Wieczorne rozmowy z wnukami
w trudnym czasie

Okładka książki Kazimierza Brauna
Nakładem Wydawnictwa 3DOM ukazała się w tym roku pozycja, która objaśnia
młodemu pokoleniu tradycję i patriotyzm. Kazimierz Braun w publikacji zawarł
osobiste rozmowy z wnukami, opowiada im o swoim życiu i życiu członków
rodziny, kim byli i jakimi wartościami się kierowali. Autor tłumaczy, na czym
polega lojalność, odwaga, miłość, rodzina i poświęcenie. To jest książka nie tylko
dla dzieci, dorośli też przeczytają ją z dużym zainteresowaniem. Ważnym
przesłaniem książki jest uświadomienie rodzicom, że z dziećmi, nawet tymi bardzo
małymi, trzeba rozmawiać, opowiadać, kim byli przodkowie, tłumaczyć trudne
sytuacje, bo przecież to dorośli kształtują nowe pokolenie. Zalew zbędnych
informacji, którymi atakowany jest młody człowiek, nie da mu oparcia, poczucia
własnej tożsamości i swoich korzeni. Rodzice, często zabiegani w pogoni za
przyszłością, zmęczeni codziennymi troskami, nie znajdują czasu na długie
rozmowy z dziećmi. Dziadkowie są na innym życiowym etapie, więc to oni mogą
się zająć edukacją swoich wnuków. Kazimierz Braun jest dramaturgiem,

reżyserem teatralnym, pisarzem, a także profesorem i wykładowcą akademickim.
Wykładał m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, New York
University, Uniwersytecie Kalifornijskim (w Santa Cruz) i przez wiele lat na
University at Buffalo. Mimo wielu lat spędzonych na emigracji, ojczyzna i więzi
rodzinne są dla niego bardzo ważne. (Joanna Sokołowska-Gwizdka, red.).
Kazimierz Braun (Buffalo)
PROLOG
Miałem w moim, już długim życiu, Bożą Łaskę, niezmierne szczęście i wielki
przywilej opowiadania moim dzieciom i wnukom różnych historii, wspomnień,
bajek. Wydobywałem je z własnej pamięci, a także z wyobraźni, z historii rodziny i
kraju. Wypłacałem się w ten sposób za te dary jakimi ubogacali mnie kiedyś moi
rodzice, Juliusz i Elżbieta z Szymanowskich, a także babcia Henryka Braunowa,
która mieszkała latami w naszych domach rodzinnych. Dziadka Karola Brauna nie
znałem. Zmarł przed moim narodzeniem. Natomiast dziadek Michał Szymanowski,
w którego dworze, w Mokrsku Dolnym nad Nidą, urodziłem się, był najpierw dla
małego wnuka dalekim, wyniosłym punktem odniesienia w porządkowaniu
dziecinnego świata, ale później, gdy już ograbiony przez tzw. „reformę rolną” ze
swego majątku zamieszkał w jednym sublokatorskim pokoju w Kielcach, zapraszał
mnie często do siebie i wtedy obdarzał mnie opowiadaniem o życiu, jakie było
przed wojną – przed okupacją niemiecką i przed okupacją sowiecką, jak nazywał
zaprowadzone w Polsce komunistyczne rządy.
Gdy zeszliśmy się z Zofią Reklewską, to okazało się, że pochodzimy z podobnych
okolic. Ja urodziłem się w Kieleckiem, i całe dzieciństwo spędziłem w tamtych
stronach, w leśnym domu w Milechowach, a ona, wprawdzie urodziła się w
Warszawie, ale jako dziecko mieszkała w Sandomierskiem, w Mirogonowicach, we
dworze swoich rodziców Wincentego i Anny Reklewskiej z Wasiutyńskich, przy
czym jej ojciec prawie tuż po jej urodzeniu został zamordowany przez
komunistycznych bandytów.
Gdy w naszym życiu małżeńskim otrzymaliśmy dar dzieci, to moje wieczorne
opowiadania Monisi, Grzesiowi, Justysi stały się prawie-że niezbędnym rytuałem
rytmu rodzinnego dnia, potrzebnym do tego stopnia, że gdy kroił się jakiś mój
wyjazd z domu na dłużej (a to zdarzało się – teraz sądzę – zbyt często), to
nagrywałem wieczorne opowiadanki na kasetę, a Zosia odtwarzała je wieczorami
dzieciom.

Lata mijały, nasze dzieci rosły. Pojawiały się ich dzieci. Siadałem przy łóżeczku
małej Ani, potem małej Asi, a potem małej Anielki – córek naszej córki Moniki.
Potem takie dobre chwile dane mi było dzielić z córkami naszej córki Justyny –
Zosią i Lilką. Z nimi – tak się to ułożyło w naszym życiu rodzinnym – byliśmy
blisko, i jesteśmy – od samego ich urodzenia, i nadal, gdy już stają się panienkami.
Nadal są okazje do wieczornych, i nie tylko wieczornych, opowiadań.
Jestem wszystkim tym dzieciom niezmiernie wdzięczny, że zechciały mnie
obdarzać swoją uwagą, że jakoś przydawałem się im do podciągnięcia pod brodę
kołderki, poprawienia poduszeczki, wygładzenia wyobraźni rozbrykanej w ciągu
dnia, przywołania w ich pobliże Anioła Stróża, ale także do wywołania z
przeszłości tych, z którymi teraz nie mogą się spotkać, a którzy jednak czuwają
nad ich snem.
Ta książeczka powstała z tęsknoty za takimi chwilami także przy łóżeczkach Alka i
Helenki, dzieci mego syna Grzegorza i jego żony Aleksandry. Chciałbym, aby
przydała się im dwojgu i ich dzieciom, a może i innym rodzicom, i innym dzieciom.
W czasie, w którym piszę te słowa – a jest to straszny i tajemniczy czas zarazy,
jedni zowią go epidemią, inni pandemią, a jeszcze inni, po prostu, wojną – dorośli i
starsi spędzają, nawet i przymusowo, więcej czasu w domu. Siadają wieczorami
przy małych łóżeczkach. A dzieci właśnie w takim czasie bardzo potrzebują – nie
rozumiejąc przecież, co się wokół nich dzieje – obecności, ciepła, uwagi i słowa
dorosłych.
Mam nadzieję, że te wieczorne rozmowy z moimi wnukami, pozostając w kręgu
historii jednej rodziny, zawierają w sobie ziarna, które można zasiać w ogrodach
innych rodzin. Próbuję bowiem opowiadać nie tylko o ludziach i zdarzeniach, ale
także, bardziej ogólnie, o wierności, odwadze, troskliwości, pracowitości, o bardzo
prostym i oczywistym trwaniu przy wierze, wartościach i zasadach, o
pielęgnowaniu tradycji. A także, te moje opowiadanki mogą się może przydać,
jako swego rodzaju mapa drogowa, która posłuży moim dorosłym czytelnikom w
wyprawach szlakami ich własnej pamięci. (…)
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ROZMOWY Z ALKIEM
Dzielny pradziadek Juliusz
Tego wieczora, jak tylko usiadłem przy łóżeczku Alka, powiedziałem od razu:
– Dzisiaj, Alku, opowiem ci o twoim pradziadku. Był ojcem twojego dziadka, to jest
moim ojcem. Na imię miał Juliusz. Na drugie imię Henryk. Nazwisko nosił takie
same jak ty, jak twój ojciec.
– Ja jestem Aleksander Braun. Aleksander Wincenty Braun – powiedział poważnie
Alek. Ja wiem jak się nazywam. Ja to wiem bardzo dobrze.
– A on, twój pradziadek, nazywał się Juliusz Henryk Braun. Pod koniec życia był
profesorem, uczył studentów, wiesz, o kimś takim mówi się „nauczyciel

akademicki”. Ty masz nauczycielki w przedszkolu. Teraz twoją nauczycielką jest
twoja mamusia, prawda? Bo przedszkole zamknięte, więc uczysz się w domu.
Zanim został nauczycielem akademickim twój pradziadek był prawnikiem. Takie
uzyskał wykształcenie, to znaczy, tego się nauczył, to robił.
– Kim, dziadku, był pradziadek? Prawnikiem?
– Tak, prawnikiem. To znaczy, że znał prawo i pomagał ludziom przestrzegać
prawa. Prawo mówi o tym, co wolno, a czego nie wolno. Jak ktoś zrobi coś, czego
nie wolno robić, to może być postawiony przed sądem.
– To on był sędzią? – zapytał Alek. – Bo ja wiem, że w sądzie jest sędzia. I na
boisku piłkarskim jest sędzia. Czy on był sędzią piłkarskim?
– On nie był sędzią. Był obrońcą. I nie na boisku, tylko w sądzie.
– Obrońcy to są na boisku – skonstatował autorytatywnie Alek. – Oni grają z tyłu,
za nimi jest tylko bramkarz, a z przodu grają napastnicy. Lewandowski!
– W sądzie też są obrońcy – starałem się przekonać małego rozmówcę. – Widzisz,
jak jakiś człowiek staje przed sądem, to sądzi go sędzia. Ale jest także jeden taki
prawnik, mówi się o nim prokurator, który przedstawia sędziemu winy tego
człowieka, oskarża go. A drugi prawnik, który nazywa się adwokat, broni go przed
tymi oskarżeniami. Sędzia słucha co mówi oskarżony, co mówi prokurator, co
mówi adwokat. A potem wydaje wyrok. Kiedyś będziemy musieli dłużej
porozmawiać o sądzeniu, o sądach, o tym, co się nazywa „wymiarem
sprawiedliwości.” Często, niestety, to jest raczej wymiar niesprawiedliwości. Ale
teraz powiem ci tylko, że twój pradziadek był obrońcą, adwokatem. Bronił ludzi w
sądach. Pomagał ludziom w ten sposób. Żył długo. Zrobił wiele dobrego. Wiele też
wycierpiał.
Gdy to powiedziałem – natychmiast opadły mnie wspomnienia tych strasznych
chwil – obrazów: aresztowanie ojca przez gestapowców; aresztowanie ojca przez
ubeków; ogłoszenie wyroku na ojca – właśnie: niesprawiedliwego wyroku – przez
komunistyczny sąd wojskowy; widzenia z ojcem w więzieniu. I ten moment, jak
cios: siedzimy nad rzeką Wierną po kąpieli w letnie popołudnie. Są rodzice, dzieci,
i jest już z nami Zosia, moja młoda żona. Wszyscy jesteśmy w kostiumach
kąpielowych. I ona nagle, tak po prostu, pyta ojca, z głębi swojej troski o niego i
miłości do niego – nie pamiętam dokładnie jej słów – pyta o zauważone nagle

blizny na jego plecach i piersiach. Pamiętam słowa ojca – krótkie, tylko
informacyjne, jakby bezosobowe, jakby to nie było o nim: to z ubeckich
przesłuchań na Mokotowie.
Nie pozwoliłem jednak swojej myśli kołatać się po tych ciemnych zaułkach. Z
wysiłkiem zamknąłem wieko studni pamięci. Powiedziałem tylko:
– Wiele mam ci, Alku, do opowiedzenia o twoim pradziadku. Jak Pan Bóg da to
jeszcze znajdzie się na to czas. Dzisiaj opowiem ci jak był żołnierzem.
– Miał karabin? Ja mam pudełko ołowianych żołnierzyków – pochwalił się Alek.
– Miał karabin. Gdy służył jako wartownik. Gdy służył jako kierowca wojskowy to
miał pistolet. Bo to było tak, Alku, że za jego życia były dwie wielkie wojny na
świecie, w Polsce. I on, twój pradziadek, w czasie pierwszej z tych wojen był za
młody, aby pójść do regularnego wojska, ale chciał walczyć o Polskę, więc zgłosił
się jako ochotnik – to znaczy sam tak chciał, choć nie musiał – do harcerskiej
służby wartowniczej, bo był harcerzem. I tam dostał karabin. I był żołnierzem. A
gdy wybuchła druga wojna, gdy Niemcy napadli na Polskę, to pradziadek był tym
razem już za stary, aby otrzymać powołanie do wojska. Ale znów zgłosił się sam,
jako ochotnik. Znów chciał walczyć o Polskę. Zgłosił się do wojska ze swoim
samochodem. Ponieważ był to dobry samochód, mercedes, więc został oddany do
użytku generałowi, dowódcy jednej z polskich armii. I w ten sposób twój
pradziadek został kierowcą tego generała. Wtedy otrzymał pistolet.
Polska walczyła z Niemcami przez kilka tygodni. Armia tego generała wykazała
się szczególnym bohaterstwem. Ale ostatecznie została otoczona ze wszystkich
stron przez przeważające siły niemieckie. Generał, dowódca armii, postanowił się
poddać i poddać resztki swych wojsk. To znaczy przestać walczyć, po to, aby
uratować życie tych żołnierzy, którzy mu jeszcze pozostali. Wszyscy dostali się do
niewoli – wszyscy żołnierze, generał, a także jego kierowca, twój pradziadek.
Niemcy urządzili dla nich wszystkich prowizoryczny obóz jeniecki na jakiejś
wielkiej łące. Wyobraź to sobie: wielka łąka, a na niej stoi wiele polskich,
wojskowych samochodów osobowych i ciężarowych rozrzuconych chaotycznie, w
tym mercedes twego pradziadka. Na łące kłębią się grupami i pojedynczo polscy
oficerowie i żołnierze – bez broni. Bo są jeńcami. Łąka otoczona jest drutem
kolczastym umocowanym do świeżo wbitych w ziemię drewnianych palików ─ tak
jakby to było wielkie pastwisko. Tylko, że zamiast bydła są na nim ludzie. Poza

drutami, na zewnątrz, rozsiane są gęsto niemieckie posterunki z ciężkimi
karabinami maszynowymi wycelowanymi w łąkę, w tych ludzi. Na zewnątrz
drutów przechadzają się niemieccy wartownicy. A za nimi, tworząc ogromny
pierścień, stoją niemieckie czołgi z lufami także wycelowanymi na tych ludzi.
Opowiadałem ci kiedyś, Alku, o czołgach rosyjskich, które podpełzały do naszego
zimowego lasu pod koniec tej właśnie wojny. A to, co ci teraz opowiadam,
wydarzyło się na jej początku, a czołgi były niemieckie. Sytuacja, zdawałoby się,
bez wyjścia. Wszystkich jeńców czekała niewola.
Twój pradziadek był jednym z jeńców. Swój pistolet musiał oddać Niemcom. Ale
od samego momentu uwięzienia myślał o ucieczce. O wydostaniu się na wolność.
Nie godził się na niewolę. Był człowiekiem przedsiębiorczym, sprytnym i
odważnym. Chodząc w ciągu dnia po otoczonej przez Niemców łące, zauważył
jakąś większą przerwę między niemieckimi posterunkami i czołgami. Postanowił
uciec – wyczołgać się w nocy z obozu jenieckiego. Był kiedyś harcerzem – w
harcerstwie nauczył się czołgać.
Wiesz, co to jest czołganie się, prawda, Alku? Szorujesz brzuchem po trawie, po
piasku, czy nawet kamieniach, podciągasz się ku przodowi tylko rękami i cały czas
uważasz, żeby być jak najbliżej ziemi.
Więc pradziadek czekał w tym miejscu do nocy. Chciał się wyczołgać pod osłoną
ciemności. Wszyscy jeńcy poukładali się po prostu na ziemi, żeby się jakoś
przespać. Zapadła ciemność. Pradziadek czuwał i już miał rozpocząć swoją próbę
ucieczki z obozu, gdy nagle zaryczały motory czołgów stojących dookoła obozu i
zapaliły się ich reflektory oświetlając całą łąkę. Były jednak pomiędzy tymi
reflektorami smugi cienia. Choć ucieczka w tych warunkach była naprawdę
bardzo ryzykowna, pradziadek zaczął się czołgać – najpierw pod drutami
kolczastymi, potem między niemieckimi wartownikami, potem między niemieckimi
czołgami. Czołgał się bardzo długo. Wreszcie zostawił Niemców za sobą.
W jakichś krzakach zdjął kurtkę munduru i wepchnął ją pod liście. Zachował
jednak portfel – wiesz, twój tatuś też ma taki portfel z dokumentami, z pieniędzmi.
Pradziadek nie wyrzucił portfela, bo miał w nim dużo pieniędzy i swoje
dokumenty, choć złapany przez Niemców, byłby natychmiast zidentyfikowany w
oparciu o te dokumenty. Ale i pieniądze, i dokumenty, mogły mu być potrzebne w
dalszej drodze ucieczki.

Więc twój pradziadek najpierw długo się czołgał, a potem szedł kilka kilometrów
przez las, aż doszedł do jakiejś wsi. Był środek nocy. Zastukał do pierwszego z
brzegu domu. Nikt nie chciał mu otworzyć. Szepcząc przez drzwi, przekonał
jednak gospodarza, że jest polskim żołnierzem, który uciekł z niemieckiej niewoli i
potrzebuje pomocy. Wreszcie drzwi się otwarły. Pradziadek poprosił gospodarza,
żeby mu sprzedał spodnie, buty i sweter. Przydały się zachowane pieniądze.
Zapłacił hojnie. Przebrał się, zostawiając swoje spodnie wojskowe, które tamten
mężczyzna natychmiast spalił w piecu kuchennym.
Pradziadek dopytał się jeszcze tego człowieka o najbliższy kościół parafialny.
Poszedł we wskazaną mu stronę. Dotarł pod plebanię o świcie. Przedstawił się
księdzu proboszczowi, który przyjął go z wielką troskliwością i serdecznością.
Pradziadek zaproponował temu księdzu kupno swego samochodu, który wciąż stał
przecież w obozie jeniecki, za drutami – jeśli uda się go wydostać. Ksiądz przyjął
propozycję. Ustalili jak to zrobią. Już zaczęli walczyć z Niemcami metodami
konspiracyjnymi. Ksiądz da pradziadkowi dokumenty, które powinny zmylić
Niemców, a pradziadek pójdzie po swój samochód i wydostanie go z obozu
jenieckiego. Ryzykowny plan.
Ksiądz dał więc pradziadkowi, napisany po niemiecku dokument, stwierdzający, że
samochód, mercedes, numer rejestracyjny taki i taki, należy do niego, i że stał w
miejscu, gdzie wojsko niemieckie zorganizowało obóz jeniecki, bo akurat tam
zabrakło benzyny. To akurat było prawdą – bak mercedesa był pusty. Więc ksiądz
prosi w swym liście władze obozu, aby wydały samochód jego kierowcy, który
nazywa się tak a tak (nie pamiętam jakie tam podano imię i nazwisko) i zaopatrzył
pradziadka dodatkowo w sporządzony na prędce akt chrztu tego niby – kierowcy,
jako legitymację tożsamości.
Ksiądz dał mojemu ojcu, a twemu pradziadkowi, dwa konie ze swojej stajni,
postronki i orczyki. Pobłogosławił pradziadka na drogę. Pradziadek zostawił
księdzu swój portfel – teraz nie mógł go mieć przy sobie. Dał mu także adres
swojej żony, z prośbą, aby ksiądz napisał do niej, na wypadek gdyby on sam nie
wrócił z wielce ryzykownej wyprawy.
Pradziadek poszedł z końmi do obozu jenieckiego. Daleka droga. Przy bramie
pokazał sporządzone przez księdza dokumenty dowódcy warty i wytłumaczył mu
po niemiecku, dokładnie, ze szczegółami, tak, aby tamten zrozumiał swym,
zapewne tępym umysłem, że przysłał go ksiądz proboszcz po swój samochód,

który stoi tu od kilku dni, bo zabrakło benzyny, a potem wojsko niemieckie
zorganizowało nagle w tym miejscu obóz jeniecki. Twój pradziadek mówił świetnie
po niemiecku, bo urodził się i chodził do szkół pod zaborem Austriackim, a
Austriacy mówią po niemiecku. O, i o tym, co to były zabory, też muszę ci, Alku,
kiedyś opowiedzieć. Nie teraz. Teraz wracam do opowieści o twoim pradziadku.
Dowódcę warty przekonuje jego opowieść i okazane dokumenty. Przywołuje
wartownika i każe pradziadka wpuścić do obozu.
Pradziadek odszukuje samochód. Zaprzęga konie do przedniego zderzaka.
Trzymając lejce w lewej ręce przez opuszczone okienko i prawą kontrolując
kierownicę wyjeżdża na obozową drogę. Zbliża się to tej samej budki wartowniczej
i tej samej bramy, którą wszedł. Stoi tam ten sam wartownik, który go wpuścił.
Macha ręką i twój pradziadek wyjeżdża z obozu ciągnionym przez konie
mercedesem! Udało się!
Pradziadek jedzie długo, polną drogą, ku kościołowi. Ksiądz otwiera mu stodołę.
On wjeżdża tam, wciąż ciągniętym przez konie, samochodem. Drzwi stodoły
zostają zamknięte.
Na plebanii ksiądz proboszcz wypłaca pradziadkowi umówioną sumę za
samochód. Była znaczna – stanowiła podstawę życia rodziny przez pierwsze
miesiące wojny. Ksiądz daje jeszcze pradziadkowi na dodatek dobre cywilne
ubranie. Książeczka wojskowa wędruje do pieca kuchennego. Z plebanii ojciec
wychodzi już jako cywil, doktor Juliusz Braun, adwokat. Ma przy sobie swoje
stare, polskie dokumenty.
Z tymi dokumentami wrócił z wojny do domu. Nie tylko uciekł z niewoli, ale i
wydostał swój samochód.
Twój pradziadek, Alku, to był wspaniały, dzielny, zaradny odważny człowiek.
Gdy, sam zemocjonowany, kończyłem opowiadać Alkowi o jego dzielnym
pradziadku, zobaczyłem, że chłopiec już zasnął. To i dobrze. Po to snułem te
opowieści.
Pomyślałem jednak, że może Alek zapamięta choć część tej historii. I kiedyś
uświadomi sobie, że wzorem swego pradziadka, powinien szukać wyjścia z każdej,
nawet najtrudniejszej sytuacji, nie poddawać się, a zwłaszcza nie godzić się na

jakikolwiek rodzaj niewoli.

Zobacz też:
„Pamięć”. Wspomnienia Kazimierza Brauna.

Wielkanoc w mirogonowskim dworze

Boże Narodzenie w Mirogonowicach

