STEFAN OBRÊBSKI

PAMIÊCI MOJEGO OJCA

D

ziêkujê Pañstwu za zaproszenie do udzia³u
w sesji powiêconej dzia³alnoci naukowej
mojego Ojca. Niestety, z powodu innych zobowi¹zañ nie mogê byæ obecny na tym spotkaniu.
Wojna i trudnoci okresu powojennego spowodowa³y,
¿e Ojciec mój nie cieszy³ siê za ¿ycia takim uznaniem, na jakie zas³ugiwa³. Izolowany od polskiego rodowiska naukowego i tradycji intelektualnej, mierz¹c
siê z wieloma trudnociami, odwa¿nie przyj¹³ wyzwanie, przed jakim stan¹³ w Ameryce. Uhonorowanie pamiêci mojego Ojca, jakie przedsiêwziêli Pañstwo
w tym roku, sk³oni³o mnie do g³êbszej refleksji nad
wartociami i postawami ¿yciowymi, które mu zawdziêczam. Jestem przekonany, ¿e Ojciec bardzo by
siê cieszy³ z uznania, jakim darz¹ Pañstwo jego pracê. Ja równie¿ jestem serdecznie wdziêczny za mo¿liwoæ uhonorowania go wspólnie z Wami.
Moje wspomnienia o Ojcu s¹ wspomnieniami
dziecka i m³odego cz³owieka. Chcia³bym do³¹czyæ je
do historii Ojca, z zastrze¿eniem, ¿e dziecko w bardzo
ograniczonym stopniu rozumie, kim s¹ jego rodzice. Ta
powszechna prawda w naszym przypadku da³a siê
odczuæ szczególnie silnie, poniewa¿ nie tylko przez
znaczn¹ czêæ ¿ycia moich Rodziców by³em za m³ody,
by w pe³ni uczestniczyæ w ich ¿yciu intelektualnym,
lecz tak¿e Rodzice ochraniali mnie przed niebezpieczeñstwami wojny, a póniej przed niepewnoci¹, jaka
wi¹za³a siê z naszym ¿yciem emigrantów w Ameryce.
Zacznê od swojego najwczeniejszego wspomnienia zwi¹zanego z Ojcem. Urodzi³em siê w 1938 roku.
Podczas wojny Rodzice ulokowali mnie razem
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z Dziadkiem w niewielkiej wsi Ml¹dz nad widrem, 40 kilometrów od Warszawy. Pewnego razu, kiedy Rodzice przyjechali w odwiedziny, Ojciec zabra³ mnie nad wider na
ryby. Poniewa¿ nie mia³ wêdki, zapyta³em go, jak bêdzie je ³owi³. Zobaczysz  powiedzia³. Rzeka mia³a przy brzegu oko³o metra g³êbokoci. Ojciec wszed³ do wody i zacz¹³
³owiæ rêkami pomiêdzy korzeniami drzew rosn¹cych na brzegu. W ci¹gu piêciu minut
z³apa³ trzy du¿e ryby. Zrobi³o to na mnie wielkie wra¿enie.
Historie, jakie opowiada³ mi Ojciec o swojej pracy terenowej, by³y tak dobierane, by
mog³y zainteresowaæ dziecko. Opowiada³ mi na przyk³ad, ¿e kiedy mieszka³ w macedoñskiej wsi, zaopiekowa³ siê m³odym wilczkiem, którego matkê wraz z ca³¹ reszt¹ miotu
zabili tamtejsi wieniacy. Wilczka trudno by³o oswoiæ. Spa³ z Ojcem w ³ó¿ku, ale trzeba
go by³o biæ butem po nosie, ¿eby nie gryz³ pod kocem w palce nóg. Wyje¿d¿aj¹c, Ojciec zostawi³ wilka u tamtejszego rzenika jako psa obronnego  taki by³ z³y. Kiedy moi
koledzy chwalili siê sportowymi czy innymi mêskimi wyczynami swoich ojców, te dwie
historie zawsze robi³y na nich du¿e wra¿enie. Mój Ojciec ³owi ryby go³ymi rêkami
i oswaja wilki  mówi³em.  A twój?
Chyba najbardziej znacz¹ce z moich prze¿yæ z Ojcem mia³o miejsce tu¿ po naszym
przyjedzie do Ameryki  na kilka dni przed moimi dziesi¹tymi urodzinami. Zatrzymalimy
siê w Nowym Jorku, w hotelu na Manhattanie. By³em bardzo podekscytowany, bo spodziewa³em siê w prezencie jakiej wspania³ej amerykañskiej zabawki. Zapyta³em wiêc
Ojca, co mi da na urodziny. On wzi¹³ mnie za rêkê, zaprowadzi³ do okna, z którego by³
widok na rzekê Hudson, wskaza³ tam ruchem rêki i powiedzia³: Dajê ci Amerykê. Tê
scenê zapamiêta³em na zawsze. Dopiero póniej, kiedy w 1987 roku odwiedzi³em Polskê
i zobaczy³em na w³asne oczy, jak ciê¿ko siê wtedy tutaj ¿y³o, zrozumia³em w pe³ni, jak¹
wagê mia³ ten ojcowski dar o tyle ³atwiejszego i przewidywalnego ¿ycia.
Ojciec mia³ wyrafinowane poczucie humoru. Kiedy by³em ma³y i pyta³em go, gdzie
idzie, mówi³: Przed siebie. Zawsze warto by³o iæ razem z nim przed siebie, bo przy
tych okazjach kupowa³ mi czekoladê. Czasami, kiedy uczy³em siê w swoim pokoju,
przychodzi³ i mówi³: Ucz siê, ucz, bêdziesz sêdzi¹, profesorem, idioto!. I obaj siê
mialimy. To by³ jego sposób wyra¿ania aprobaty.
Kiedy wszed³em w okres dojrzewania, zacz¹³em zdawaæ sobie sprawê, ¿e Ojciec
by³ du¿ej klasy intelektualist¹; coraz bardziej imponowa³ mi swoim dowiadczeniem
wiata, do którego ja nie mog³em mieæ dostêpu. Bardzo silnie oddzia³ywa³y na mnie te
momenty, kiedy przyje¿d¿ali do nas przyjaciele z Polski, z którymi Rodzice wspominali
przy wódce dzieje wojennych prze¿yæ. Hipnotyzowa³o mnie to i przera¿a³o jednoczenie. Matka przypomnia³a mi kiedy, ¿e w okresach napiêtej sytuacji miêdzynarodowej
mia³em zwyczaj pytaæ Ojca, czy wybuchnie wojna wiatowa i on zawsze mi wyjania³,
jaka jest sytuacja i dlaczego wojny nie bêdzie. Zachêca³ mnie te¿, ¿ebym czyta³ powa¿ne gazety i czasopisma; wesz³o mi to w zwyczaj w doæ m³odym wieku. Odwiedziny
polskich przyjació³ czêsto ³¹czy³y siê z deklamowaniem poezji; Ojciec lubi³ pisaæ i recytowaæ wiersze. Bardzo mi to imponowa³o i zacz¹³em uwiadamiaæ sobie, ¿e ten
cz³owiek  mój Ojciec  mia³ tak¿e inne aspekty osobowoci ni¿ te, dziêki którym ³owi³
ryby go³ymi rêkami i oswaja³ wilki.
Przej¹³em niektóre z jego zwyczajów kulinarnych. Ojciec co jaki czas kupowa³
du¿¹ koæ szpikow¹, pi³owa³ j¹ wzd³u¿ na po³owê, zwi¹zywa³ sznurkiem i gotowa³
w wodzie przyprawionej marynat¹, cebul¹ i czosnkiem. Zjada³ potem szpik na razowym chlebie. Lubi³ tak¿e lekko podsma¿ony befsztyk z chrzanem. Naturalnie, kiedy
ju¿ by³em starszy, do³¹cza³em do niego w tych rytua³ach, którym zawsze towarzyszy³a
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odrobina wódki i mi³a pogawêdka. Podtrzymujê te zwyczaje po dzi dzieñ, chocia¿
nie jest ³atwo zainteresowaæ naszych amerykañskich przyjació³ szpikiem czy surowym
chrzanem.
Moje najbardziej pamiêtne prze¿ycie zwi¹zane z dojrzewaniem pod przewodnictwem Ojca mia³o miejsce, kiedy pewnego razu poprosi³ mnie do kuchni i kaza³ zjeæ
du¿¹ kromkê razowego chleba z wêdzonym boczkiem i wypiæ trzy ³y¿ki sto³owe oliwy.
Poniewa¿ by³em pos³usznym synem, zrobi³em to. Kiedy zapyta³em, dlaczego muszê to
jeæ, powiedzia³, ¿e chce mnie nauczyæ, jak siê pije wódkê z Rosjanami. I kaza³ mi wypiæ du¿y kieliszek wódki (oko³o 150 mililitrów!). Mia³em wtedy 18 lat i by³em studentem
Uniwersytetu Columbia. Nie lubi³em jednak mocnych trunków; pi³em najwy¿ej trochê
piwa albo wina. Ale Ojciec kaza³ mi to wypiæ. Godzinê póniej, kiedy uczy³em siê
w swoim pokoju, wszed³ i oznajmi³: Widzisz, nie jeste pijany. W³anie tak pije siê wódkê z Rosjanami. A ja naprawdê w ogóle nie odczu³em efektów tego kieliszka! Wzi¹³em
sobie tê lekcjê do serca. Ojciec wyt³umaczy³ mi, ¿e Amerykanie lubi¹ piæ alkohol, nic
przy tym nie jedz¹c i co wiêcej, mieszaj¹ wódkê z wod¹ gazowan¹; dlatego upijaj¹ siê
bardzo szybko. Jak siê zje co t³ustego albo wypije oliwê, ³atwiej zachowaæ trzewoæ.
Powiedzia³em mu póniej, ¿e kiedy opowiadam tê historiê Amerykanom, zwykle bardzo
siê dziwi¹  wiêc wyjaniam im, ¿e to taki polski obrzêd wejcia w doros³oæ, co w rodzaju ¿ydowskiej bar micwy. Bardzo go to rozbawi³o i stwierdzi³, ¿e móg³bym zostaæ,
mo¿e nie wiarygodnym, ale za to pomys³owym antropologiem. Jeden z moich ¿ydowskich przyjació³, któremu opowiedzia³em tê historiê, zaprosi³ mnie na seder, ale martwi³
siê, ¿e pewnie nie bêdzie mi smakowa³ chrzan. Mog³em go zapewniæ, ¿e i w rytuale jedzenia chrzanu te¿ ju¿ uczestniczy³em z moim Ojcem.
Ojciec wp³ywa³ na rozwój moich zainteresowañ w bardzo roztropny i zarazem sprytny sposób. Kiedy tylko chcia³em kupiæ jak¹ ksi¹¿kê dotycz¹c¹ biologii albo jaki
przyrz¹d, na przyk³ad mikroskop, mówi³: Dobrze. Ile pieniêdzy ci potrzeba?. I dawa³
tyle, ile chcia³em. Dziêki jego wspania³omylnoci mog³em studiowaæ ró¿ne ga³êzie biologii, których nie wyk³adano na uniwersytecie, a tak¿e nauczyæ siê, jak z g³êbokim zaanga¿owaniem rozwijaæ swoje zainteresowania intelektualne. Przyda³o mi siê to bardzo
w póniejszej pracy. Jego zwyczaje zwi¹zane z prac¹ równie¿ by³y dla mnie inspiruj¹ce. Ojciec, kiedy nad czym intensywnie pracowa³, potrafi³ nie k³aæ siê przez kilka
nocy z rzêdu. Chyba by³ zbyt wielkim perfekcjonist¹. Kiedy go pyta³em, dlaczego to
czy tamto zabiera mu tak du¿o czasu, mówi³ po prostu, ¿e nie jest zadowolony z trzeciej czy czwartej wersji i musi jeszcze raz wszystko przepisaæ. Doskonale mówi³ po angielsku, ale byæ mo¿e pisaæ w tym jêzyku by³o mu trudniej, ni¿ s¹dzi³em. Ja by³em za
leniwy, ¿eby zostaæ takim perfekcjonist¹ jak on. Ale to on mi pokaza³, jak wa¿ne jest
zag³êbienie siê w pracê intelektualn¹ i od niego nauczy³em siê czerpaæ z niej przyjemnoæ. Ojciec nigdy nie mia³ pretensji, kiedy dostawa³em s³abe stopnie z przedmiotów,
na których mi nie zale¿a³o, pod warunkiem, ¿e zg³êbia³em co innego. To jego wp³yw
na mnie sprawi³, ¿e zatrudniono mnie na uniwersytecie jako asystenta, jeszcze zanim
otrzyma³em licencjat; profesorowie wysoko oceniali moj¹ wiedzê z biologii. Kiedy dosta³em tê posadê, Ojciec zaprosi³ mnie na obiad do dobrej restauracji.
Ojciec mia³ zwyczaj, którego ja, dorastaj¹c w ma³o formalnej kulturze amerykañskiej,
sobie nie przyswoi³em: bardzo lubi³ angielskie ubrania i zawsze by³ elegancki. Nie pochwala³ mojego sposobu ubierania siê, ale nie móg³ dawaæ mi swoich ubrañ  by³em
ni¿szy od niego. Kiedy jednak musia³em kupiæ garnitur. Ojciec, bardzo zadowolony,
zadzwoni³ do swojego krawca i poprosi³ go, ¿eby przygotowa³ dla mnie najlepsze ubra-
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nie. Kupi³em drogi garnitur i Ojciec by³ tak uradowany, ¿e zwróci³ mi ten wydatek, owiadczaj¹c, i¿ nareszcie zosta³em kulturalnym cz³owiekiem, a to zas³uguje na nagrodê.
Rodzice stworzyli w domu europejski salon intelektualny. Nie nale¿a³o to do amerykañskiej tradycji, ale dla nich spraw¹ du¿ej wagi by³o kultywowanie ¿ycia kulturalnego,
w jakim uczestniczyliby w Polsce, gdyby nie emigracja. Czêsto przyjmowali goci. By³y
wród nich zarówno znane osoby z Polski, jak i m³odzi emigranci, rozpoczynaj¹cy ¿ycie
w nowym kraju. Rodzice bez ¿alu akceptowali zmiany w rutynie dnia codziennego, jakie
wprowadza³a obecnoæ goci. Poza tym stale pracowali, chc¹c utrzymaæ ci¹g³oæ swojego ¿ycia intelektualnego. Mylê, ¿e stanowili dobry przyk³ad dla innych, znajduj¹cych
siê w podobnej sytuacji: podtrzymywali zwi¹zki rodzinne, przyjanie i kontakty intelektualne w Polsce najlepiej, jak umieli. Uda³o im siê urz¹dziæ dom, pomimo skromnych dochodów, z artystycznym smakiem. Kupowali meble na aukcjach antykwarycznych. Na
honorowym miejscu nad kominkiem wisia³ obraz namalowany przez wdowê po Bronis³awie Malinowskim.
Ojciec i Matka mieli egalitarne nastawienie do wiata. Kiedy mieszkalimy w ma³ej
miejscowoci na Jamajce, pozwalali mi bawiæ siê z tamtejszymi dzieæmi. To by³o co,
czego inni biali nigdy by w kolonialnym kraju nie zrobili. Nasz dom w Ameryce odwiedzany by³ przez ludzi wszystkich ras, religii, narodowoci i opcji politycznych. Ojciec
by³ rozmówc¹ doskonale zorientowanym i pe³nym wdziêku; pamiêtam tylko jeden raz,
kiedy straci³ panowanie nad sob¹. Kto z goci dowodzi³, ¿e Stalin by³ du¿o gorszy ni¿
Hitler, i Ojciec nie móg³ zrozumieæ, jak mo¿na usprawiedliwiaæ takiego zbrodniarza i tyrana. Nasza póniejsza d³uga rozmowa na ten temat mia³a zasadniczy wp³yw na moj¹
humanistyczn¹ postawê ¿yciow¹. Ta demokratyczna i humanistyczna perspektywa,
któr¹ zawdziêczam Rodzicom, wyposa¿y³a mnie w bogat¹ gamê dowiadczeñ, które
przeniknê³y moje pogl¹dy polityczne i spo³eczne  co, co nie by³o dostêpne wielu
moim amerykañskim kolegom. Tak¿e ma³¿eñstwo Rodziców  ich bliska i serdeczna
wiê  by³o dla mnie wzorem do naladowania. Pragn¹³em mieæ podobny zwi¹zek
i szczêliwie udaje siê nam z moj¹ ¿on¹ Paul¹ cieszyæ siê nim ju¿ od 40 lat.
¯ycie przynios³o mojemu Ojcu wiele przykroci. Jedn¹ z nich by³o to, ¿e nie móg³
ukoñczyæ i opublikowaæ swoich prac antropologicznych. Po mierci Ojca Matka z wielkim powiêceniem podjê³a starania o to, by jego praca nie zosta³a zapomniana. Jednak
przedwczesna mieræ tak¿e jej uniemo¿liwi³a doprowadzenie tego dzie³a do koñca.
Pragnê raz jeszcze serdecznie Pañstwu podziêkowaæ w imieniu moich nie¿yj¹cych
Rodziców. Jestem bardzo wdziêczny za zaszczytne zaproszenie, które skierowali Pañstwo do mnie jako syna Józefa Obrêbskiego. Gor¹co dziêkujê wszystkim, którzy interesuj¹ siê jego dzie³em: mój Ojciec bêdzie najlepiej znany tym, którzy poznaj¹ jego prace
i doceni¹ jego dokonania  i to oni bêd¹ jego prawdziwymi spadkobiercami.
T³umaczy³a z angielskiego
ANNA ENGELKING

