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Stó³ polski
NINA KLEINZELLER

  1. Stó³ tradycyjny. Taki stó³ koja-
rzony jest ze sto³em staropolskim. 
Móg³ to byæ ubogi stó³ ch³opski, albo 
bogaty, szlachecki. Ch³opski stó³ by³ 
toporny, masywny i praktyczny. S³u-
¿y³ do spo¿ywania posi³ków oraz do 
ich przygotowania, by³ meblem uni-
wersalnym i móg³ pe³niæ inne jeszcze
funkcje. Nikt nie przejmowa³ siê tym, 
czy jest na nim obrus, elegancka za-
stawa lub jakiœ inny zbytek. Wa¿ne 
by³o, czy jest praktyczny. Czêsto obok 
chleba sta³a na nim jedna gliniana 
micha, z której drewnianymi ³y¿kami 
jad³a ca³a rodzina.
   Dworski stó³ by³ bardziej wyrafino-
wany, podatny na mody przychodz¹ce
z zagranicy. Wa¿na stawa³a siê opra-
wa – maniery przy nim panuj¹ce, spo-
sób usadzenia domowników i goœci, 
tak, aby ka¿dy móg³ prowadziæ mi³¹ 
konwersacjê. 
   Tak¿e w miastach stó³ by³ oœrod-
kiem ¿ycia domowego. I tu zasobnoœæ 
rodziny decydowa³a o tym, jaki to by³ 
stó³ i co na nim stawiano. Istnia³y wy-
szukane sto³y patrycjuszy – i biedne, 
plebejskie. Miêdzy nimi mieœci³y siê 
te œrednie, mieszczañskie. Podobnie jak 
w ubo¿szym dworku szlacheckim, i tu,
o zmierzchu, w krêgu œwiat³a œwiecy, 
potem lampy naftowej i elektrycznej, 
skupia³a siê ca³a rodzina przy codzien-
nych zajêciach. Tu odbywa³a siê na-
uka czytania i pisania, tutaj szy³o siê 
rêcznie, naprawia³o odzie¿; tu tak¿e 
omawiano sprawy zasz³e w ci¹gu dnia, 
oraz problemy dotycz¹ce przysz³oœci 
domowników.
  Dawniej przy tradycyjnym polskim 
stole zasiada³a liczna rodzina. Dzisiaj 
obraz tamtego sto³u kojarzy siê raczej 
ze sto³em suto zastawionym, z zasa-
d¹ „czym chata bogata, tym rada” i 
z przys³owiow¹ polsk¹ goœcinnoœ-
ci¹. W istocie, ambitne gospodynie za 
punkt honoru stawia³y sobie wystaw-
ne ugoszczenie choæby i niezapowie-
dzianego goœcia, nawet gdy mia³o to 
powa¿nie uszczupliæ rodzinny bud¿et.
  Tradycyjny stó³ polski, to stó³ liczny, 
wielopokoleniowy. Jeœli nawet – obfi-
cie zastawiony, starannie udekorowa-
ny – zaistnieje tylko raz na jakiœ czas, 
przy okazji wesela, pogrzebu czy œwi¹t, 
od razu staje siê centrum zdarzenia, 
a póŸniej przedmiotem wspomnieñ. 
Wigilia Bo¿ego Narodzenia jest tym
dniem, w którym stó³ zyskuje szcze-
gólne znaczenie. Symboliczne staj¹ siê 
wszystkie jego detale – iloœæ i rodzaj
potraw, pod³o¿one pod obrus sianko, 
czy dodatkowe nakrycie dla zb³¹ka-
nego wêdrowca. 
  Obecnie o charakterze sto³u coraz 
mniej decyduje pochodzenie spo³eczne
mieszkañców lub wspó³biesiadników. 
Wiêkszy wp³yw maj¹ raczej ich aspi-
racje do bycia w zgodzie z najnowszy-
mi kierunkami w modzie „wnêtrzar-
skiej”. Modne jest na przyk³ad spo¿y-
wanie posi³ków przy stole stylizowa-
nym na „wiejski”, przy którym panu-
j¹ zwyczaje bardziej ni¿ kiedyœ przy-
stêpne i uniwersalne.

 2. Wspó³czesny stó³. Dzisiaj ludzie 
zdaj¹ siê od sto³ów „odchodziæ”. Za-
miast towarzystwa wspó³biesiadni-
ków, wybiera siê na przyk³ad towa-
rzystwo telewizora. Codzienny posi-
³ek nie jest ju¿ celebrowany. Je siê 
w biegu, na stoj¹co, czêsto w barach

szybkiej obs³ugi. Nie ma czasu na po-
³o¿enie obrusa, talerzy, sztuæców. Co-
raz wiêksz¹ karierê robi¹ naczynia 
jednorazowe.
  Powo³uj¹c siê na wygodê i wzglêdy 
praktyczne rezygnujemy z kultywowa-
nia zwyczajów charakterystycznych
dla naszego kraju, regionu w którym 
¿yjemy, dla rodziny. Zacieraj¹ siê 
ró¿nice i wyznaczniki. Izolujemy siê
od innych ludzi. Oszczêdzaj¹c czas 
poprzez korzystanie z automatu do 
kawy tracimy umiejêtnoœæ obcowania
z drug¹ osob¹. Byæ mo¿e stó³ przy-
sz³oœci oka¿e siê tak¹ w³aœnie maszy-
n¹, która dzia³aj¹c na zasadzie „sto-
liczku, nakryj siê” zatraci wszelkie ce-
chy sto³u. Stó³ nie bêdzie ju¿ symbo-
lem spotkania ludzi, symbolem domu 
i rodziny, lecz praktycznym urz¹dze-
niem, bez zbêdnych emocji pozwala-
j¹cym na zaspokajanie podstawowych
potrzeb.

  3. Mój stó³. Bardzo wa¿ny jest dla 
mnie stó³ znajduj¹cy siê w domu mo-
jej babci i dziadka. Nie jest to antyk, 
pochodzi z lat szeœædziesi¹tych. Mimo 
to posiada wielk¹ wartoœæ sentymen-
taln¹. Przetrwa³ wiele przeprowadzek
towarzysz¹c dziadkom od pocz¹tku
ich ma³¿eñstwa. Jest bardzo praktycz-
ny, wrêcz ascetyczny w formie, roz-
suwany.
   Jak w wielu znanych mi domach, 
i tutaj funkcjonuje niepisane prawo 
sta³ego miejsca przy stole. Odk¹d pa-
miêtam, nic siê nie zmieni³o pod tym 
wzglêdem. Niektórzy z nas posiada-
j¹ nawet swe w³asne, zró¿nicowane 
w formie, wyposa¿enie – ulubiony  
kubek, widelec czy talerz. Gdy osoba 
z zewn¹trz zajmie nieœwiadomie czy-
jeœ miejsce, pojawia siê chwila zak³o-
potania, zak³ócony zosta³ porz¹dek, 
do którego przywykliœmy. 
  Oprócz tego, co jest na stole, wa¿ne 
jest, co dzieje siê pod nim.
 „Podstole” od zawsze by³o krain¹ 
dzieci, a czasami tak¿e psa. To by³a 
przestrzeñ nie nale¿¹ca do œwiata 
doros³ych, ucieka³o siê tu od nich do 
krainy zabawy. Do dzisiaj pod tym 
sto³em mogê znaleŸæ napisy autorst-
wa mojej mamy i jej brata. 
  W niewielkich mieszkaniach dziad-
ków stó³ pe³ni³ ró¿norodne funkcje. 

Najwa¿niejsze by³y wspólne posi³ki, 
podczas których zapada³y istotne de-
cyzje dotycz¹ce ¿ycia rodziny. By³ te¿ 
miejscem s³u¿¹cym do grania, czyta-
nia, odrabiania lekcji; tu siê szy³o, ce-
rowa³o, a nawet prasowa³o. Gdy po-
jawiali siê goœcie, stó³ rozci¹ga³o siê, 
stawa³ siê wtedy sto³em goœcinnym.
  Innym wa¿nym dla mnie sto³em jest 
stó³ z domu mojej prababki. Kiedy pa-
trzê na stare zdjêcia, próbujê wyobra-
ziæ sobie, przypomnieæ, gwarn¹ atmo-
sferê, jaka przy nim panowa³a podczas
licznych spotkañ rodzinnych. Zwy-
czajny prostok¹tny stó³, nadw¹tlony 
przez korniki, podrapany, poznaczony 
bliznami po dnach gor¹cych kubków
i mis, plamami po wylanych kawach. 
Wszystko by³o skrzêtnie skrywane pod
wzorzyst¹ cerat¹, lecz gdy ods³oni³o 
siê kawa³ek blatu, widoczny stawa³ siê 
rysunek, zapis minionych wydarzeñ.
   Honorowe miejsce u szczytu sto³u 
zajmowa³ zawsze pradziadek. Po jego 
œmierci zajê³a je prababcia. Nikt nigdy
nie próbowa³ ich „podsiadaæ” – nawet 
pod ich nieobecnoœæ miejsce to pozo-
stawa³o wolne, czeka³o. Bywa³o, ¿e 
przy tym stole zasiada³y cztery poko-
lenia. Niestety, po œmierci prababci 
stó³ ten straci³ sw¹ niezwyk³¹ „moc”, 
teraz dzieci i wnuki gromadz¹ siê przy 
swoich sto³ach, ka¿de z nich buduje 
sw¹ oddzieln¹ historiê. Myœlê, ¿e ¿a-
den z tych nowych sto³ów nie stanie 
siê tak¹ kronik¹ wydarzeñ, jak tamten 
stary, stoj¹cy w obszernej wiejskiej 
kuchni.
  Stó³ to nie tylko mebel. To miniatura 
domu. Obserwuj¹c zachowanie rodzi-
ny przy stole, mo¿na wiele siê o niej 
dowiedzieæ. Czy rozmawiaj¹ ze sob¹? 
O czym? Czy dziel¹ siê k³opotami? 
Jakie konflikty narastaj¹ miêdzy nimi?
   Moje sto³y „domowe”, to tak¿e sto-
³y, przy których pracujê. Gdziekolwiek 
jestem, tworzê sobie takie miejsce, 
przy którym mogê w spokoju, wygod-
nie, wykonywaæ sw¹ pracê. S¹ tro-
chê chaotyczne, czasami niemo¿liwie 
wrêcz zaba³aganione. Podstawow¹ ich
zalet¹ jest to, ¿e tylko ja wiem, jak za-
panowaæ nad rzeczami, które znajdu-
j¹ siê na nich. A kiedy tracê ju¿ pano-
wanie nad nimi, wiem, ¿e trzeba za-
prowadziæ tu zupe³nie nowy ³ad.

HUGON LASECKI

 

Nad portalami
balkony œwiêtych
wdziêcznych.
obok œwi¹tyñ
pos³uszne domki.

Figurê
na moj¹ czeœæ
szykuje
najwiêkszy rzeŸbiciel
zabawek.
Figura ma byæ
³eb w ³eb podobna
i ¿eby by³o wiadomo
po co i dlaczego.

Wci¹¿ s³ychaæ
o czym myœl¹ tamci,
ich mg³a nieustannie
siê rozmna¿a.

Cz³owiek stoi do czasu
obok swojej krawêdzi.

Ktoœ wygra³
co chcia³.
Dla mnie
w œrodku zimy
lata³ motyl
o ciep³ych oczach
do wynajêcia.

Dostojnie,
po prostu
proszê ba³wana,
¿eby i latem sta³,
jak tamten.

Bywam blisko tego,
co siê podoba
w piosence o wróbelku,
który buduje gniazdko
nie dla zabawy.

                   Braciszkom K.

W obozie wszelkiego Boga,
w kropielnicach palce.
Dla twarzy koloru sepii,
litera po literze,
centymetr po centymetrze,
miara dla wiary.
W przerwie ciszy
Anio³ Pañski.
Na po¿egnanie
brat starszy kroi bia³e,
gdy ojciec patrzy.

Za murem pomarañczowe
pokusy.
Wœród braci ten, który myœli,
ten, który pieli,
ten, który s³ucha Ÿród³a,
ten, który wydaje dŸwiêki.
Za œcian¹ brat bratu
œpiewa milczeniem.
Chleb i kubki
roznosi w³aœciciel kluczy.
Kot dzieli myszy.

  Franciszkowi

Takie siê rzeczy zdarzaj¹,
kochany bracie,
¿e p³atki œniegu
zbyt szerokie,
¿e droga gdzieœ uciek³a...

Ale ponad wszystko
jest bliskoœæ
w tego ¿ycia piekle.

Nie prze¿yje ka³u¿a,
gdy m³ody deszcz
rozdaje krople,
a œlimak na paliku
w nadziei.

                     

                       Jeszcze mieszka ¿ycie,
                       jeszcze ¿yje milcz¹cy
                       dzwon.
                       Jeszcze anio³
                       siê uœmiecha
                       i ma apetyt.

    

    APOKALIPSA
    nie ma czasu.
    ¯yje teraz.

Jeszcze trochê,
jeszcze dwa zau³ki,
a kroczyæ bêdzie flet
w szczêœliwszym czasie.

Ze œrodka sceny
us³yszysz ka¿dy szept,
byle to by³o
na œwie¿ym powietrzu.


