Październikowy gwiazdozbiór
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Co to są paździerze? Odpadki lnu, lub konopi. Pojawiają się w dziesiątym miesiącu
roku i nadają temu miesiącowi nazwę. Z niemieckiej tradycji pochodzi nazwa
„winnik” – od czasu winobrania.
Jakież mamy ważne rocznice w październiku. Rzecz paradoksalna. Oto rocznica
Rewolucji Październikowej była niegdyś obchodzona z dość ambiwalentnymi
uczuciami w… listopadzie. Ale na szczęście to przeszłość… Zapowiadano „świetlane
zorze dla ludzkości”, a przyszedł mrok i ból milionów. Współcześnie ważne rocznice
są nam mentalnie bliższe. 17 października w Paryżu przy Placu Vandome nastąpił
zgon Fryderyka Chopina. To w paryskim Parku Monceau przy marmurowym
pomniku mówiłem sobie króciutki liryk z tomu Poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera
(seria II, XVI) poświęcony wielkiemu Polakowi:

Z daleka ku mnie płyną
Chopina smutne tony
I duszą mą owłada
Żal nieskończony.
*
Chciałbym wyciągnąć ręce
i lecieć gdzieś w przestworza,
w wieczornych cichych mgławic
bezdenne morza.
*
Coś rwie mi serce z piersi,
od ziemi mię odtrąca – –
a gardło moje dławi
gorycz paląca…
Chopin!… Taki dawny i jednocześnie aktualny, żywy. Po odwołaniu stanu wojennego
bywałem dość często w Paryżu na Wyspie u Romanowiczów. Zachodziłem
systematycznie na cmentarz Pere Lachaise. Często podchodzili do mnie młodzi
Polacy, których 13 grudnia 1981 roku zastał nad Sekwaną. Tacy czasowi emigranci…
Pytali, co w Kraju, co mają robić. Zwykle odpowiadałem, że decyzja do nich należy.
Po chwili dawałem sygnał: „Skoro pochylacie się nad ciałem Chopina, skłońcie się
też przed jego sercem w Kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w
Warszawie”.
Październik!… Jarosław Iwaszkiewicz bywał wielekroć zapatrzony w październikowe

niebo, by potem napisać w roku 1942 słynne Plejady (wydane w 1946) z pysznym
początkiem: „Plejady to gwiazdozbiór już październikowy”. Kusił poetę bezustannie
ten niosący przymrozki miesiąc. W tomie Krągły rok (1967) pomieścił Iwaszkiewicz
wiersz Październik, dzięki któremu niemal wszystkimi zmysłami odbieramy smak i
urodę polskiej prowincji:
Ptaki październikowe
schylają zmęczone głowy
*
jak w zadymionych zwierciadłach
stoją jesienne sady
anioły i papugi
obsiadły winogrady
*
jeszcze te trochę liści
jeszcze jagód dwie kiści
i okruszyny w koszyku
*
już po wiosennym krzyku
już po zielonych godach
śpi papierowa uroda
*
już wszyscy gwiezdni ptacy

zaświecili
już wszyscy letni bracia
ulecieli
*
zasypia jeden za drugim
pod liściem przywiędniętym
*
i nikt już nie pamięta
ja może jeden pamiętam
*
i może jeszcze kto drugi
Podobnie, jak inne miesiące, październik także obrasta w przysłowia. Oto one: „W
październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada”; „W
październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada”; „Gdy październik mroźny,
to nie będzie styczeń groźny”; „Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju”;
„Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza”; „Październik stoi u
dwora, wykop ziemniaki z pola”; „W październiku jak na śmietniku”; „W
październiku myśli z ptakami na północ odlatują”…

Jan Matejko, Królowa Jadwiga, fot. Wikimedia Commons
Najprzedniejsze jest jednak przysłowie: „Na Jadwigi, z kapustą na wyścigi”. Dlaczego
„na wyścigi”, z kim mamy się ścigać? Ano z tu i tam atakującym nas śniegiem, czy
nawet z dojmującymi śnieżycami. Właśnie na dzień 15 października, czyli na
imieniny Teresy i Jadwigi, niegdyś dość często pojawiały się opady śniegu.
Pospiesznie z pola zbierano kapustę, która zwykle wędrowała do ziemnych piwnic,
niekiedy do kopców. Część główek kapusty szatkowano, udeptywano w drewnianych
bekach, kiszono; często z marchwią, kiedy indziej z jabłkami, wielekroć z burakami,
aby przydać kapuście czerwonawego koloru. Deptanie kapusty – a nie ubijanie jej
drewnianymi tłuczkami – poprzedzał swoisty rytuał. Przez kilka godzin młodzieńcy
wiejscy moczyli w cebrzyku nogi, szorowali je, następnie wkładali trzyćwierciowe
lniane kalesony i wchodzili do dębowej beczki wysokiej na jakieś półtora metra.
Zwykle kobiety szatkowały główki kapusty, „urobek” sukcesywnie wrzucały do
beczki. Deptanie polegało na obracaniu się wokół osi tak, aby raz pięty były po
trosze od strony środkowej, to znów od zewnątrz – przy klepkach beczki. Nadmiar
soków wybierano „bąclowymi” – kamiennymi – czerpakami. Jeśli ktoś – nawet
najbiedniejszy – miał na sezon zimowy „bekę” z kapustą oraz parę kwintali
ziemniaków, uważano, że nie umrze do „przednówka” z głodu…

Te październikowe Jadwigi, Jadźki i Jagody w pejzażu mojej biografii stanowią
zjawisko fascynujące, wzbogacają tę biografię. Poprzez wielkie polskie malarstwo i
historyczne powieści zapadła w moje serce Królowa Jadwiga. Jestem dumny z tego,
że ukończyłem Uczelnię krakowską, którą przed stuleciami ona restytuowała dzięki
osobistej hojności. W mojej młodości i dzisiaj w latach senioralnych pochylałem się
ze wzruszeniem o nadal się pochylam nad jej jasnym sarkofagiem. Moja babcia po
mieczu – Jadwiga Wójcikowa, leży na cmentarzu w Będzinie. Była dobrą prostą
kobietą z Sancygniowa, ale też spoczywa na Królewskiej Górze Zamkowej.
Niech długo żyją: siostra wujeczna Jadzia Wójcikówna; szkolne koleżanki:
Karczówna-Ślązak, Targowska-Kucia, Wyrzycka-Mazurowa. Z sąsiadek: Jadzia
Janiszewska. Ze współpracowników: redaktor Jagoda Krzeszowiec. A to dopiero
początek serdecznej listy…
Przysłowia przysłowiami. Ale ważniejsze jest to, że POLSKI PAŹDZIERNIK przyniósł
nam Polakom w roku 1956 wyraźne rozszerzenie sfery wolności… Po październiku
przychodzi LISTOPAD. Ten miesiąc też jest nacechowany myślą o wolności. Tak, bo
właśnie „listopad to dla Polaków niebezpieczna pora.” Ale do tej sprawy wkrótce
wrócimy.
Prof. Włodzimierz Wójcik (1932-2012) – historyk literatury, krytyk, eseista, autor
prac o współczesnej literaturze polskiej, profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
*
Zobacz też:
Wrzesień pełen wrzosów i… wojennych wspomnień

