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Z A KOŃCZ EN I E
Myślałam, że na zakończenie Portretów opowiem o rodzicach, ale
doszłam do wniosku, patrząc na książki o rodzicach pisane przez
dzieci, jak na przykład książka córki Stanisława Dygata, że właściwie
nie wolno dzieciom opowiadać o rodzicach. W gruncie rzeczy, przy
najserdeczniejszych stosunkach, nie wiemy o nich wszystkiego, nie
znamy powodów takiego lub innego działania. Ja tak myślę o rodzicach: byli wybitnymi, bardzo interesującymi postaciami, ale przecież
do końca nie wiem, jak było z dobraniem się tych dwóch charakterów,
czasem słyszałam, że się kłócą. Wiem, że śmierć mamy była dla ojca
ostatecznym ciosem. Powiedział nam, córkom, że nie będzie żył bez
Hani. I nie żył – dwa miesiące później umarł.
Natomiast postanowiłam opowiedzieć o czymś weselszym.
Otóż przez Stawisko przewinęły się tabuny psów i kotów. Oboje
rodzice, a także siostry ojca – w przeciwieństwie do Lilpopów –
bardzo kochali zwierzęta i pod koniec życia psy i koty stały się
ważniejsze od ludzi. Jest o nich dużo anegdotek, historyjek, powiedzonek, których mama nie umieściła w swojej książce Nasze zwierzęta. Zacznijmy od psów.
Najpierw był pies dziadka – pies myśliwski, bardzo niemądry.
Mik się nazywał. Niemądry był dlatego, że próbował nosić duże
kamienie, nie udawało mu się to. Jak nie mógł podnieść kamienia
– piszczał, prosił, żeby mu pomóc. Po Miku były inne psy. Na przykład podczas okupacji mieliśmy ładnego spaniela o imieniu Topsy,
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dostaliśmy go od kogoś na przechowanie. On doskonale skombinował, że są króliki w lesie, i czasem przynosił nam do domu królika.
W latach okupacji, przy trudnościach ze zdobyciem mięsa, było to
bardzo pożyteczne, a Topsy chodził dumny ze swojej roli.
Mieszkały też na Stawisku koty – koty były konieczne, ponieważ tabuny myszy kryły się jesienią w domu. Ciotki moje, Jadwiga
i Helena, które mieszkały w swoim domku w Podkowie Leśnej, na
ostatnie lata życia przeniosły się do Stawiska; w ich domu było zimno,
brakowało kanalizacji, studnia stała się zbyt uciążliwa – nie mogły
mieszkać same. Do ciotki Jadwigi należał kot, który miał poszarpane uszy. Kiedy pytaliśmy, dlaczego on ma poszarpane uszy, ciotka
opowiadała, jakoby w imieniu kota, że jest na strychu takie miejsce,
gdzie nocami przychodzi straszliwy potwór i woła: „Krwi paniowej!
Krwi paniowej!” – wtedy kot się rzuca na tego potwora, bije go i stąd
są właśnie rany w uszach. Takich opowiadanek było mnóstwo. Te psy
i koty często były przybłędami, ale wszystkie stworzenia, nawet w czasie okupacji, gdy było trudno nawet o utrzymanie ludzi, znajdowały
u nas dobre jedzenie i mieszkanie.
Nauczyłam się, obserwując zwierzęta, że one bardzo dużo wiedzą. Wiedzą o naszym życiu i o śmierci – naszej i swojej. Moja mama
przed śmiercią miała taki okres, kiedy wychodziła z domu i błądziła
po lesie – psy chodziły za nią, wracały i szły z nią do pokoju. Aż któregoś dnia nie weszły już do mamy. Wtedy pomyślałam: to już niedługo.
Matka umarła dwa tygodnie później. Zastanawiam się nad tym, czy
zwierzęta zawsze miały taką mądrość. Czy to zwierzę, które jest tak
pięknie namalowane w jaskini Lascaux, wiedziało o swoim człowieku,
że już nie będzie dłużej żył? Myślę, że tak. Zwierzęta wiele przeczuwają instynktownie, szczególnie te dzikie. No, u nas już były domowe.
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Jarosław Iwaszkiewicz z Medorem w swoim gabinecie, Stawisko, ok. 1960
FOT. JA NUSZ SOBOLEWSK I / FORUM

Żyliśmy ze zwierzętami aż do śmierci rodziców. Były tak rozpuszczone, że jadły z talerzy rodziców. Jeżeli nie było miseczki
ukochanego psa ojca, Tropka, to ojciec pytał naszego odwiecznego
służącego: „Władziu, gdzie jest miseczka panicza?”. Bo Tropek to
był panicz. Siadał na krześle z mamą i spychał ją, a był dużym
psem, biedna mama siedziała na samym brzegu, ale wszystko mu
się darowało. Trop, który był połączeniem boksera i psa myśliwskiego, bardzo lubił przebywać w kuchni i kiedyś podsłuchałam
taką rozmowę: „Tropeczku, tyle razy ci mówiłam, że pieski dzielą
się na podwórzowe i pokojowe. Kuchennych piesków nie bywa”.
Kiedyś Trop się oblizywał i ojciec twierdził, że trzydzieści sześć
razy się oblizał. Drugim ukochanym psem ojca był Medorek. Medor
był ślepy, to było bardzo przykre, bo obijał się o meble. Był rasowym pudlem, dużym, pięknym, a Trop, jak mama mówiła, był nie
kundel, ale mieszaniec, bo to lepiej brzmiało. Ojciec różnie te dwa
psy nazywał. Kiedy dwóch prezydentów afrykańskich przyjechało
do Polski, to pieski nazywały się: Tropinde i Medorere… Potem
mówiło się: „Sklep z bielizną: Tropczenko i Medorkiewicz”. Rozmaite były o nich powiedzonka.
Psy poodchodziły, bo już miały swoje lata, został tylko syn
Tropka, który był dużym psem. Ojciec do niego mówił: „Nikogo tak
nie kochałem jak twojego ojca. Ciebie też kocham, ale tak zwyczajnie,
jak psa”. Synek Tropka nazywał się Migdał i nie grzeszył inteligencją.
Po śmierci moich rodziców zaczął chorować i właśnie on jest przykładem odejścia zwierzęcia po śmierci pana. Kot cioci Heli, który
przyszedł, kiedy ciocia leżała już umierająca, przyjrzał jej się – i zniknął – nie wiedzieliśmy, co się z nim stało. Zwierzęta przeczuwają
śmierć człowieka.

305

Wszyscy na Stawisku lubili zwierzęta. Nie mówię już o nas,
o mnie i mojej siostrze – każda z nas miała i psa, i kota. Kiedy Stawisko zostało zamienione w muzeum, jeździłam tam na koncerty
– bardzo piękne – i często zostawałam na noc. Późnym wieczorem
wychodziłam na spacer ze swoim psem. Chodziliśmy tymi samymi
ścieżkami co ojciec, w zupełnej ciemności. To jest taka wielka przyjemność: ciemność, nic nie słychać, czasem z daleka odzywa się
kolejka, pies obiega dom. Wracaliśmy do domu. A w domu już nie
było nikogo.

