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,,Wieki mij aj^, a my nie mamy sposobu
na t? cholernq nadaremnosc istnienia
poza zapisywaniem jej we wszelkich
mozliwych wariantach" - to zdanie Eu-
stachego Rylskiego wybral na motto
do swoich wspomnien Jerzy Beski,
opolski malarz, grafik i scenograf. Ma 80
lat i - jak pisze - obce sa. mu pisarskie
ambicje. A jednak chwycil zapioro, ,,byc
moze wsrodnie caMemjasnychpowo-
dow, dla ktorych spisalem wspomnie-
nia - tlumaczy - jest i ten, zeby cz^stka
mojego swiata zachowaia si? chocby
w tej skromnej formie". Tak powstalo
wydane kilka tygodni temu ,,Moje Po-
dole 1930 - 1945" (Wydawnictwo No-
wiksp.j., Opole 2010).

Na okladce niewielkiej, mniej niz 100
stron liczacej, ksiazeczki widnieje drew-
niany kufer podrozny. Dzis nie spotyka
si? takich. Przywiozl go w 1921 roku
z Ameryki ojciec Jerzego Beskiego
- Mchal, gdy po slubie z krajankq, Tekla^
Kalinsk^, postanowil zlikwidowac swo-
je interesy w Chicago i wrocic wrodzin-
ne strony. Za przywiezione pieniadze
kupil ziemi? i dom wTrembowli, w kto-
rego czesci urzadzil warsztat krawiecki.
Mial skonczone kursy zawodowe w po-
bliskich Kopyczyncach i samym Wied-
niu, poza tym praktyk? w Ameryce,
gdzie byi krojczym w duzym zakladzie.
W Trembowli zatrudnil szesciu pracow-
nikow i zabral si? do szycia garniturow.
0 tworzyl nawet sklep z gotowymi ubra-
niami, ale si? nie dorobil. Rodzina zyia
skronmie i oszcz?dnie.

1939 rok przyniosl zapowiedz kata-
stroiy, ktora nastapila cztery lata poz-
niej.Skutkizaj^cia Trembowli przezSo-
wietow nie ograniczyiy si^ do zmiany
nazwy ulicy przy ktorej mieszkali: z Zo-
si Chrzanowskie] (polskiej Joanny
d'Arc, ktora wedlug legendy przeciw-
stawila si? pot?dze tureckiej) na Jozefa
Stalina. CudemMichalBeskinie zostal
\vywieziony, eksmitowano ich jednak
jako ,,burzujow", a majatek skonflsko-
wano. Coz, krawiec nie mogl zaplacic
nalozonej naniego kontrybucji wwyso-
kosci 10 tys, rubli. Wstyd powiedziec,
nie mogl zebrac i 100 rubli. A zaswiad-
czenie o ,,nalozonym podatku" znalazlo
si§ w kufrze przywiezionym przez ojca

Jerzego Beskiego z Ameryki, a nast?p-
nie przez jego synow - Jerzego i Stani-
slawa - z Podola na Slqsk Opolski.

,,Na tym kufrze s^ dwa zatrzaski
chwytajace wieko - opowiada Jerzy Be-
ski. - Spr^zyscie zaskakuj^c i odskaku-
j qc, zatrzaski wydaj ̂  ostry ni to swist, ni
to zgrzyt. Nie wiem, dlaczego lubilem
ten dzwi?k i cz?sto, do znudzenia,
wprawialem te dziwne instrumenty
w ruch. Mog? to robic i teraz, po uplywie
prawie So lat. Kaprys losu zrz^dzil, ze
z calego majatku rodziny ostal si? tylko
ten kufer, ten jeden jedyny przedmiot".

Kazimierz Wierzynski, znakomity
polski poeta, jeden z najlepszych to-
mow wierszy, z 1964 roku, zatytulowal
,,Kufer na plecach". Oto fragment tytu-
lowegoutworu:

Kufer, mojwielkimajqtek,
Ktorego tutajmam bronic,
Normalny nieszczqsciapoczqtek
Iobh\kany koniec.

Kufer starychzjelczafych dzieci,
Gotowych dalej dziecinniec iglupiec
Isrod niezdatnych na nie rupieci
Samotnosc dzika, gorycz nostaigii,
Najrozpaczliwszy rupiec.

Psie \vycie za mojq ziemiq karpackq,
Spazm do ktorego \vstyd mi si%

przyznac -
Iprzeprowadzkazaprzeprowadzkq,
Z Ameryki do Europy,
ZEuropy do Ameryki,
Kuferna plecach,
Schodzonestopy,
Ojczyzna.

Takijestbagaz. Takiwojaz,
Taki moj rozktadjazdy:
Wszystkie strony svvrata otwarte
A wyjscia zzadnej.

Taki jest potrzask. Ani co wziqc stqd
Anizczym dobiec na koniec:
Strych moj ipowrot,
Zgubaimitosc,
Ktorej zabic nie umiem
Aniobronic.

Jerzy Beski mial 15 lat, a jego brat Sta-
nislaw 18, gdy w 1945 r. opuszczali ro-
dzinne strony. Rodzicow stracili dwa la-
ta wczesniej, ojciec zmarl wkrotce
po smierci matki po nieudanej operacji
zapaleniaucha. Chlopcy, zdaniwgrun-
cie rzeczy tylko na wlasne sily, przezyli
pogromy dokonywane przez ludzi

w mundurach ukrainskich, rosyjskich
i niemieckich. Ich dom zniszczyla nie-
miecka bomba w 1944 r., to co najgor-
sze przezyli w wiosce, z ktorej pocho-
dzili rodzice - Warwaryricach. Byli
swiadkami zaglady Zydow, przymuso-
wych wywozek, mordow banderow-
cownaPolakach.Niejednokrorniesami
stawalitwarzq wtwarz ze smierciq. Uda-
lo im si?, mieli szcz?scie... Nie sprawdzi-
ly si? slowa piosenM, ktor^ dobrze za-
pami?tali:

Krysztatowa czasza, siibmaja kresz,
Pyty czy niepyty wsiojednopomresz,
Repatriacja kosztowala ich butelk?

wodki, za ktor^ sowiecki komendant
transportu wpisal ich na wolne miej sea
w stosownym dokumencie...

Gdy w 1949 r. w zielonogorskiej wsi
odnalezli si? z wujostwem z Warwaryn-
cow, od razu zapytali, co si? stalo z ich
ukochanym psem Doboszem. Ciotka
probowala napr?dce sklecic jak^s
w miar? wiarygodn^ histori?, ale nie
bardzo jej si? to udalo. A prawda byla
taka: kiedy kuzyni opuszczali rodzinne
progi, w bramie min?li si? z przesie-
dleiicami z temkowszczyzny, ktorzy
weszliwposiadanieichgospodarstwa.
Najprawdopodobniej wi?c Dobosz slu-
zyl odtqd nast?pnym panom. ,,Tylko on
jakos zyl dalej na swoim" - konczy swo-
jewspomnienia Jerzy Beski.
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