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jego nowy znajorny powie mu: "Pewnie 
czuiesz się jak Alicja, gdy wpadla

do króliczej nory?,'.
Może więc Bial} Krol ik jest symbolern oieznanego. Iego. co nas ku. i

i przyz}'lva' co powoduje, że człowiek rczygDuje ze swoiego dotychczasowe.
go życia i rusza w nieznane. Nie ma j€dDak $varancji, źe owo "niezna[e''
i "kuszące'' okaźe się wafie zachodu' w końcu nasz bohater był tylko

stabym (aczkolwiek eleganckim) gryzoniem o ciciutkim i piskliw1tn g:łosie.

e\: Bielikow c,-.;c

T) ielikow. boha|er opowiJdanla czę.how^ C2|ouiPh w luterale. natl.

D czvciel  greki r prowrn. ionalnym gimnarium. byl porornie sTarvm

obyt./atelem. Dlaczego więc ten pfzeciętny cflowiek trząsl całym mias.
teczkiem' w którym mieszkał i wykladal?

''My, nauczyciele' ba1iśmy się go' Naw€t nasf d}teklor się go bal' A niech pan
zauważy, że Dasi nauczyciele to ludfie nyślący, do gruntu uczciwi' (..')
iednakże ten czlowiek (.'') rrząsi tyn gimnżjun przef lięńaści€ bt| A1e
gdzież lam ginnazjum) całym miasteml (''.) Pod \łTłlven takich 1udzi iak
Bielikow w ciągu osutnich dziesięciu liętlastu lalludfie w naszym mieście
zaczęli się bać wsz}stkiego. Bo'ą się głośno rozmawiać, w}.syiać listŁ zawierać
znajoności, cz}'tać ksivki, boją się ponagać biednym, uoyć, pi.ać.'''',

co spowodowalo taką psychofę? Jak jeden niepozorny nauczyciel
mógł podporządkować sobie catą miejską społeczność?

Trzeba najpierw przyjŹeć się osobowości i charaktelowi lego bohatera.
Pielwszą cechą, jaka rfuca się w oczy, jesl wyizolowanie się Bielikowa nie
tylko Ze społecfności, ale z calej uecz}5vistości. PŹybieralo ono grotes'

kowe, a niekiedy mwer patologiczne wyaiary' Jego alrybulami staty się:
parasol, kalosze, wylvatowane palto, z którymi nie rczstawał się nawet
w lecie. wszystkie przedmioty' jakie nosił ze sobŁ znajdowaly się

',Krótko mówiąc, u rego człowieka można bylo zaobs€rwować stałe i nielruwy
ciężone dążenie do tego' żeby otoczyć się lowloką zrobić sobie, że t:k się
w}Taźę, futelal, który oddfielilby go od świata' ochronil pŹed ze1vnętrznlm
oddŹiabvaniem'''

I vszystt<i€ cytaly pochodzą z: A'C7'e.haŃ' śflierć lEe.lńiha i inns apfuindaa1o'

ó4 Zielona sow', Kraków 2000'



Bielikow nosił też słonecfne okuiarg a w usfy kładł watę. zupelnie
tak' jakby chciał srwoĘyć sobie własny mikrokosmos, oddzielony dosko.
Dał}.rn parawgnem od .esay świata. PŹyczyn rego moglo być wiele.
opowiadający historię Bielikowa jego kolega z pfacy i sąsiaĄ sądzit, źe
byl to stlach prfed rzeczywisością. Bohater' zamiast ów strach pŹe-
ze}cjeżać. pozwolit mU 5ię podporządkować.

Innym tego iłl'fazem b}ll zawód, któIy *'}'kony1,va1: wykładał staroż]'tną
grekę; język martwy' który powoli wycho&ił z użycia nawet w terminologii
mukoweil tak więc nijat nie pŹystający do wspólczesnei mu rzecz}.'istości.

. '' o' jstiż dfwięczDy, iak piękny jest języ| 8reckij - mówił ze siodkim
ł]frem lwalzy i, iak 8dyby dla udokunentowania swoich słów, mrużyl oczy
i' podnlósiszy w górę palec, s}uawiai: -,{''oźos'|''

Nie na da]mo autor wkłada w usta Bielikowa tak wazne slowo. Upaja się
oI1 staroż}tDą folmą tego w)Tazu, jednakże nie zastanawia się nad j€go treścią'

Nauczyciel greki był człolviekiem niezwykle sumiennym i obowiązko.
tym' a przy t}Tn aż do pŹesady pŹesBzegającym litery p'awa' Doskonale
znal treści ustaw i okólników, bez których zfesztą nie wyoblaźal sobie
zycia. Można powiedzieć, że nie tylko organizowały one iego codzienną
egzyslencję) ale też sposób myślenia' sceprycfnie podchodził natomiast do
wszelkich upmwnień i pofwoleń, w których widzial zatzewie z|a.

Bielikow to t}! ograniczonego konserwatysty, który wszelkie' nawet
Dajmniejsze odstępsMa od zasaą tlaktował Diezwykle surowo.

''Na posiedzeliach nauczycieii po proslu ciąż}'la !u je8o ostrożność, podeir,]i.
wość' 'ego F/obrrenia - todem 2 fufe.alu - o tym' źe niodzież w męskim
i ?eDŚ}in glbó'iUm żle blę ProwJd/i) ba!dfo hals\Uje s klasach a.h' żębV
t\llo lo n|e do\flo do s |ad". zeby lylko Lo. f |e8o r ie ń.żo i'e |e.li / drugie]
Hasy wykluczyć Pietrowa, a f cnartej Je8olowa, to b}'łoby batdzo dobrze'''

Postępowanie Bielikowa' jego pŹesadna ostroźnośą a plzy tym dar
pffekonytvania (poprzez dobór odpowiednicb min i westchnień) często
prowadzily do lego' źe niewinni uczniowie usuwani byli fe szkoły.
Zadziwiające w t1m wszystkim są dwie spnwy: a) nauczyciele dali sobą
manipulować; b) Bielikow w gruncie Źecfy niewiele wiedział o źyciu
szkoły, bo łł w swoim wyizolowan}m świecie. PobieżDe obserwacie, iakie
czynił, stały się podstawą bardzo poważnych konsekwencji'

Równie podej'zli\łT był wobec swoich kolegów z prac]., któI}'ln
składał nieustanne wifyty, naz'.wane pŹez niego p odtrz'm'uanien doh)xh
st,sunklju z kolagani. okazalo się' że są one plerekstem' by Zebrać iak
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najwięcej infomacji o naucfycielach. Zavwa4Ą to jedmk dopiero ktoś
z zewnątrz' nowy nauczyciel historii i geogfafri, Kowalenko'

'' Nie rofumień nówil nalĄ wzluszaiąc rmiolani - jak wy możecie zDosić
!e8o sfpiclal tę obmierzlą gębę. Ech, panowie' jak vy nożecie tu żyć!Atmosfera
u \łas jest duszna i wsuęma. czy 'y jesteście peda8ogami nauczyci€larni?
Jesteście urzędasardi, to nie świątrlie nauki' ale urząd policyily' i cfuć tu
stęchliznę jak w bDdce policyjnej. Nie' bncia' Pozyję z wami 'eszcz tloóę
i wyjadę do siebie na chulor' będę tan raki lowić i dzieci uczyć. wyjadę' a wy
zollfu|ec|e fe ssoim Judą bodaiby Pęk].

Kowalenko, jako przybysz z zewnątrz, widzi; jakim człowiekiem iest
Bielikow i jak oddziafuje na całe szkolne łcie. !r pŹeciwieństwie do innych
naDczycie1i nie widzi w rlim smumego i wiecznie zatroskanego człowieką al€
kogoś, kto zatruwa atmosfelę w szkole i czyni z Diej zaklad kamy'

Dtaczego kol€dzy pofwolili mu się aż tak zdominować? odpowiedź
jesr plosta| Bielikow nie robił nic' co by było niezgodne z pmwem' poza

Ę'lI nieDstannie się tym prawem podpiemł, a w takim państwie jak carska
Rosja postępowanie zgodne z literą prawa byto wielką zaletą.

Podobnie jak w życiu zawodowTm, tak w prywatn]ryn mial BięIikow
swoie ,dziwactlYa".

"w domu ta sana historia: szlafrok' szlafDyca' oki€nnice, zasuwyl szere8
zatazów i ograniczeń i ach ż€by coś flego z tego nie wyszło| (.'.) Zeńskiej
siużby lie tlzymal fe stnchu' żeby nie nyśluo o Din cz€goś nieprzynoitego'
a nial kuchara Afaasiia' staruszka Sześćdziesięcioletniego' piiacz''nę i przy.
giupaj }tóry siuż''l kiedyś iako ordynans i umia] jsto lalo gotować''.

Bielikow tat balduo dba o pofory, że woli zaEudnić u siebie
kucharza.pijaka niż porządną gospod}'nię' Poza tym do pe\łflego momentu
w ogóle nie my.śIal o kobiętach i skupial się na s\łoim życiu w futerale'

Momentem plzelomow}rm stało się poznanie Barbary Kowalenko,
kobiety do'rzałej, mądrei i ocz!'tanej, z któIą próbowano go wyswatać'
A poniewaź miała nzydzieści lat i ie' s}tuacja życiowa bla nie do
pozazótoszczeńa', zaczęla okaz}'wać Bielikowowi względy. B}'la pierwszą
i oslatnią kobielą, któIą się faintelesowat' iednak lala łcia w futerale
zrobiły swoie. Gdy prąnfio się oś\''iadczyć, zaczql fwlekać.

"Nie, Dalźeństwo Io krok powazny, naipierw trzeba roNa4ć zvłiązane z tym
obowiązki' odpowiedfialność..' żeby potem coś ziego z ie8o nie wyszio' Tak
mnie to.Ęiepokoi' że teraz w ogóle nie śpię w nocy. I' prfyfnam się, Ego
obawy: ole i brat mają dfiwny sposób myślenią w'aaźają sądn wi€ pan, jakoś
dziwnie' i charakter bar.tzo gwahowany' Zenisz się a potem lagle zdalza ci

óó się jakaś dziwna historia"'



Jaka to dfiwna historia mogla mu się prfydarzyć' nie powiedzial'
a zresztą zapewne niewiel€ wiedział o malżeństwie. Natomiast panicznie
bat się BaIbaIy, któIa miala ży1łT umysł, własne poglądy (dla niego zb}'t
postępowe)l a do tego jeździla na rowerze (''Kobieta albo dziewcąna na
rowerze - to straszne!"),

Czaly goryczy dopełnila karykatun, jaką narysowal jeden f Daucfycieli)
pEedstawiaiąca zakochanego Bielikowa i Barbafę' summa summalum nie
oświadczyl się.

Rodzeństwo Kowalenków stalo się pŹycz}'lrą choloby Bielikowa. Nie
dość że lekcewałli nomy' krórc on uwaźał za święte i obowiązujące' to
jeszcze nie przy|mowali słów krytyki z jego ust'

''- Nikomu nic do tego, że ja i moja siostn jeźdfirny na row€rze. ('.') A jeśli
ktoś będzie się Dieszać w moie sprawy, lo poślę go do wsz!$rkich diablów''.

Po mz pierwszy spotkał się z kimś, k.o nie tylko mu nie prz}'taknął, ale
wlęcf w}tafil sprfeciw' Kowalenko ośmielil się też powiedzi€ć mu prosro
w oczy, że iest szpiclem i donosicielem. No i wreszcie wyrzucił go z domu
i zepchnąlpo schodach. T)m sam}.n upokoŹ}'l Bielikowa w oczach siosby'
a także jęgo własnych' bowiem Balbam widziala go spadającego ze schodów.

"wydaje się, że wolalby sobie skręcić kaĄ obie nogi, niż *astawić się na
pośEiewisko: przecieir lf'az dowie się cale miasto' dojdzi€ do dJ'r€ktora,
kura.on - ach, źeby coś złeto z te8o Die wys'oI narysują Eową kal.Jkatu.ę'
a wszystko skońcfy się na tyń' że kaźą się podać do dymisji..'''

Nie dostrfeg'l nic naganne8o w swoim postępowani[. uważ,zł, że czyni
sluszDie' Jed}nym, co go maltwiło było to' że ludzie się dowiedzą jak
zos.ał po.faktowany. Na dodatek widfia1a to warieńką któm zaśmiała się
na cały dom, zresztą zupelnie nieświadomie. Ten śmiech zakończ!'ł nie
tylko swaty, ale łcie Bielikowa.

Skompromitowany w oczach swoich, kobiety, z którą mial się ożedć'
a także zapewDe catego miasta, nie wFrz}'mał presii. Po raf pierwszy
w źyciu lł'ysz€dł z futelatu i było lo .lla niego zb}'t silne pŹełcie' Nie
mógl znieść' że pŹydarzlo mu się coś prawdfiwego, i do tego poraź&a.
wlócil do domu, poloźyl się do łóźka i nie wst^ł jui. z niego'

Tak bylo wygodniej i prościei. w ten sposób od$odzil się od
ewentualnych kpin i szydeńtw. Zamknąl się na dobre w kokonie, któIy
sźrm stwoż}.l'

-Po ni6iącu Bielikow mań' Y/s,yscy byliśny na je8o pogf€bie, to jest oba
8inDaja i seDilariun. Tere teźai w lrumnie' mial w}'raż twarzy lagodDy,
plzyjemDy, nawet wesoły' jak 8dyby br'ł zadowotony z tego' że wreszcie 67
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położyli go .to futerał!' z krórego już nigdy Die wyjdfie. Tak' osiągnął swój

ideall (-).. 
p'"i|'i'- 'r' panu' że grzebać takich ludfi jak Bielikow, to wie]ka

D!^jertro.c' Gdv -raca||.my / cmen'arza. mteljimy .!romne. po.lńe tsarzel

l'ti 
"J"l"'J 

ńu^t '*oleco zado*oleola - ucrucia podobrego do reBo.

iakieso doTrawali'ov dawnn. druDo remJ' w dziecio\r$ie' kEd) 'tarsi

wieJdu a]l z domr' a my god/inlmi bięgŹ|lśmv po 
"ad7ie' 

svcac {lę $olno'cla '

okazuie s ię. Ze dla Biel ikoud śmielc b}4a w}bawieniem. bowiem Da

**",. oa..po'o*"tu go od rzec,}Ąvislosci i ludzi. s|ad wyraz u|gi nJ iego

rwarzv. Iednakźe śrnierć ta stała się także wybawieniem dla mieszkańców

.iu..,."źk", t.ó."y*..,"cie poczuli, że nikt ich iie Dadzoruje, że są wolni'

óoowi.. .  o ńiel i l .o*i.  ma chJrakler parabol iczny' Z iedne:slron)

dow.rv ona konkreLnej osoby. z drugiei zas - opo!'iada o wielu podobnych

iua'"i""t', t.'o.v"t' można spotkać na cał]'n świecie' Nie darmo kuchaŹ

'łi*""il,'"a*i. "Duźo 
się juź ich tenz IńrnnożiĄo,,. ci oni' to ludzie

oodobni bohaterol, i  czechowaI uciekaiący pr led ludfmi i  życiem w sl^ial
.'.l-(j* 

i ^t"'o*' węslący $!7ędzle i podejrzllwil a iednak zupełnie

bezb\onni \łobec rzeczy'wistości.

c-:> Boori Ma c,-,-

ct Drzarac7ka biednej kamienicy w Kalku(ie. bohJ|eTka opo\'ł iadania

D ]tu.pr Lahiri Praud2h"Y dun'on

.Boori Ma niala sześćdziesiąt czlery 1a!a; wtoŚy nosiła fwiązane w kok

ii. .lt'* .J -."t'" .loskiego. Byla tak chuda, że nie nialo znacz€nia'

.^ 'i. 
"" "iu 

o""^ , p."du. c' , bol.u: l każdei .Ilonv Ęgladala tak samo
'wr.'ciwle 

iedpą rro|sfmlJrowa ce.ha Booli Ma b},t iei glos: krucby od

,mu,ku, ksa.ny irk /stadle mleko a lednocTeioie rak os'r) 7e moBIDv

" 
p"*"ó*"i".'"".'-e * wió.J orzech kokosowy',' ]

Tmfiła do Kalkuty w wyniku przymusowej deportacii po podziale

roal]. 1at "u'n" 
mówiła, rozlączono Ją z mężem i trzema cóIkami'

sBacila teź caty posiadany majątek 
'I 

z|,al.Źl^ się na uliry bez gTosza.

- r-ti"., a-**-
. wsz+iie crtarv poclod'ą 2: I' L^hi,ti, P|Md2i,!, dufuah (Ń) |eiże: rfufr1ćż

.l.łlj}, .wydawlictwÓ Z!at, Krató{ 2002'
. v i947 loku In.lre zostaiy podfieiole n5 dwa niepodlegle państM: Indie
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Pozwolono iei mieszkać w jednej z biedniejszych kamienic, gdzie pracowała
jako sprzątaczka i spala na koldlach pod sku}'nkami pocz.owyE}i.

Niewiele wiemy o iej pŹesztości, a poza tym nie mamy pewności, czy
jej wersja wydarzeń pokr}'wa się f prawdą. Podobno byla bogatą kobietą
któIe' powodfilo się w życiu; wydala fa mł wszystkie swoie cóIki i nagle
los się od niej odwrócil. o swoich pŹeżyciach z prfeszlości opowiadala
chętnie wsfFtkim naporkan}m ludziom' Najchętniej powracaia do czasów.
gdy się jei dobrze wiodło.

''Nikt nie wiedziatJ czy w opowieściach Boo Ma kryie się choć zialno
plawdy. Plzede wszystkim każdego dnia rozniły iei posiadIości zdawały się
podwajać, podobnie jak fawańość jej alżan i kufrów Bef wąĘienia byla
']chodźcąi świadcz}'l o tym akcent' , jakim mówiła w ię,yku bengalskin' (''')

Boori Ma prrekręcała fakty. Zaptzeeał^ sam! sobi€. Prawie wsurstko
uba iala. Ale jej t}tady były lak przekonu;ące, a jej przechwalki tak ż've' źe
brzmiaiy jak prawda.

Jaki jednak wlaściciel zi€mski skończylby fsmiataiąc s chody? (..') BŁha|eh \ '
pewni€ zmyśla bajki i w ten slosób opiakuje utr5tę rodziny 16} prąluszczały
rSodnie wszys*ie kobiety w kanienicy''.

Niemal do końca trie wiemy, czy mówi1a o sobie pmwdę. Dopiem
zakończede opowiadania kaźe nam uwierzyć w jei historię.

Po depotacii byla sama i zdana tylko na siebie. Jedynlrn, co jej
pozostało' byly wspomnienia. Poniewaz nie miała iuż nic i nikogo,
wyidealizowala pżesfłość, upiększala ją w swoich opowiadaDiach' Po
iatach spędzoDych w piękn].n domu przyszlo iei mieszkać na klalce
schodowei i spać na koldrach kupionych za skromne oszczędności.

Mieszkańcy kamienicy 'ni pżef chwilę nie uwierzyli w to. co mówila.
Tfaktowali ią iak fantastkę' ale nie pżeszkadzało im to, bo Boori Ma
wfolowo wypeiniAla swoje obowiązki' Pozwolili je; więc spać pod
sk'z}Ą*ami pocztowymi' a nawet cieszyli się f tegoj bo lym samym
zlskali da.mowego potiefa' w Indiach zawód d!.n''m wykon}*any iest
przez męż,czyzń' a |edn^k duięki sumienności i obowiązkowości Boo Ma
zastuż}'la na ten t!1ut.

s}tuacia, w iakiej znalazła się bohaterka, wiele mówi o losie niewy.
kształconej kobiety w Indiach II po1oql XX wieku' Jedynym oparciem
móg1być dla nie' mąż; gdy je trBcila, pozosta\łala bez środków do źycia'
Musiala się imać kaźdej pncy. zdaDa bla na laskę obcych ludzi' I choć
mieszkańcy kamienicy byli jej wdzięczni za to' że tak dobIze pracuje,
traktowali ją plotekcionalnie i z pogaldą. Doskonalym pżyktadem \ł'ydaje
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