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Po czym, bez ¿adnych niepotrzebnych 
ju¿ pytañ (mój wygl¹d œwiadczy³, ¿e 
œlêcza³em ca³¹ noc nad poematem 
S³owackiego), pochyli³ siê nad moim 
indeksem. Wrêczaj¹c mi go powie-
dzia³: „Ja pana od dawna obserwujê. 
Pan tak sobie chodzi po korytarzu tam 
i z powrotem, tam i z powrotem...”. 
Czy ja wiem, mo¿e i chodzi³em. Ale 
inni te¿.

  Baœka Jab³oñska by³a dziewczyn¹ 
dowcipn¹ i spostrzegawcz¹. To ona 

zainicjowa³a nazywanie mnie Panem 
Jarem albo Panjarem, przy czym obie 
wersje, wed³ug Baœki, mia³y w celow-
niku i miejscowniku formê Panu Jaru 
(Panujaru). Wziê³o siê to nazywanie 
z odczytywania przez mgra I. listy 
obecnoœci na æwiczeniach z gramatyki 
(najpierw, na pierwszym roku, opiso-
wej, a na roku drugim historycznej):  
„...Jab³oñska, Jagodziñska, Janiszew-
ska... pan Jar...”.
  Z gramatyk¹ historyczn¹ to by³o 
tak, ¿e jakoœ niespecjalnie wchodzi-
³a nam ona do g³owy na zajêciach 
w murach uniwersytetu. Bardziej od-
powiednim miejscem do studiowania 
jêzyka staro-cerkiewno-s³awiañskiego 
i œledzenia ró¿nic rozchodz¹cych siê 
jêzyków s³owiañskich, przekszta³cania 
siê g³osek itd., by³a naszym zdaniem 
ulokowana blisko przystanku SKM 
Gdañsk-Przymorze kawiarnia „Jagien-
ka”, w której by³o piwo. Mgr I. przy-
sta³ na przeniesienie tam jêzykoznaw-
czych æwiczeñ, zgodzi³ siê te¿ na na-
sz¹ propozycjê „wyjœcia w plener” po 
raz drugi, i trzeci... Za czwartym czy 
pi¹tym razem  zaniepokoi³ siê jednak, 

wzi¹³ mnie (bior¹c mnie chyba za oso-
bê powa¿n¹ i odpowiedzialn¹) za ³o-
kieæ, odci¹gn¹³ na bok (przyzwyczai-
liœmy siê ju¿, oczekiwaæ na niego na
korytarzu, gotowi do wyjœcia) i œci-
szonym g³osem powiedzia³, ¿e nie 
ma nic przeciwko tym wypadom, ale 
obawia siê, ¿e ktoœ mo¿e siê poskar-
¿yæ, i¿ zamiast uczyæ siê w miejscu 
do tego przeznaczonym, chlejemy 
piwo w „Jagience” i gwarzymy sobie 
luŸno. Oburzy³em siê, zapewniaj¹c 
go, ¿e nasza grupa jest jak ska³a i na 

pewno nie ma w niej skar¿ypytów, na 
co da³em s³owo. Znów poszliœmy do 
„Jagienki”.
  Przed egzaminem z gramatyki his-
torycznej u pani dr D. Muszyñskiej, 
uznawanym – obok romantyzmu i 
gramatyki opisowej – za prawie nie do 
przebycia przy pierwszym podejœciu, 
mgr I. by³ niespokojny. Wpisuj¹c mi 
zaliczenie – przestraszony, ¿e moim
stanem historycznojêzykowej wiedzy 
skompromitujê go jako nauczyciela 
akademickiego – przekonywa³ mnie
¿arliwie, ¿e powinienem podejœæ do 
egzaminu w drugim terminie, doucza-
j¹c siê przedtem co nieco. Powiedzia-
³em, ¿e tak zrobiê. Nie zrobi³em.
  Kiedy w dniu egzaminu (pierwszy 
termin) mgr I. zobaczy³ mnie w gar-
niturze na uniwersyteckich schodach, 
zadr¿a³; „Gdzie pan idzie, panie Jar?”. 
Chc¹c go jakoœ uspokoiæ, nie myœl¹c 
za du¿o, powiedzia³em, ¿e zak³adam 
siê z nim o pó³ litra, ¿e zdam. Przyj¹³ 
zak³ad, ale nie wiem czy – przekona-
ny, ¿e moja znajomoœæ gramatyki his-
torycznej jest mniej wiêcej zerowa –
zrobi³ siê przez to spokojniejszy, mo¿e 

odrobinê. Powiedziano mi potem, ¿e 
kiedy siedzia³em z pani¹ dr Muszyñ-
sk¹ oko w oko, mgr I. przylatywa³ pod 
drzwi i pyta³ oczekuj¹ce na swoj¹ ko-
lej kole¿eñstwo, „czy pan Jar ju¿ wy-
szed³”. Nie doczeka³ siê (czego ¿a³u-
jê), bo egzamin by³ d³ugi.
 Moja tajemnica polega³a na tym, ¿e 
maj¹c dobr¹ pamiêæ wzrokow¹, parê 
tygodni przed egzaminem rozwiesi-
³em w mieszkaniu, w swoim pokoju, 
sporz¹dzone w³asnorêcznie w trakcie 
czytania ksi¹¿ek jêzykoznawczych, 

plansze z graficznym przedstawieniem 
tajników jêzyka staro-cerkiewno-
s³owiañskiego, z przyk³adami ró¿nic 
wrazów w jêzykach s³owiañskich i 
z czym tam jeszcze by³o trzeba. Czy-
tanie, rysowanie, patrzenie nies³ycha-
nie wzbogaci³y moj¹ historycznojêzy-
kow¹ wiedzê; nagle dozna³em olœnie-
nia: przenikn¹³em sekret mowy ludów
s³owiañskich, poj¹³em przekszta³cenia
g³osek, wokalizacjê jerów itd. – jednym
s³owem, zrozumia³em w czym rzecz,
która zreszt¹ wydawa³a mi siê teraz,
kiedy „z³ama³em szyfr”, doœæ prosta 
– a na dwa dni przed decyduj¹cym 
sprawdzianem mojej wiedzy – jak to 
mia³em w zwyczaju przed ka¿dym 
egzaminem, czytaj¹c gdzieœ wczeœ-
niej, ¿e wiedza potrzebuje u³o¿yæ siê 
w g³owie (coœ jak restart komputera) 
– zamkn¹³em ksi¹¿ki, zlikwidowa³em 
zawieszone na œcianach plansze i po-
szed³em do kina. Nastêpnego dnia te¿.
  Na zakoñczenie przes³uchiwania 
mnie w sprawie jêzyków S³owian po-
³udniowych, wschodnich i zachodnich 
pani dr Muszyñska powiedzia³a, ¿e 
by³oby du¿o lepiej, gdym sobie po-
wtórzy³ wiadomoœci przed egzami-
nem, czego jej zdaniem nie zrobi³em. 
Rozeœmia³em siê w duchu: gdybyœ 
kobieto wiedzia³a, ¿e ja nie mia³em 
czego powtarzaæ, bo ja tê wiedzê do-
piero co, przed samym egzaminem, 
zdoby³em.

  Najpierw dr J. Bachórz rzuci³ uwagê, 
¿e ró¿nica miêdzy domem studenc-
ckim – gdzie urz¹dzaliœmy co jakiœ 
czas zbiórki – a domem publicznym 
jest niewielka, a nastêpnie dziekan 
zg³osi³ podczas jakiegoœ wydzia³owe-
go zebrania, czy czegoœ takiego, pre-
tensje, ¿e w przerwach miêdzy zajê-
ciami, a nierzadko te¿ zamiast zajêæ, 
niektórzy studenci graj¹ w karty pod 
schodami na dole, po mniej uczêsz-
czanej stronie budynku. Spojrzeliœmy 
na siebie – w karty graj¹? – pan dzie-
kan by³ s³abo poinformowany. Cho-
cia¿, owszem, w karty te¿ tam gry-
waliœmy.
  Przypominam sobie to wielkie o¿y-
wienie, tê burzê mózgów, jaka rozpê-
ta³a siê po jednym z takich posiedzeñ 
pod schodami, na filmoznawstwie z
pani¹ magister B. Stolarsk¹. Posiedze-
nia pod schodami by³y o¿ywiaj¹ce.
  Kiedyœ, wyleguj¹c siê na pla¿y – in-
spirowani stanem, z którego w³aœnie,
przy pomocy piwa, siê dŸwigaliœmy –

u³o¿yliœmy do spó³ki z koleg¹, na po-
czekaniu, s³owa piosenki na melodiê 
„Jak dobrze nam zdobywaæ góry”. 
Zaczyna³o siê to od „Jak suszy nas/ 
w ten letni czas,/ Wczorajszy p³omieñ 
w nas ju¿ zgas³...”, a refren by³ taki: 
„Mieæ w uszach szum, i w g³owie 
szum/ Na ustach œpiew/ A w ¿y³ach 
rozcieñczon¹ krew./ Hej¿e hej, hej¿e 
ha/ Pijesz ty, pijê ja/ Pije but, nawet 
dwa/ O jak dobrze, tralala.” Prawda, 
jakie to bliskie „Pieœni Filaretów”? 
Rymy na przyk³ad bardzo podobne: 
u Mickiewicza raz – nas, u nas nas 
– czas; u wczesnego Wieszcza czas 
– kwas, u nas nas – czas; u niego gust 
– ust, u nas nas – zgas³; tam toñ – 
d³oñ; u nas œpiew – krew; u przysz³e-
go twórcy „Pana Tadeusza” duch – 
– dwóch, a u nas dwa – tralala. Zaœ co
do niew¹tpliwej szczeroœci Mickiewi-
czowskiego wezwania „Chwytaj i do 
dna chyl”, to, jak z powy¿szego wy-
nika, byliœmy w tej czynnoœci równie 
szczerzy jak nasi rówieœnicy sto piêæ-
dziesi¹t kilka lat przed nami.

  Zastanawiam siê, dlaczego tak dob-
rze pamiêtam pierwszy i drugi rok 
studiów – nie tylko same zdarzenia, 
ale te¿ towarzysz¹ce im miny, gesty, 
wypowiadane zdania – a z dwóch na-
stêpnych lat w³aœciwie tylko studium 
wojskowe (które jest oddzieln¹ histo-
ri¹, a zreszt¹ coœ tam ju¿ kiedyœ na ten 
temat w tej gazecie pisa³em) i magis-
terium. Jedynym wyjaœnieniem jest to, 
¿e kiedy by³o ju¿ z górki, pojawi³y siê 
niestety objawy dorastania. Zarabia-
liœmy pieni¹dze, wcale niez³e, pracuj¹c 
w spó³dzielni studenckiej; na czwar-
tym roku, maj¹c sporo dni wolnych 
od zajêæ, zatrudnialiœmy siê na zastêp-
stwo w szko³ach jako nauczyciele jê-
zyka polskiego. Niektórzy siê po¿enili. 
Przychodzi³y na œwiat dzieci...

  Pomiêdzy kartkami „Leksykonu re-
¿yserów filmowych” Zbigniewa Pitery 
(wyd. 1978 r.) karnet na (legendarny, 
jak to siê dzisiaj mówi o wszystkim, 
co by³o kiedyœ w jakiœ sposób wa¿ne) 
przegl¹d filmów œwiata „Konfronta-
cje”– ostatnie za lat studenckich „Kon-
frontacje’78”, w kinie „Leningrad„ od 
1 do 11 kwietnia 1979 r. Byliœmy tam
chyba wszyscy – legendarni studenci
filologii polskiej Uniwersytetu Gdañ-
skiego.  

   Weso³ych œwi¹t.


