swoim dobrobycie, na który wszyscy mają pracować.

31 maja, czwartek
„Nie zastanawiaj się, dlaczego sprawiedliwi cierpią nędzę, a łajdacy opły-

wają w bogactwa, bo to jest pytanie, które zadają ludzie głupi”, mawiał oj-
ciec Wiery.

2 czerwca, sobota
Gdy w lutym przypadkiem znalazłam ten dziennik w schowku, w pierw-

szej chwili chciałam go spalić. Sama nie wiem, czemu tego nie zrobiłam.
Obiecałam sobie, że będę szczera, i wydawało mi się, że niczego nie po-

mijam, że piszę o wszystkim. Dopiero teraz widzę, ile przemilczałam, o ilu 
ważnych sprawach nie napisałam, skupiając się na głupstwach. Udało mi 
się zachować tylko skrawki dawnego świata, którego już nie ma i nigdy nie 
będzie.
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14 czerwca, czwartek
Z Niemiec ze swojej jednostki przyjechał brat pani Debory Klein, przy-

jaciółki Babci. Zadzwonił z hotelu i zapytał, czy moglibyśmy się spotkać. 
Zaprosiłam go do siebie. Niestety, niewiele o niej mogłam powiedzieć. 
Wiem tylko, że na początku marca 1943 roku Gestapo wezwało kilkudzie-
sięciu amerykańskich Żydów, którzy mieszkali w Krakowie, na Pomorską, 
a potem przewiozło ich na cmentarz żydowski i rozstrzelało. 

Pomagam mu w załatwieniu formalności  – chce zabrać do Ameryki 
prochy swej siostry. 

Postanowiłam wykorzystać okazję i napisać do kuzyna Piotra z Chicago, 
tego, który kiedyś był w Różanach i fotografował wszystko i wszystkich. 
To chyba jedyny żyjący krewny Piotra. Powinien wiedzieć, co się stało we 
wrześniu i że Staś żyje. 

16 czerwca, sobota
Skończyły się koszmary, w których brnęłam piaszczystą leśną drogą, 

dźwigając dziecko. Ciągle jednak męczą mnie okropne sny. Prawie co noc.

19 czerwca, wtorek
W szkole na korytarzu gorąco dyskutują dwie grupy dziewczynek. Pod-

chodzę, by posłuchać. Terenia na mój widok: „Proszę pani, bo Henia mówi, 
że PPR to Polska Partia Robotnicza. Ale to przecież Polska Partia Rosyj-
ska, prawda?”.

22 czerwca, piątek
Przez Kraków jadą na wschód pociągi z węglem, z maszynami, z zare-

kwirowaną przez Rosjan żywnością, nawet z ukradzionymi słupami trak-
cyjnymi. Wszyscy o tym wiedzą i powtarzają smutny dowcip: „Proszę »Wol-
ność«”, mówi krakowianin do gazeciarza. „Skończyła się. Ruscy zabrali”.

Mnie zabrali coś jeszcze: w lutym pijany sołdat „wyzwolił” mnie z to-
rebki. Po prostu wyrwał mi ją z ręki. W biały dzień, na Grodzkiej. Nikt nie 
zareagował. Najgorsze jest to, że w torebce nosiłam stare listy, od Wiery, od 
Carli, od Joachima. Utrata torebki jest dla mnie znakiem nowych porząd-
ków. Bardziej nawet niż to, że wojenny komendant Krakowa pułkownik 
Fiedosienko urzęduje w Pałacu pod Baranami, tam gdzie wcześniej nie-
mieccy gubernatorzy dystryktu krakowskiego.

23 czerwca, sobota 
Po raz ostatni kupiłam „Dziennik”. Na pierwszej stronie doniesienia 

z procesu moskiewskiego. Szesnastu przywódców Armii Krajowej jest 
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sądzonych między innymi „za działanie wbrew interesom państwa pol-
skiego”. Wyroki od dziesięciu lat do czterech miesięcy więzienia. Trzech 

„uwolniono, z braku dostatecznych dowodów winy”.
„Okulicki, Jankowski, Bień i Jasiukowicz zasłużyli na rozstrzelanie. Nie 

zostaną jednak rozstrzelani, dlatego że Związek Radziecki jest dziś tak po-
tężny, że przeżywa radośnie i triumfalnie największe zwycięstwo, osiąg-
nięte nad niemieckim faszyzmem przez Armię Czerwoną i armie sojuszni-
cze”. Czy temu, kto to pisał, nie zadrżała ręka? 

24 czerwca, niedziela
Przy łóżku Izy stosik gazet. Mówi, że nie może się skupić na dłuższym tekś- 

cie. Spojrzałam na jej chude jak patyki ręce. Nie utrzymałaby w nich książki. 
Zmieniłam jej opatrunki. Nogi goją się całkiem nieźle, zważywszy na 

jej stan. To cud, że przeżyła.
Pani Morawska poczęstowała mnie herbatą. Ponieważ stanowczo odmó-

wiłam brania pieniędzy za opiekę nad Izą, prawie za każdym razem czymś 
mnie częstuje albo coś mi daje: a to talerzyk truskawek, a to dwa żółte tu-
lipany. Dziś pożyczyła mi kilka numerów nowego pisma. Nazywa się „Ty-
godnik Powszechny”.

25 czerwca, poniedziałek
Znikły kolejki sprzed komitetu PPR w Rynku. Czy to znaczy, że wszy-

scy chętni już się zapisali? A może się okazało, że nie warto, bo jednak nie 
wszystko będzie nur für partyjnych?

26 czerwca, wtorek
Mamy nowego prezydenta. Wcześniej był komendantem Milicji Oby-

watelskiej. To już trzeci prezydent od wyzwolenia. Nie wiadomo, skąd oni 
się biorą i dlaczego odchodzą. Nie ma wyborów do magistratu  – to przed-
wojenny przeżytek.

Wstrzymano mobilizację kobiet do pomocniczej służby wojskowej. 
Obejmowała kobiety urodzone po 1921 roku, czyli mnie już nie, bałam się 
jednak, że to może się zmienić. Nic dziś nie jest pewne. 

27 czerwca, środa
Na czym polega potęga królów? Na perspektywie? Na sieci rodzinnych 

powiązań? Król rodzi się królem i królem umiera. Może planować na dzie-
sięciolecia. Jest odpowiedzialny za swoich poddanych i póki nosi koronę, 
nikt z niego tej odpowiedzialności nie zdejmie. Musi myśleć o przyszło-
ści, bo to przyszłość jego potomków. Stoi za nim długi szereg przodków, 
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z których mądrości może czerpać i którzy chronią go i z zaświatów, i na tej 
ziemi. Mnie uratował życie list od włoskiego króla, który jednak nie po-
trafił uchronić przed śmiercią własnej córki. Niedawno się dowiedziałam, 
że księżna Mafalda von Hessen-Kassel umarła w czterdziestym czwartym 
roku w obozie koncentracyjnym. Pamiętam jej niezwykłą urodę, piękną 
biżuterię i to, jak nerwowo ściskała w ręce małą złotą papierośnicę  – zupeł-
nie jak Babcia, gdy nie mogła zapalić.

Babcia... Gdyby chciała, mogłaby oświadczyć, że jest Niemką, którą prze-
cież z urodzenia była. Gdyby się postarała, w grudniu trzydziestego dziewią-
tego mogła razem z księżną Biszetą Radziwiłłową wyjechać do Rzymu. 

Urodzenie to potęga: siła tradycji, wychowania i wykształcenia, bez-
pieczne oparcie w bliższych i dalszych krewnych oraz znajomych. Kokon 
chroniący przed brutalnością świata, utworzony z pieniędzy i nimbu.

Komuniści wcale nie chcą zniszczyć tej warstwy  – oni chcą się nią stać. 
I żeby zająć miejsce na szczycie piramidy społecznej, muszą zepchnąć z niej 
tych, którzy tam siedzą. Mogą ich zabić, wysłać na Sybir, wtrącić do wię-
zienia, wygnać, zaszczuć, zagłodzić na śmierć. Stosują wszystkie te metody. 
Szczytem perfidii jest stworzenie nowej kategorii obywateli (swoją drogą, ja-
kie to charakterystyczne, że teraz używa się słowa „obywatel”, z krwawych 
czasów rewolucji francuskiej), „którzy nie chcą pracować, choć mogą”. Dla 
nich nie ma kartek żywnościowych, a cena prądu i gazu jest siedmiokrotnie 
wyższa. Wyrzuca się ich z mieszkań do suteren i gnębi na milion sposobów.

Ja nie jestem „urodzona”, miałam jednak prawdziwą rodzinę. I rodzina 
chroni mnie nie tylko z nieba, także przez ziemskie związki. Nasz stróż, 
przez wzgląd na uwielbienie dla Babci i szacunek dla Ojca, trochę też przez 
interes własny, pomógł mi zachować mieszkanie. A dzięki siostrom pre-
zentkom przetrwałam po śmierci Babci. 

Pomyślałam o królach, rodach, tradycji po rozmowie z Siostrą Dyrek-
torką. Zapytała, jakie mam plany. 

„Żadnych. Nie mam żadnych planów”. 
„A medycyna?” 
Westchnęłam. „Nie skończyłam szkoły pielęgniarskiej ani nie zaczęłam 

studiować medycyny. Czy siostra wie, jakie są zasady przyjęcia na pierw-
szy rok?” 

„Jakież to?” 
„Na wydziale lekarskim jest sto miejsc, w tym dwadzieścia dla kobiet, 

a pierwszeństwo mają dzieci więźniów politycznych, czyli komunistów, 
chłopów i robotników”. 
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Przez chwilę obie milczałyśmy.
„Tylko Bóg zna przyszłość. Ludzie roztropni starają się jednak rozpoznać 

jej znaki. Na razie trudności, jakie nowe władze czynią naszej szkole, są do 
pokonania. Może jednak przyjść czas, gdy...” Urwała. Zresztą nie musiała 
mówić dalej. 

„Czy siostra mogłaby mi coś poradzić? Wskazać drogę?” 
„Jeśli prosi pani o radę, chętnie jej udzielę. Decyzję jednak będzie pani 

musiała podjąć sama”. 
Kiwnęłam głową. 
„Otóż na podstawie wyników pani pracy i po dodatkowym kursie, gdyby 

zdecydowała się pani na niego uczęszczać, za rok mogłaby pani uzyskać 
świadectwo ukończenia liceum pedagogicznego. Jak pani wie, zamknę-
łyśmy nasze pedagogium po reformie Jędrzejewicza. Kursy pedagogiczne 
prowadzą jednak urszulanki. Z takim świadectwem mogłaby się pani ubie-
gać o posadę w każdej szkole. Proszę to przemyśleć”. 

Ujęłam dłoń Siostry Dyrektorki i pocałowałam. „Nie muszę. Zgadzam 
się od razu. Jestem siostrze głęboko wdzięczna. To dzięki siostrom zaczę-
łam uczyć, to siostry tyle razy ratowały mi życie”. 

Siostra Dyrektorka się uśmiechnęła. „Tak, pamiętam, jak na radzie pe-
dagogicznej siostra Klara zaproponowała, by pani nauczyła angielskiego 
nasze nowe uczennice. Odkryła w pani talent. A zatem poproszę siostry 
urszulanki, by zapisały panią na kurs pedagogiczny. Jako nasza nauczy-
cielka będzie pani na niego uczęszczać bezpłatnie. A teraz niech pani idzie 
do siostry bibliotekarki i poprosi o pożyczenie kilku lektur. Urszulanki 
są bardzo wymagające. I proszę nie zapomnieć odebrać kartki żywnoś-
ciowej”.

Mam oparcie w siostrach. Jestem jak król.

28 czerwca, czwartek
„Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczno-kulturalne” jest 

„apolityczne i bezpartyjne”. Wydaje je Kuria Xiążęco-Metropolitalna, re-
daguje „Komitet”.

Na pierwszej stronie błogosławieństwo księcia metropolity krakow-
skiego. Dalej ksiądz Jan Piwowarczyk pisze, że „wojna przeorała swym 
krwawym pługiem nie tylko nasze zielone niwy, ale i nasze dusze”. Ten 
pierwszy numer, z marca, z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się proroczy. 
Że „minionych czasów żaden cud nie wróci do istnienia”, zrozumiałam, 
gdy w kwietniu wreszcie udało mi się pojechać do Różan. 
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„Państwo nie jest jednością substancjalną, lecz złożoną z wielości; trzeba 
więc, by jednostki w niej nie ginęły, lecz by trwały i by miały życie własne, 
osobiste, konieczne im do celu wyznaczonego przez Opatrzność. I jeśli jest 
jaki etyczny sens państwa, to tylko ten, by umożliwiało pełny rozwój ludz-
kiej osobie, szanującej społeczny związek z państwem”. 

I coś, co poruszyło mnie najbardziej  – notka na drugiej stronie: „Na-
wołuje się nas do nienawiści, mianowicie w stosunku do Niemców. Przy-
znajemy, że postępowanie okupanta wobec nas może to uczucie wywołać 
i wywołuje, nawet bez zachęty... Nienawiść jest odruchem znieważonego 
lub skrzywdzonego człowieka, narodu. Rodzi się spontanicznie, jak każdy 
odruch. Ale czy na nienawiści można budować? 

Nienawiść jest ślepa i zaślepia. Jest także nietwórcza, tzn. jej »dzieło« jest 
nietrwałe, wcześniej lub później rozpada się, bo wywołuje reakcję niena-
wiści drugiej strony. To znaczenie mają słowa Zbawiciela: »Kto mieczem 
wojuje, od miecza ginie«”.

Mój rozum wie, że to piękne i słuszne. Moje serce podsuwa mi obrazy 
samolotów lecących nisko nad nadrzeczną łąką, pokaleczonego, zaropia-
łego ciała Izy, zniszczonych Różan. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił ich nowy 
niemiecki właściciel, było zastrzelenie Troja  – ukochanego psa Piotra. Kot 
Hanki gdzieś przepadł. Ganges i Falada, zarekwirowane przez wojsko ra-
zem z innymi końmi, nie wróciły z wojennej poniewierki. Ganges, mój 
kochany Gangesik.

29 czerwca, piątek
Imieniny Piotra. Byłam ze Stasiem na cmentarzu. Muszę zamówić jakąś 

tablicę. Staś potrzebuje znaku.
Gdy wróciliśmy do domu, od razu pobiegłam do Izy. Akurat był u niej 

doktor Łossakowski. Jest zadowolony z jej stanu, niedługo moja opieka nie 
będzie jej już potrzebna. Kamień spadł mi z serca, bo nie wiedziałam, jak 
jej powiedzieć, że zostawię ją na miesiąc  – dostałam list od pani Rozalii 
Matusowej: możemy przyjechać do niej do Poronina.

30 czerwca, sobota
Kraków powoli traci niezwykłą dla siebie różnorodność. Coraz rzadziej 

słyszy się kresowy zaśpiew i obce języki  – francuski, włoski, angielski i wę-
gierski, no i oczywiście rosyjski. 

W kwietniu władze miasta kazały cudzoziemcom opuścić Kraków. 
Przyjeżdżają rozmaite komisje, które pomagają swoim rodakom, byłym 
jeńcom wojennym, wrócić do domu. Przesiedleńcy z Kresów  – ci, którym 
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udało się przeżyć morderczą, czasem podobno kilkumiesięczną (!) podróż  – 
wyjeżdżają na zachód, na tak zwane Ziemie Odzyskane. Warszawiacy wra-
cają do siebie, choć miasto leży w gruzach. 

Kraków jest trzecim co do wielkości miastem w nowej Polsce, po War-
szawie i Łodzi. Ma ponad trzysta tysięcy mieszkańców, czyli  – mimo wo-
jennej hekatomby  – o pięćdziesiąt tysięcy więcej niż przed wojną. 

1 lipca, niedziela 
W Rynku wczoraj był wiec z okazji powołania Tymczasowego Rządu 

Jedności Narodowej. Poszłam, bo chciałam na własne oczy zobaczyć Mi-
kołajczyka. Wcześniej wybrałam się pod Hotel Francuski, w którym się za-
trzymał, ale nie doszłam, bo na Pijarskiej, na Świętego Jana i na Plantach 
tłumy  – głowa przy głowie. Rozentuzjazmowani ludzie skandowali: „Mi-
kołajczyk na premiera!”.

Dostałam list od pani Jost, zaledwie kilka zdań. Dziękuje za gościnę, 
pisze, że jej dom ocalał, choć częściowo zrujnowany, że wracają sąsiedzi 
i znajomi. Uprzejmy list, tylko taki... suchy. 

2 lipca, poniedziałek
Zarejestrowałam kartkę żywnościową u syna pana Korniłłowicza (który 

teraz jest ważną figurą – przewodniczącym komitetu lokatorskiego, czyli 
z ramienia władz rządzi kamienicą), a potem w moim sklepie. Mam kartkę 
III kategorii, najniższej, jednak i za nią jestem siostrom głęboko wdzięczna. 
Ceny na wolnym rynku są horrendalne. Czarny chleb, który na kartki jest 
po złotówce (choć stale go brakuje), w pasku kosztuje 30 złotych. 

Na kartkę mogę kupić w miesiącu:
6 kg chleba 
1,5 kg mąki
1,5 kg kaszy 
25 dkg cukru
75 dkg mięsa 
2 pudełka zapałek
10 kg ziemniaków
20 dkg soli
5 dkg drożdży
małą kostkę mydła
2 paczki proszku do prania (po 25 dkg). 
Dla III kategorii nie ma tłuszczu, ryb, makaronu ani marmolady, przy-

sługujących na lepsze kartki. Nie ma też mleka, bo ono jest tylko dla 
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małych dzieci. Staś, który nie chodzi do szkoły ani nie ma pracujących ro-
dziców, nie dostaje nic. 

Robotnicy mają jeszcze tak zwane premie towarowe, którymi mogą być 
zapałki, nafta, sól, wódka, tytoń, cukier, mydło. Kawa, herbata i podobne 
frykasy są tylko z paczek Unry i z rzadka sprzedaje się je na kartki, i to 
tylko I kategorii. 

Najgorzej jest z banderolowanym „monopolem”. Na szczęście nie palę 
i nie piję, więc dotyczy to tylko zapałek i drożdży. Drożdże na kartki, choć 
drogie (50 złotych za 5 deka), praktycznie są nie do dostania. W pasku też 
są rzadkością, bo handel nimi jest szczególnie surowo zwalczany. 

Władza organizuje akcje wykrywania „potajemnych składów żywno-
ści” i prawie codziennie się słyszy o ukaraniu piekarzy ukrywających mąkę 
albo sklepikarzy mających puste półki w sklepie, za to towar pod ladą. Gdy 
stoję w kolejce, słyszę, że nikt się na to nie nabiera.

„Dlaczego nie ma mięsa? Bo w drodze do socjalizmu nawet bydło nie 
nadąża”.

„O czym marzy polska świnia w drodze do rzeźni? Żeby choć jej serce 
pozostało w kraju”.

„Jaka jest różnica między posiadaczem kartki I kategorii a posiadaczem 
kartki III kategorii? Taka, że posiadacz kartki I kategorii nie dostaje nic 
na  swoją kartkę I kategorii, a posiadacz kartki III kategorii nie dostaje 
nic na kartkę III kategorii”.

3 lipca, wtorek
Mam dziś wolne i pojechałam ze Stasiem na wycieczkę do Lasku Wol-

skiego. Tak dawno nie byłam w lesie! Spacerowaliśmy wśród drzew, zjed-
liśmy drugie śniadanie na trawie. Staś poprosił, byśmy poszli do zoo. 
Spodziewał się chyba lwów, słoni i tygrysów, tymczasem w krakowskim 
ogrodzie jedynym egzotycznym gatunkiem są małpy. Nie ma też dużych 
zwierząt, odkąd Niemcy wywieźli żubry do berlińskiego zoo, a rosyjscy 
żołnierze zastrzelili niedźwiedzia. Podobno najpierw go drażnili, podsu-
wając mu pod pysk i zabierając kawałek chleba, a gdy niedźwiedziowi 
udało się chwycić chleb zębami  – razem z ręką żołnierza  – zabili biedne 
zwierzę. 

4 lipca, środa
Z „potajemnego składu żywności”, przed wojną zwanego spiżarnią, 

przyniosłam białą fasolę, żeby ją namoczyć do barszczu ukraińskiego. 
A tak sobie obiecywałam, że po wojnie nie wezmę grochu do ust! 


