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W pracowni ceramicznej Paulina zaciągnęła się dy-
mem z białej szałwii. Dzisiaj Wincent na jej przykładzie chciał 
pokazać wszystkim, w jaki sposób można oczyścić męską linię 
rodu. Ewa nie bardzo rozumiała celowość tego spotkania i nie 
miała pojęcia, jakiego rozwoju wydarzeń się spodziewać, ale  
z ufnością przybyła, aby być świadkiem w tym ważnym dla 
Pauliny dniu. 

– Opowiedz nam o swoim ojcu, kochanie. – Wincent 
starał się zachęcić bohaterkę spotkania do szczerości. Paulina 
westchnęła i wygodnie usadowiła się na kanapie. Po chwili 
namysłu rozpoczęła zwierzenia: 

– Mój ojciec… Mój ojciec to był kawał niezłego 
skurwysyna.  

Po jej słowach w pracowni zaległa głucha cisza. Kla-
ra, Weronika i Ewa wymieniły się zdumionymi spojrzeniami. 
Wincent podniósł dłoń w geście dającym do zrozumienia, że 
sytuacja jest pod kontrolą, a uczestnicy powinni wierzyć         
w dalszy pozytywny rozwój sytuacji.  

– Kontynuuj – szepnął uspokajająco. – Pozwól wyjść 
swoim uczuciom i lękom. To ważne. 



Paulina po raz kolejny westchnęła i z determinacją 
opowiadała. Wyraz jej twarzy świadczył o bolesnych wspo-
mnieniach, które domagały się konfrontacji. 

– Dla obcych był miłym, charyzmatycznym i szano-
wanym prezesem spółdzielni mleczarskiej. W domu zawsze 
jadaliśmy nabiał z górnej półki. Jak żółty ser, to tylko z dziu-
rami. Nigdy bez. Wiem, że to akurat przejaw nie tylko jego 
wiedzy zawodowej, ale i zdrowego rozsądku. Tego się nie 
czepiam. Gadżety firmowe walały się po domu, a ponieważ 
było to za czasów PRL-u, to były mieniem wręcz ekskluzyw-
nym. Breloczki z dostojnym logo spółdzielni mleczarskiej, 
przypinki do klapy, całe walizki orderów za zasługi, biuletyny, 
pocztówki z paniami trzymającymi ser i całoroczny kalendarz 
stanowiący stricte serowy ołtarz. Ot, całe życie mojego ojca. 
Obok kalendarza z serem, którego dziury, z racji słusznego 
formatu, były wielkości mojej głowy, nieśmiało wisiał jeszcze 
jeden obraz. Namalowany był na płótnie i przedstawiał żaglo-
wiec. 

Z czasem zniknął obraz sera w różnorakiej postaci.    
Za to coraz częściej wpadały mi w ręce czarno-białe zdjęcia 
morza, wydm i żaglowców. Mnóstwo żaglowców. I detali, 
które uwielbiałam – jakaś lina, kotwica, koło, cuma. Marina na 
czarno-białej fotografii przypominała plątaninę niezrozumia-
łych patyków i szmat. I chociaż na tamte warunki każde zdję-
cie wyglądało tak samo – zajmowały dosłownie całe kartony. 
Oprócz tych zdjęć było jeszcze czasopismo „Żagle”. Tam 
widok mariny i portu przedstawiał się zdecydowanie lepiej. 
Każdy jacht czy łódź miały swoje indywidualne piękno, inny 
kolor, fakturę. 

Zresztą ojciec sam mnie nauczył fotografii. Już jako 
pięcioletnie dziecko biegałam po podwórku z rosyjskim apara-



tem i uwieczniałam każdego, kto nie zdążył uciec. Jak można 
nie rozumieć zależności pomiędzy czułością filmu, czasem 
naświetlania a przesłoną, skoro pojęło to pięcioletnie dziecko? 
Ojciec zwracał uwagę na kompozycję, jakość i ostrość.            
To była jego pasja, sam jednak zakończył przygodę z fotogra-
fią, zanim do masowej produkcji weszły filmy barwne. 
Wszystkie jego zdjęcia, które robił, były perfekcyjne, ale czar-
no-białe. Sam je wywoływał, tak jak ja później swoje, przy-
kryta ręcznikiem w łazience. Co tam lalki, gra w gumę czy 
rower – ja spędziłam dzieciństwo, robiąc zdjęcia. 

W ogóle byłam inna od rówieśników. Moje koleżanki 
w piwnicy trzymały sanki i rowery. Ja długo nie wiedziałam, 
że w ogóle mam piwnicę. Piwnica należała do ojca. To było 
jego królestwo. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy w koń-
cu odkryłam, co takiego jest tym jego skarbem. Gdzieś pomię-
dzy toną weków z czereśniami a trutką na szczury tym skar-
bem okazały się po prostu deski. Mniejsze, większe, krzywe        
i proste. Większość owinięta w gazety. Jednym słowem – opał 
na zimę. Tyle tylko, że my mieliśmy centralne ogrzewanie. 
Jedna z większych awantur, jakiej byłam uczestnikiem, odbyła 
się właśnie o te nieszczęsne deski. Pewnego dnia, jako zbun-
towana nastolatka, oznajmiłam, że robię porządek w piwnicy, 
bo nie po to jest, żeby nic w niej nie było. Ojciec wpadł           
w furię. Doszło do rękoczynów i wyzwisk. Dzień jak co dzień. 
Dziwak i kloszard. Dopiero po jego śmierci mama uprzątnęła 
piwnicę. Facet, który zgłosił się po deski, był przeszczęśliwy         
i nawet za nie zapłacił. Pomyślałam wtedy: dobrze, że na 
świecie są niezrównoważeni ludzie, bo przynajmniej mamy 
pustą piwnicę. Ot, taka ciekawostka. 

Paulina wyjęła z torby pokaźnych rozmiarów folder        
i otworzyła go na wybranej stronie, którą najwyraźniej spe-



cjalnie zaznaczyła jeszcze przed spotkaniem. Kontynuowała 
opowieść: 

– Dzisiaj wyjęłam z szuflady przypadkowo znaleziony 
biuletyn Federacji Szkół Żeglarskich ISSA. Czarno-biała 
okładka od razu przypomniała mi zdjęcia ojca. Przewertowa-
łam od niechcenia i zatrzymałam się na tych słowach:  

Aby po rejsie, z cichą radością w sercu, uścisnąć dłoń 
i pożegnać przyjaciela, do niedawna zwykłego znajomego.        
I aby zaznać radości powrotu do domu, od którego odpływa 
się czasem tak daleko, aby zrozumieć, jak bardzo bliski... Im 
dłużej człowiek żyje, tym bardziej przekonuje się, niekiedy 
poprzez bolesne doświadczenia, że udane życie to dbałość           
o rzeczy podstawowe. Tak ich niewiele: uczciwość, honor, 
wiedza i samopoznanie, wiara, miłość, dobro, prawda... Że-
glowanie uczy robić dobrze rzeczy proste, skupiać się na 
sprawach elementarnych i cieszyć się nimi jak kubkiem gorą-
cej herbaty, podanej w środku długiej, męczącej wachty... Na 
morzu człowiek bardzo wiele się uczy. Tam łatwiej klarują się 
nawet trudne sprawy i same wracają do właściwych proporcji. 
Na lądzie wszystko jest zniekształconym zwierciadłem, na mo-
rzu człowiek ma wrażenie, że myśli prawidłowo. Bo czuje się 
wolny... 

Paulina podniosła wzrok na zgromadzonych. W jej 
oczach lśniły łzy.  

– I wtedy nabrałam chęci na odrobinę sztuki. Posta-
nowiłam namalować sobie wakacyjny obrazek. Naszkicowa-
łam ckliwy, swojski, niezbyt trudny widoczek. Taka kiczowata 
pamiątka znad morza, czyli fale, zachodzące słońce i state-
czek. Stateczek… Co innego robić zdjęcia żaglówkom, co 
innego je szkicować. Skupiłam się na detalach – najpierw na-



malowałam zarys, potem liny, maszt, żagle… i nagle na mnie 
to spadło. Mój ojciec nie był kawałem skurwysyna. On był 
nieszczęśliwy. Bo jak można być szczęśliwym, nie realizując 
swoich marzeń? Całe dnie siedział przed telewizorem i nigdy 
się nie zastanawiałam, czy miał jakieś hobby. Pasję fotogra-
ficzną przelał na mnie, bardzo mi kibicował i nigdy nie kryty-
kował. Kiedy wygrałam pierwszy konkurs, pamiętam jego 
dumę i uśmiech zadowolenia, którego nie był w stanie ukryć. 
A potem… – głos Pauliny załamał się pod wpływem napływa-
jących do oczu łez – …przez całe życie praktycznie nie roz-
mawialiśmy. Były tylko strach, upokorzenie, ból i przemoc. 
Do tamtego dnia nie mogłam o nim myśleć bez uczucia wzbu-
rzenia czy złości. Nic go nie usprawiedliwia. Zgotował mojej 
mamie i mnie piekło na ziemi. Ale samo to, że akurat w tym 
życiu nie umiał odrobić lekcji, daje mi poczucie, że był prze-
cież tylko człowiekiem i jestem w stanie mu wybaczyć. Bo nic 
tak nie boli, jak niemoc i poczucie winy, że nie spełnia się 
własnych marzeń. 

– Jesteś pewna, że do końca mu wybaczyłaś? – wy-
szeptał Wincent. 

– Oczywiście. W tamtym momencie, jak rysowałam 
ten żaglowiec, wszytko ułożyło mi się w głowie jak puzzle. 
Kalendarz z dziurawym serem zniknął, bo ojciec przeszedł na 
emeryturę. Zamiłowanie do morza zostawił sobie na starość, 
ale już nie miał sił, aby je spełnić. Nie był dziwakiem. Nie był 
kloszardem, bo w piwnicy faktycznie trzymał skarb. Te deski, 
za które mężczyzna zapłacił kupę kasy, to był gotowy do zło-
żenia jacht. – Ostatnie słowa Pauliny sprawiły, że z oczu 
wszystkich zgromadzonych popłynęły łzy.  

Ewie przemknęły przez głowę wspomnienia z jej 
dzieciństwa. Zdaje się, że większość jej rówieśników miała 



trudne przeżycia, gdy byli dziećmi. Uświadomiła sobie, że 
droga do wybaczenia i odpuszczenia wiedzie przez zrozumie-
nie czynów swoich rodziców. Paulina dostała od życia emo-
cjonujące i wzruszające 106  

doświadczenie, w którym spojrzała na świat oczami 
własnego ojca. Człowieka, który swoim nieszczęściem 
unieszczęśliwiał innych. Który był katem dla najbliższych         
z powodu swej bezsilności i niemocy sprostania własnym 
marzeniom.  

– W gruncie rzeczy byliśmy bardzo podobni. Tyle że 
ja się odważę i popłynę w ten jego rejs. Spełnię jego marzenie. 
– Paulina zakończyła z nieskrywanym wzruszeniem. 

– Brawo – przemówił Wincent po dłuższej chwili mil-
czenia. – Oczyścimy teraz resztki twojego bólu dotyczącego 
tamtej sytuacji. 

– Nie czuję, żeby to było konieczne. – Paulina wstała 
z kanapy i podeszła do pojemnika, w którym tliła się resztka 
palonych ziół. Odłożyła do niego białą szałwię i uśmiechnęła 
się do zgromadzonych. – Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. To 
wiele dla mnie znaczy. Muszę wracać do sklepu, nie ma co 
dłużej roztrząsać tego tematu. 

– Zdajesz sobie sprawę, że odbierasz sobie szansę na 
głębsze wybaczenie? – Głos Wincenta zawierał w sobie nutę 
wyraźnej goryczy i rozczarowania.  

– Wincent, daj ludziom szansę przeżywania swojego 
życia na ich własnych warunkach. Temat mojego ojca uważam 
za zakończony. Dogłębnie to przemyślałam, przeżyłam i wyla-
łam dokładnie tyle łez, ile powinnam. Jeżeli cokolwiek pozo-



stało, to emocje, które wynikają z tego, że w głębi duszy go 
kochałam. Nie chcę się ich pozbywać. Są dla mnie zbyt cenne. 

– Twoja wola – wycedził nauczyciel, odwracając się 
ostentacyjnie od dziewczyny. Błysk w jego spojrzeniu świad-
czył o tym, że poczuł się upokorzony zachowaniem swojej 
uczennicy. Nikt ze zgromadzonych jednak tego nie zauważył. 
Po wysłuchaniu historii pełnej emocji wszyscy gdzieś w głębi 
duszy odnosili ją do swego życia i porównywali swoje podob-
ne życiowe doświadczenia, konfrontując je z własną mocą         
i indywidualną możliwością wybaczania. Nie ma człowieka, 
który nie zaznałby krzywdy od bliskich, nawet jeżeli krzywda 
ta została im wyrządzona nieświadomie. W pewnym momen-
cie życia po prostu dochodzi się do wniosku, że z tym brze-
mieniem nie można iść dalej. Należy zrozumieć i przebaczyć, 
bo bagaż bólu jest zbyt ciężki i zamyka nas na dalsze do-
świadczenia. Najtrudniej zrobić to wobec krzywd wyrządzo-
nych przez osoby, które swojego błędu nie rozumieją. Czy 
sam fakt śmierci ojca i tym samym niemożności konfrontacji       
z nim ułatwił Paulinie wybaczenie mu zaznanych krzywd?  

Ewa z zaskoczeniem stwierdziła, że w jej życiu jest 
wiele krzywd nieuświadomionych. Nigdy wcześniej tak na-
prawdę nie zastanawiała się nad tym, dlaczego wciąż jeszcze, 
po dwudziestu latach od ostatniego przykrego docinka, farbuje 
swoje rude włosy na blond. Gdy widzi na ulicy kobietę o pło-
miennych lokach, doznaje dziwnego poczucia zazdrości i stra-
ty. Czego jednak tak naprawdę zazdrości tym kobietom? Kolo-
ru włosów czy tego, że sama w pewnym momencie nie potra-
fiła dostatecznie obronić swojej indywidualności? Stała się 
jedną z wielu, bo nie miała odwagi być sobą. Ta myśl wniknę-
ła w jej serce tak boleśnie, że Ewa doznała swoistego kathar-
sis. Czekało ją bardzo ciężkie zadanie – wybaczenie samej 
sobie. 


