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losy potoczyáy siĊ róĪnie, wszyscy jednak, z wyjątkiem Brunona (Bronisáawa),
na staáe osiedli w Rosji. Alfred do koĔca, nawet po rewolucji bolszewickiej,
pozostaá przy obywatelstwie niemieckim, podobnie postąpili Bruno i Franz
(który w roku 1933, ciĊĪko chory, przeniósá siĊ z rodziną z Berlina), Albert
doĞü wczeĞnie przyjąá jednak obywatelstwo rosyjskie. O silnych związkach
Parnickich z niemieckoĞcią Ğwiadczy dobitnie równieĪ fakt, Īe Bruno byá przez
kilka lat uczniem niemieckiego rzymskokatolickiego niĪszego seminarium
w Saratowie. Zakorzeniony zarówno w kulturze niemieckiej, jak i rosyjskiej,
rozpocząá najpewniej w roku 1901 studia medyczne w Kijowie, skąd zostaá
doĞü szybko usuniĊty za dziaáalnoĞü socjalistyczną. Wówczas powróciá do
Niemiec (których byá obywatelem), by rozpocząü studia na prestiĪowej Königliche Technische Hochschule w Charlottenburgu, wówczas jeszcze na przedmieĞciach Berlina. Jest doĞü prawdopodobne, Īe w tym czasie kontynuowaá
swoje polityczne zaangaĪowanie po stronie partii mieĔszewików. W Berlinie
doáączyáa do Brunona jego kijowska narzeczona – zasymilowana rosyjska
ĩydówka Augustyna Piekarska, która po okresie studiów w Szwajcarii wyszáa
za mąĪ (wbrew woli rodziny Parnickich) za Bronisáawa, a w roku 1908 zostaáa
matką Teodora.
Berlin byá dla przyszáego powieĞciopisarza miastem rodzinnym, jĊzykami
domu zaĞ byáy jednoczeĞnie – zaleĪnie od okolicznoĞci – rosyjski i niemiecki,
traktowane zwáaszcza przez ojca jako w peáni równorzĊdne. Z pierwszych
czterech lat Īycia zachowaáo siĊ w pamiĊci Teodora nieco wspomnieĔ. Jesienią
1972 roku opisaá je nastĊpująco: „Najdawniejszym moim wspomnieniem [...]
jest to, Īe jeszcze w Berlinie, ĞciĞlej mówiąc: w Charlottenburgu, gdzie siĊ
urodziáem, gdzie mój ojciec skoĔczyá politechnikĊ i zaczynaá praktykĊ jako
inĪynier – czyli zanim ukoĔczyáem trzy lata, matka zawsze ze mną wychodziáa
w kierunku fabryki na spotkanie ojca, i to wáaĞnie jest moje najdawniejsze
wspomnienie, Īe idĊ z matką, patrzĊ w niebo i mówiĊ: «Mamo, jajko leci», a to
na niebie byá balon. Ale [...] zostaáo mi jako najwaĪniejsze w tym wspomnieniu
co innego niĪ «jajko na niebie», mianowicie – czerwieĔ dookoáa, to znaczy
ceglane czerwone budynki. Jest to coĞ niezmiernie charakterystycznego dla
pruskiego, i w ogóle póánocnoeuropejskiego budownictwa – masa czerwonych
ceglanych budynków”15.
Zdecydowanie wyraĨniej Berlin pojawia siĊ w pamiĊci Parnickiego we
wspomnieniach z okresu, gdy przyjechaá on do tego miasta – juĪ z Rosji,
w czasie podróĪy swoich rodziców do Szwecji, w roku 1913. ħródáem pozwalającym na rekonstrukcjĊ pobytu pisarza w Berlinie jest tekst jego wspomnieĔ
spisanych w Meksyku w roku 1945, a odnalezionych w zbiorach Biblioteki
Polskiej w Londynie w 2000. Fragmenty zapisków wspomnieniowych zacho15
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waáy siĊ na kartach recto rĊkopisu drugiego tomu powieĞci Koniec „Zgody
Narodów”. RĊkopis londyĔski obejmuje fragmenty trzech czĊĞci, z których
pierwsza dotyczy wáaĞnie podróĪy rodziny Parnickich z Moskwy do Szwecji
– przez Berlin. W pamiĊci pisarza zachowaáo siĊ kilka interesujących wydarzeĔ, których doĞwiadczyá jako piĊciolatek podczas pobytu w Berlinie: zagubienie siĊ w kawiarni luksusowego domu towarowego Wertheima czy udziaá
w paradzie wojskowej z udziaáem cesarza Wilhelma. Najciekawsze jednak
wydają siĊ tu dwa elementy: pierwszy to wspomnienie spotkania dziaáaczy
socjalistycznych w Berlinie, w którym wziąá udziaá Bronisáaw Parnicki (na
spotkanie zabraá teĪ swego syna). Jednym z mówców byá wówczas znajomy
Parnickiego Iwan Aleksandrowicz Nazariew, który – jak moĪna wywnioskowaü z jego uwag o Gieorgiju Plechanowie i Wáodzimierzu Leninie (zapamiĊtanych przez máodego Teodora) – byá (podobnie jak Bronisáaw Parnicki)
zwolennikiem i dziaáaczem frakcji mieĔszewików Socjaldemokratycznej Partii
Robotniczej Rosji (SDPRR). Na tym berliĔskim spotkaniu dziaáaczy socjalistycznych piĊcioletni Parnicki po raz pierwszy w Īyciu zobaczyá czáowieka
czarnoskórego i dwóch ChiĔczyków, ponadto ojciec „wskazywaá wzrokiem
na coraz to kogoĞ innego wĞród obecnych i szeptaá: – Patrz, to Hiszpan...
a to Grek... A tamten áysy to Holender...”. Na spotkaniu tym Teodor po raz
pierwszy usáyszaá teĪ záowrogie sáowo „rewolucja”. Drugim elementem, E jak
siĊ okazaáo mogącym odegraü pewną rolĊ w póĨniejszym rozwoju literackiego motywu bosych stóp kobiecych w twórczoĞci pisarza, byá zapamiĊtany
przez Teodora obraz z berliĔskiego pensjonatu przedstawiający bosą MariĊ
MagdalenĊ oraz ludzką czaszkĊ. Zadane wówczas przez piĊciolatka pytanie:
„Mamo, dlaczego ta kobieta na obrazie jest bosa? PrzecieĪ to nieprzyzwoite”19,
a zwáaszcza odpowiedĨ matki: „Ona to umyĞlnie zrobiáa. Chce, Īeby siĊ ludzie
z niej Ğmiali” – to jedne z najwczeĞniejszych sygnaáów swoistej fetyszyzacji
bosych stóp, które miaáy siĊ staü jednym z lejtmotywów powieĞciopisarstwa
Teodora Parnickiego.
Berlin miaá powróciü po raz ostatni w dziejach rodziny Parnickich, gdy
w roku 1933 stryj Teodora postanowiá wyjechaü ze Związku Radzieckiego
i ostatecznie osiąĞü w Niemczech. Tak ów splot wydarzeĔ (i rolĊ w nich katolicyzmu) opisaá Parnicki w roku 1934: „À propos Parnickich: Īe teĪ w przeáomowych chwilach Īycia zawsze odgrywa u nich rolĊ katolicyzm i związek
Zob. „PamiĊü, wáadca [...] bezlitosny, wciąĪ i wciąĪ wskrzesza ponownie to, co minĊáo”
(Fragmenty wspomnieĔ Teodora Parnickiego), oprac. T. Markiewka, „PamiĊtnik Literacki” 2002,
nr 2, s. 153-212.
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