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  Pamiêtam dok³adnie jedno zdanie – 
to, które przeczyta³am kilka lat temu 
w jakimœ artykule, ¿e mi³oœæ rodzi 
siê na sali porodowej. Pamiêtam rów-
nie¿, jak bardzo by³am tym artyku-
³em zachwycona. Spodoba³a mi siê ta 
wizja, obraz rodz¹cej siê mi³oœci do 
dziecka, które w³aœnie przychodzi na 
œwiat. Teraz wiem, ¿e ta wizja nie jest 
prawdziwa. Mi³oœæ rodzi siê o wiele, 
wiele wczeœniej.
 Moj¹ córkê pozna³am prawie rok te-
mu. By³a dwumilimetrow¹ kropecz-
k¹, która za nieca³e osiem miesiêcy 
mia³a przeistoczyæ siê w najbli¿sz¹ 
mi osobê. Gdybym teraz mia³a przy-
wo³aæ pierwsze wspomnienie, które 
by³o z ni¹ zwi¹zane i które pamiêtam, 
najdok³adniej opisa³abym twarz mo-
jego mê¿a, wpatruj¹cego siê w ekran 
ultrasonografu, oraz rozpieraj¹c¹ mnie 
dumê. 
  Rzeczywiœcie, by³o to pierwsze 
uczucie, jakie we mnie wzbudzi³a. 
Z radoœci¹ pokazywa³am znajomym 
to zdjêcie, na którym widzieli niewie-
le ponad zamazan¹ smugê szarych 
cieni. Z niecierpliwoœci¹ czeka³am na 
powiêkszaj¹cy siê brzuch, na pierw-
sze, coraz bardziej wyczuwalne ruchy 
dziecka. Wszystko to wydawa³o mi 
siê wtedy tak bardzo odleg³e, ¿e pra-
wie nierealne. Te pierwsze miesi¹ce 
wspominam jako pasmo niewyobra-
¿alnego szczêœcia. Odczuwa³am tak 
wiele pozytywnych emocji, które po-
zwala³y przezwyciê¿yæ ma³e niedo-
godnoœci. Dopiero póŸniej do grona 
tych uczuæ dosz³o wiele nowych, 
czêsto dla mnie niespodziewanych.
  Kiedyœ ciê¿arne kobiety wydawa³y 
mi siê bardzo kruche. S¹dzi³am, ¿e ze 
wzglêdu na odmienny stan potrzebuj¹ 
nieustannej pomocy ze strony innych 
osób. Teraz wiem, ¿e – choæ po czêœ-
ci jest to prawd¹ – ci¹¿a daje kobie-
cie si³ê, o istnieniu której nie mia³a 
pojêcia. Pozwala na pokonywanie 
swoich s³aboœci i lêków, od tych ma³o 
istotnych po najwa¿niejsze. Nagle na 
wszystkie problemy patrzy siê przez 
pryzmat dziecka, które chce siê chro-
niæ za wszelk¹ cenê.
  Dla mnie wspomnienie sali poro-
dowej kojarzy siê z uczuciem, które 
pojawi³o siê najwczeœniej. By³ nim 
strach. Przez osiem godzin, które 
trwa³y ca³¹ wiecznoœæ, musia³am pa-
trzeæ na zaniepokojone twarze leka-
rzy, którzy powtarzali, ¿e moje dziec-
ko dostaje za ma³o tlenu. Fizyczny 
ból nie mo¿e równaæ siê z myœlami, 
które przychodz¹ do g³owy w takim 
momencie. Uwa¿am te¿, ¿e nie ma 
niczego bardziej przera¿aj¹cego od 
s³uchania bij¹cego coraz ciszej serca 
swojego dziecka.
  Moja córka urodzi³a siê przez ce-
sarskie ciêcie. Nigdy nie zapomnê jej 
pierwszego krzyku, po którym ode-
tchnê³am z wielk¹ ulg¹. Nie zapomnê 
jej maleñkich r¹czek, opuchniêtej bu-
zi i ciemnych w³osów, bo jest to naj-
piêkniejsze wspomnienie, jakie mam. 
  Nie wierzê w to, o czym mówi 
wiêkszoœæ kobiet, mo¿e dlatego, ¿e 
minê³o niewiele czasu i nie wyklu-
czam, ¿e w przysz³oœci zmieniê zda-
nie. Nie wierzê w to, ¿e o bólu, towa-
rzysz¹cym rodzeniu dziecka mo¿na 
zapomnieæ. Myœlê, ¿e po prostu prze-
staje mieæ on znaczenie w obliczu te-
go, co otrzymuje siê w zamian. 

JUSTYNA RYNKUN

Moje macierzyństwo
  Moja córka nied³ugo skończy trzy 
miesi¹ce. Codziennie zachwyca mnie 
nowymi umiejêtnoœciami. Nie ma 
niczego, co cieszy³oby mnie bardziej 
od mo¿liwoœci odkrywania z ni¹ 
œwiata. Dziêki niej ka¿dy dzieñ jest 
dla mnie niespodziank¹ i tym tak¿e 
jest dla mnie macierzyństwo.
  W ci¹gu tych trzech miesiêcy si³¹ 
rzeczy zetknê³am siê z doœæ du¿¹ 
iloœci¹ rodziców. Tym, co uderza 
mnie w ich wypowiedziach, jest nie-
cierpliwoœæ. Mówi¹, ¿e nie mog¹ siê 
doczekaæ, a¿ ich dzieci zaczn¹ same 
siadaæ, chodziæ, mówiæ... Nie jestem 
w stanie tego zrozumieæ, bo wydaje 
mi siê, ¿e przez to wieczne czekanie 
na nowe umiejêtnoœci bagatelizuj¹ 
te, które ich dzieci ju¿ zdoby³y. Sa-
ma jestem ciekawa, jak moja córka 
bêdzie wygl¹da³a za rok, piêæ i piêt-
naœcie lat, czego siê w tym czasie 
nauczy, jakim bêdzie cz³owiekiem. 
Ale na dzieñ dzisiejszy chcê umieæ 
cieszyæ siê tym, czego nauczy³a siê 
do tej pory . Myœlê, ¿e macierzyñst-
wo w³aœnie na tym powinno polegaæ. 
Na dbaniu o przysz³oœæ i cieszeniu siê 
teraŸniejszoœci¹.

   Nie potrafię zrozumieć, dlaczego 
jednym udaje się przejść przez życie 
w szczęściu i miłości, bogactwie i ra-
dości, a mojemu Markowi nie. Dla-
czego nie miał w sobie takiej woli ży-
cia, która pomogłaby mu zmierzyć się 
z samym sobą, dlaczego tak łatwo się 
poddał? Odszedł tak niespodziewa-
nie, że choć minął rok, wciąż w to nie 
wierzę.
  Siedzę przy starym, okrągłym stole 
nad dziwną pracą z metodyki. Myśli 
kotłują się w głowie niczym pranie 
w automacie. Jednym uchem słucham 
relacji z rozdania Oscarów – Brody, 
Streep, O’Toole, Kidmann... Wielki 
świat. Bomby nad Irakiem – okrop-
ność. Moja córka w Londynie – tęs-
knota. Syn w Sopocie z ojcem i psem 
– głupota. Mama sama w Koszalinie. 
Ja sama z syndromem pustego gniaz-
da. Kotka biała jak śnieg łazi po moich 
notatkach, cholera. Za oknem chyba 
deszcz. Nie mogę połknąć tabletki na 
uspokojenie. I tak dalej, i dalej.
  Oto cytat z życia wybitnej, niezrea-
lizowanej aktorki, która marzy o da-
lekich podróżach i o locie na księżyc. 
Ten cytat mógłby chyba być zacząt-
kiem scenariusza, kolejnej kretyńskiej 
opery mydlanej. Wystarczyłoby tylko 
uruchomić stare znajomości, lub wejść 
w tzw. trybiki sukcesu. Tylko po co? 
Ewentualna zainteresowana nie jest 

zainteresowana. Bo cóż to jest kariera, 
bogactwo, splendor w obliczu Tego 
Niewiadomego!
  Kobieto, puchu marny, co ci chodzi 
po głowie, wstyd. Zapomnieć, wyrzu-
cić, nie myśleć. Oczywiście, że się da, 
wszystko się da, jeżeli bardzo się chce.
Jednego tylko się nie da. Nie da się 
zapomnieć o zielonym zeszycie. Cho-
lera, zgubiłam zielony zeszyt, zapo-
działam gdzieś wspomnienia, straci-
łam kilka ważnych godzin z mojego 
życia, chyba zwariuję...
  Bardzo mi go brakuje. Zastanawiam 
się, jak mu tam jest, na tym drugim 
świecie. Bez rodziny, bez przyjaciół, 
bez marzeń, które pchały go przed sie-
bie i zmusiły do opuszczenia Polski. 
Dziwnie i oficjalnie to brzmi: umarł 
wśród obcych, na obcej ziemi.
  Jego prochy wróciły w metalowej 
urnie, niosłam je do domu ulicami 
Gdyni w plastikowej torbie, jak zaku-
py z supermarketu, obok przechodzili 
ludzie, toczyło się „żytko”, Boże jaki 
absurd. Chciał mi pomóc sąsiad: – Co 
tam masz? Daj, bo się zerwiesz. – Nie, 
dziękuję, to tylko mój brat, teraz niko-
mu go nie oddam. Pomyślał pewnie, 
że całkiem zgłupiałam i poszedł swoją 
drogą.
  Moja droga już się skończyła, stoję 
na rozdrożu i kręcę się niczym g... 
w przerębli próbując znaleźć wąziutką 

  Mam nadziejê, ¿e uda mi siê wy-
chowaæ moj¹ córkê na m¹drego cz³o-
wieka. ¯e kiedy po latach bêdê wspo-
wspomina³a chwile z ni¹ spêdzone, 
nie bêdê mia³a sobie zbyt wiele do 
wyrzucenia. A ju¿ teraz mam pew-
noœæ, ¿e dziêki niej moje ¿ycie bê-
dzie bardzo bogate w niepowtarzal-
ne chwile i uczucia. Bo przecie¿ mi-
³oœæ narodzi³a siê du¿o wczeœniej, ni¿ 
ona sama.

ścieżynkę. Jedna zaprowadziła mnie 
do Londynu, a ponieważ niewiele wi-
działam w życiu, natychmiast zako-
chałam się w tym mieście. Za poży-
czone pieniądze pojechałam odwie-
dzić córkę, która uciekła do innego 
świata, bo tam, gdzie się urodziła i wy-
chowała, było zbyt duszno. Siedem-
naście godzin dziennie latałam jak 
szalona po Londynie. Chciałam zoba-
czyć jak najwięcej, żeby zapomnieć. 
W Kenwood House patrzyłam w oczy 
Rembrandtowi, niewiele brakowało, 
bym Halsa podrapała pod wąsem. 
W National Gallery zwariowałam: nie 
będę malowała, wszystko już namalo-
wano, niczego nie potrafię! W West-
minster Abbey słuchałam gregoriań-
skich chórów i płakałam. W katedrze 
św. Pawła – jest wspaniała – wdrapa-
łam się na galerię szeptów i chciałam
szepnąć Panu Bogu, że mimo wszyst-
ko życie jest piękne, i że ludzie są pięk-
ni chociażby dlatego, że wybudowali 
takie cudo, ale Bóg chyba o tym wie. 
No więc dalej, Hampton Court Palace, 
Tower of London, Kensington Palace 
– naprawdę, o Londynie, jak o zieleni, 
mogę w nieskończoność.
  Ale już mi się nie chce. Nie chce mi 
się też chodzić do ukochanego do nie-
dawna teatru. Ważne, że znalazłam 
zielony zeszyt, który nie jest wcale 
zielony, lecz niebieski.

Bożena Ptak

Z relacji Ewy

To był malutki dusiciel
zakrztusił się mym powabem
bo kochał baby nad życie
poróżnił się z adamem
a adam jak to adam
tylko chłop
znaczy tchórz i antyfeminista
zżarł jabłko i tylko się oblizał
a w dodatku skarżypyta
i pies ogrodnika
dopiero ten wąż niestety 
rozpoznał we mnie kobietę
a ten tchórz oczywiście
do dziś czerpie z tego korzyści
pan bóg nas wygnał z raju
po wężu noszę żałobę
adam mi skąpi na wszystko
i stał się dzieciorobem...

  Od zawsze fascynował mnie pło-
mień świecy, małe migocące świateł-
ko tańczące na wysmukłej parafino-
wej nóżce. Płomienny strój, harmonia 
ruchu, wspaniała choreografia przed-
stawienia wprowadzała mnie w na-
strój zadumy, spokoju i nadziei. Przez 
całe lata zamiast światła elektrycznego 
zapalałam świecę. Uczyłam się przy 
świecach, malowałam przy świecach, 
wszystko było wspaniałe właśnie wte-
dy, gdy paliły się świece. Nawet ślub 
był przy świecach, ślub, na który ksiądz 
spóźnił się całą godzinę, a ja nie mia-
łam do niego żalu, ponieważ nastrój 
stworzony przez ogromną ilość świe-
cowych płomieni tak zafascynował 
wszystkich gości, że odebrali spóźnie-
nie księdza jako specjalnie zaaranżo-
wane działanie. Świat jest taki piękny, 
kolorowy i romantyczny, gdy migocą 
dookoła parafinowe ogniki. Obecnie 
często korzystam z dobrodziejstw 
szklanych kulek, ale kiedy tylko możli-
we zapalam świece. Szkoda, że wszys-
cy ulegli czarowi elektryczności.
 Kiedy jestem w kościele i widzę prze-
rażającą ilość światła elektrycznego,
w bogatych oprawach, często kryszta-
łowych, to zastanawiam się gdzie jes-
tem – w kościele czy w teatrze. Kie-
dyś na prostych metalowych tańczyły 
pomarańczowe ogniki, tak było w ko-
ściółku w mojej małej miejscowości, 
nigdy nie zapomnę tamtych pięknych 
dni.
  Facynacja światłem wzrosła z chwi-
lą, kiedy w moim domu zamieszkał 
wspaniały, siedmioramienny świecz-
nik, przypominający menorę, jedną 
z największych świętości ludu Izraela, 

drzewo życia, symbol pełni i doskona-
łości. Jeden przedmiot i aż tyle wspa-
niałości weszło razem z nim do moje-
go domu i życia. Siedem ramion, sie-
dem płomieni, zgaszę jedno – świeci 
sześć pozostałych, tworzy się harmo-
nia i jedność. Środkowy kieruje się ku 
górze, a boczne świecą ku środkowi, 
lewe płomyki kierują się w prawą 
stronę, a prawe w lewą, co za dyscy-
plina i jedność. Kiedy tak bez końca 
obserwuję tę wspaniałą grę światła, 
odnoszę wrażenie jakbym była częś-
cią menory, szczególnie jej centrum, 
do którego zamiast płomieni tuli się 

moja rodzina. Cóż za wspaniałe uczu-
cie, nie wyobrazam sobie dnia bez
bez światła menory. Każdy kto gości 
w moim domu jest zafascynowany 
urokiem świecznika i jego płomieni, 
i każdy z nich wywołuje dyskusję na 
temat menory i Żydów.
  Menora sprawiła, że bardzo zainte-
resowałam się, wręcz zafascynowała 
mnie kultura żydowska. Przy wspa-
niałym płomieniu światła menory słu-
cham muzyki, maluję obrazy i czytam 
o historii narodu żydowskiego. Nie-
samowite, że wszystko to dzieje się za 
sprawą małego płomienia świecy.

ANNA BARANOWSKA

Tańczący płomyk

URSZULA KOWALSKA

Wieczorem, przy stole


