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Dzieciom

Kiedy im wybaczam
nie wiedzą że ja też kiedyś 
wymyślałam im inne imiona
rysowałam mapy dla ich drobnych stóp
ścieżki między moimi marzeniami
między szczytami zbyt wysokich gór
brałam je w objęcia moich najlepszych przepowiedni
suszyłam im kwiaty
by dla nich zaistniał jakiś dobry bóg
chowałam przed nimi  
niebezpieczne nurty rzek i skaliste zbocza
otchłanie głębiny i strach
ale one jak pszczoły do miodu
lgną do własnego życia
a ja już nic nie mogę zrobić
więc siedzę samotnie zaplatając siwe warkocze
wygładzając szorstkie zmarszczki wspomnień
uśmiecham się do siebie z tamtego lustra
i po cichu im zazdroszczę

  Pogranicze to teren znajduj¹cy się 
na obrzeżu, „po granicy”, czyli na 
skraju jednego, ale tuż przy czymś od-
miennym. To miejsce lub stan, gdzie 
mieszaj¹ się dwa odmienne światy, 
których po³¹czenie tworzy strukturę 
z elementami obu, przez co zupe³nie 
odmienn¹, oryginaln¹, często niepo-
wtarzaln¹. 
  Termin pogranicze można rozu-
mieæ wielorako, na przyk³ad w sensie 
geograficznym. Na granicach krajów 
i regionów, które by³y wytaczane dro-
g¹ administracyjn¹ b¹dź w sposób na-
turalny, znajduj¹ się miejsca, w któ-
rych przenikaj¹ się różne kultury, zwy-
czaje i języki. Ten zlepek rozmaitości
tworzy jeden, niepowtarzalny orga-
nizm, który swoim kolorytem i zróż-
nicowaniem czyni go wyj¹tkowym, 
atrakcyjnym, ale i newralgicznym. Na 
takich terenach rodz¹ się konflikty, 
a jednocześnie powstaje, większa od 
przeciętnej tolerancja, zrozumienie i 
otwartość na innych. Do takich miejsc
można zaliczyć Lwów, Wilno, Sara-
jewo, Wojwodinę czy Kresy Wschod-
nie – miejsce spotkania wielu narodów 
i kultur. Na murach domów, obok dzi-
siejszych napisów w języku ukraiń-
skim, widniej¹ administracyjne rosyj-
skie, a spod schodz¹cej farby wyłania-
j¹ się te polskie i żydowskie sprzed 
wojny. Podobne miejsca znajduj¹ się 
na ca³ym świecie, nie tylko człowiek
graniczy z drugim cz³owiekiem, cza-
sami w bliskim s¹siedztwie znajduje 
się natura, jak choćby w Bieszczadach, 
Australii czy Islandii. Cz³owiek, który 
mieszka u progu dzikiego świata wy-
rabia w sobie inne pojmowanie życia, 
stara się zrozumieć naturę, nie przeciw-
stawiać się jej prawom i żyć w zgodzie 
z ni¹.
  Pogranicze, kresy, rubież to terminy 
określaj¹ce mój dom rodzinny. Roz-
maite wariacje tego zjawiska napię-
trza³y się w nim przez lata. We wspom-
nieniach najstarszych jego mieszkań-
ców Kresy to synonim ojczyzny utra-
conej, arkadii, miejsca idealnego, gdzie 
up³ynę³o ich dzieciństwo i m³odość. 

To nie tylko pogranicze państw, ale i 
kultury, religii, obyczajów, cywilizacji. 
W otoczeniu nienaruszonej przyrody, 
w jednym miejscu mieszkali Polacy, 
Ukraińcy, ¯ydzi, Rosjanie, Ormianie, 
Rusini, S³owacy. Sta³ kośció³, cerkiew
i synagoga. Mówiono wieloma języ-
kami, obchodzono podwójne święta. 
Bezwiednie przechodzono podczas 
rozmowy z jednego języka na inny,
czego nikt nie zauważa³. Moja bab-
cia, Kresowianka, wspominaj¹c swoj¹
m³odość używa³a języka emocji – u-
kraińskiego, potrafi³a też doskonale, a
zarazem nieświadomie, odgrywać rolę 
Polki lub Ukrainki, gdy opowiadając
historie z przesz³ości używa³a, w za-
leżności od kontekstu, języka polskie-
go lub ukraińskiego. Po wojnie jej ro-
dzina opuści³a jedno pogranicze po 
to, aby zamieszkać na drugim, na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych, w niemiec-
kim domu, sto kilometrów od nowej 
granicy z Niemcami, kilka kilometrów 
od nowego zjawiska, jakim było mo-
rze. W wiosce, któr¹ przed wiekami 
za³ożyli S³owianie, przez stulecia za-
mieszkiwali Niemcy, a koleje losu 
sprawi³y, że znów j¹ zasiedlili Polacy 
– spotkali się ludzie z różnych zak¹t-
ków kraju, przestraszeni, wyobcowa-
ni, wykarczowani ze swoich ma³ych 
ojczyzn. Niektórzy z nich nauczyli się
żyć w nowym otoczeniu, inni czekali 
do śmierci na zmianę tego stanu prze-
jściowego, na rych³y powrót do pozo-
stawionego na wschodzie domu lub 
porzucenia z³udzeń powsta³ych na pół-
nocy. Inni w tym samym czasie zna-
leźli się na innych pograniczach. Woj-
na, zsy³ka na Sybir lub przymusowe
roboty, wszechobecna śmierć, g³ód, 
utrata najbliższych – pogranicze wy-
trzyma³ości, gwa³townie urwane dzie-
ciństwo zastępowane dojrza³ości¹, gdy 
ośmioletni ch³opiec musi porzucić no-
wy dom, szko³ę i udać się na koniec 
świata by tam, w trudnych warunkach, 
stać się g³ow¹ rodziny. Wojna to czas, 
w którym stykaj¹ się ze sob¹ życie 
i śmierć, a cz³owiek stoi pośrodku tej 
mozaiki. Kolumbowie, Czechowicz, 

Bia³oszewski, Borowski, wszyscy, dla 
których świat otwiera³ swoje drzwi, 
nagle zamiast mi³ości i piękna otrzy-
mali ból, strach, szkie³ko w oku i kra-
jobraz bitewny. Jak reagowali? Kto 
mi odda moje zapatrzenie, i ten dzień, 
co za tobą odszedł – pisa³ Baczyński. 
Rozpacz, rezygnacja, zagubienie, nie-
pewność, niemoc to uczucia, jakie im 
towarzyszy³y. 
  W takich ekstremalnych sytuacjach 
cz³owiek staje na granicy humanizmu, 
przestaje być cz³owiekiem, a staje się 
zwierzęciem – lub odwrotnie. Można 
przyj¹ć, że nasz byt na ziemi jest po-
graniczem życia i śmierci, rodzimy się 
po to, aby umrzeć. Takie postrzega-
nie bytu doskonale oddaje tytu³ filmu 
Krzysztofa Zanussiego Życie jako 
śmiertelna choroba przenoszona dro-
gą płciową. Śmierć towarzyszy nam 
stale, z każdym dniem jesteśmy jej 
bliżsi. Dotyka nas w sposób pośredni, 
poprzez stratę bliskich osób. Z czasem 
staje się naszym cieniem, gdy nadcho-
dzi starość. Po przekroczeniu granicy 
życia wstępujemy na teren śmierci.
Wszystko się kończy lub wy³ania się 
kolejne rozdroże prowadzące do
dwóch diametralnie różnych światów. 
Granica ta zarysowana jest bardzo
wyraźnie na obrazie Hansa Memlin-
ga Sąd Ostateczny. Po prawej stronie 
przedstawione s¹ czeluście piekieł,
dziesi¹tki istnień poch³anianych przez 
ogień, po lewej zbawieni przekracza-
j¹ bramy niebios, a pośrodku – s¹d 
z Bogiem w centrum. Po jego prawi-
cy miecz, z drugiej strony – kwiat lilii.
  Wyraźnym dowodem istnienia śmier-
ci jest choroba, podczas której cz³owiek 
częściej niż zwykle rozmyśla o minio-
nym życiu i nadchodz¹cej śmierci, nie 
może wydostać się z czarnego worka
rozpaczy, poczucia niesprawiedliwoś-
ci i niespe³nienia. Stawianie czo³a po-
graniczu życia i śmierci jest bardzo 
trudne, nie każdy godzi się na taki stan 
rzeczy. Jedni walcz¹, robi¹ wszystko, 
nawet rzeczy niecne, aby utrzymać się 
przy życiu, np. ludzie w obozach kon-
centracyjnych; matka wyrzekaj¹ca się 
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swojego dziecka, aby przeżyć, syn 
prowadz¹cy ojca do gazu, t³umi¹ lub 
wręcz wyzbywaj¹ się uczuæ po to, aby 
pozostać przy życiu. Inni s¹ pogodzeni 
z następstwami życia. Ma³y ch³opiec, 
Oskar z powieści E. E. Schmitta, w ob-
liczu nieuniknionej śmierci postanawia
przeżyć ca³e życie w ci¹gu dwunastu 
dni. Godz¹c się ze swoim losem od-
najduje szczęście w tym, co ma. Trud-
niej przychodzi to jego rodzicom, któ-
rzy go unikaj¹, gdyż boj¹ się rozma-
wiać i myśleć o śmierci, nie maj¹ od-
wagi stawić jej czo³a. Babcia Kreso-
wianka, poza marzeniem o powrocie
na wschód, pragnę³a w życiu tylko 
jednego: umrzeć jak najszybciej, żeby 
nie stracić w³adzy nad w³asnym cia-

łem i umys³em oraz umrzeć nagle, bez 
świadomości odchodzenia, bez mo-
mentu zawieszenia między jednym i 
drugim stanem. Świadomość jest jed-
nocześnie wielkim darem i kar¹. Na
obrazie Edvarda Muncha, Śmierć 
w pokoju chorego, widnieje pokój u-
mieraj¹cego cz³owieka, jednak on sam 
znajduje się w tle, niewidoczny, na 
pierwszy plan wysuwaj¹ się jego naj-
bliżsi, w ża³obnych strojach, pogr¹że-
ni w rozpaczy. S¹ obok, ale nie z nim,
borykaj¹ się z w³asnymi uczuciami i 
myślami w momencie jego umiera-
nia. Ich twarze prawie nie różni¹ się 
kolorem od zielonych ścian pokoju, 
wszystkie postacie wygl¹daj¹ jakby 
same by³y umieraj¹ce. 
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