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losy potoczy y si  ró nie, wszyscy jednak, z wyj tkiem Brunona (Bronis awa),
na sta e osiedli w Rosji. Alfred do ko ca, nawet po rewolucji bolszewickiej, 
pozosta  przy obywatelstwie niemieckim, podobnie post pili Bruno i Franz 
(który w roku 1933, ci ko chory, przeniós  si  z rodzin  z Berlina), Albert 
do  wcze nie przyj  jednak obywatelstwo rosyjskie. O silnych zwi zkach
Parnickich z niemiecko ci wiadczy dobitnie równie  fakt, e Bruno by  przez 
kilka lat uczniem niemieckiego rzymskokatolickiego ni szego seminarium 
w Saratowie. Zakorzeniony zarówno w kulturze niemieckiej, jak i rosyjskiej, 
rozpocz  najpewniej w roku 1901 studia medyczne w Kijowie, sk d zosta
do  szybko usuni ty za dzia alno  socjalistyczn . Wówczas powróci  do 
Niemiec (których by  obywatelem), by rozpocz  studia na presti owej König-
liche Technische Hochschule w Charlottenburgu, wówczas jeszcze na przed-
mie ciach Berlina. Jest do  prawdopodobne, e w tym czasie kontynuowa
swoje polityczne zaanga owanie po stronie partii mie szewików. W Berlinie 
do czy a do Brunona jego kijowska narzeczona – zasymilowana rosyjska 

ydówka Augustyna Piekarska, która po okresie studiów w Szwajcarii wysz a
za m  (wbrew woli rodziny Parnickich) za Bronis awa, a w roku 1908 zosta a
matk  Teodora. 

Berlin by  dla przysz ego powie ciopisarza miastem rodzinnym, j zykami
domu za  by y jednocze nie – zale nie od okoliczno ci – rosyjski i niemiecki, 
traktowane zw aszcza przez ojca jako w pe ni równorz dne. Z pierwszych 
czterech lat ycia zachowa o si  w pami ci Teodora nieco wspomnie . Jesieni
1972 roku opisa  je nast puj co: „Najdawniejszym moim wspomnieniem [...] 
jest to, e jeszcze w Berlinie, ci lej mówi c: w Charlottenburgu, gdzie si
urodzi em, gdzie mój ojciec sko czy  politechnik  i zaczyna  praktyk  jako 
in ynier – czyli zanim uko czy em trzy lata, matka zawsze ze mn  wychodzi a
w kierunku fabryki na spotkanie ojca, i to w a nie jest moje najdawniejsze 
wspomnienie, e id  z matk , patrz  w niebo i mówi : «Mamo, jajko leci», a to 
na niebie by  balon. Ale [...] zosta o mi jako najwa niejsze w tym wspomnieniu 
co innego ni  «jajko na niebie», mianowicie – czerwie  dooko a, to znaczy 
ceglane czerwone budynki. Jest to co  niezmiernie charakterystycznego dla 
pruskiego, i w ogóle pó nocnoeuropejskiego budownictwa – masa czerwonych 
ceglanych budynków”15.

Zdecydowanie wyra niej Berlin pojawia si  w pami ci Parnickiego we 
wspomnieniach z okresu, gdy przyjecha  on do tego miasta – ju  z Rosji, 
w czasie podró y swoich rodziców do Szwecji, w roku 1913. ród em pozwa-
laj cym na rekonstrukcj  pobytu pisarza w Berlinie jest tekst jego wspomnie
spisanych w Meksyku w roku 1945, a odnalezionych w zbiorach Biblioteki 
Polskiej w Londynie w 2000. Fragmenty zapisków wspomnieniowych zacho-

15  Tam e, s. 49. 
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wa y si  na kartach recto r kopisu drugiego tomu powie ci Koniec „Zgody 
Narodów”.  R kopis londy ski obejmuje fragmenty trzech cz ci,  z których 
pierwsza dotyczy w a nie podró y rodziny Parnickich z Moskwy do Szwecji 
– przez Berlin. W pami ci pisarza zachowa o si  kilka interesuj cych wyda-
rze , których do wiadczy  jako pi ciolatek podczas pobytu w Berlinie: zagu-
bienie si  w kawiarni luksusowego domu towarowego Wertheima czy udzia
w paradzie wojskowej z udzia em cesarza Wilhelma. Najciekawsze jednak 
wydaj  si  tu dwa elementy: pierwszy to wspomnienie spotkania dzia aczy
socjalistycznych w Berlinie, w którym wzi  udzia  Bronis aw Parnicki (na 
spotkanie zabra  te  swego syna). Jednym z mówców by  wówczas znajomy 
Parnickiego Iwan Aleksandrowicz Nazariew, który – jak mo na wywniosko-
wa  z jego uwag o Gieorgiju Plechanowie i W odzimierzu Leninie (zapa-
mi tanych przez m odego Teodora) – by  (podobnie jak Bronis aw Parnicki) 
zwolennikiem i dzia aczem frakcji mie szewików Socjaldemokratycznej Partii 
Robotniczej Rosji (SDPRR). Na tym berli skim spotkaniu dzia aczy socjali-
stycznych pi cioletni Parnicki po raz pierwszy w yciu zobaczy  cz owieka
czarnoskórego i dwóch Chi czyków, ponadto ojciec „wskazywa  wzrokiem 
na coraz to kogo  innego w ród obecnych i szepta : – Patrz, to Hiszpan... 
a to Grek...  A tamten ysy to Holender...”.  Na spotkaniu tym Teodor po raz 
pierwszy us ysza  te  z owrogie s owo „rewolucja”.  Drugim elementem, E jak 
si  okaza o mog cym odegra  pewn  rol  w pó niejszym rozwoju literackie-
go motywu bosych stóp kobiecych w twórczo ci pisarza, by  zapami tany
przez Teodora obraz z berli skiego pensjonatu przedstawiaj cy bos  Mari
Magdalen  oraz ludzk  czaszk . Zadane wówczas przez pi ciolatka pytanie: 
„Mamo, dlaczego ta kobieta na obrazie jest bosa? Przecie  to nieprzyzwoite”19,
a zw aszcza odpowied  matki: „Ona to umy lnie zrobi a. Chce, eby si  ludzie 
z niej miali”  –  to jedne z najwcze niejszych sygna ów swoistej fetyszyzacji 
bosych stóp, które mia y si  sta  jednym z lejtmotywów powie ciopisarstwa
Teodora Parnickiego. 

Berlin mia  powróci  po raz ostatni w dziejach rodziny Parnickich, gdy 
w roku 1933 stryj Teodora postanowi  wyjecha  ze Zwi zku Radzieckiego 
i ostatecznie osi  w Niemczech. Tak ów splot wydarze  (i rol  w nich ka-
tolicyzmu) opisa  Parnicki w roku 1934: „À propos Parnickich: e te  w prze-
omowych chwilach ycia zawsze odgrywa u nich rol  katolicyzm i zwi zek

16  Zob. „Pami , w adca [...] bezlitosny, wci  i wci  wskrzesza ponownie to, co min o” 
(Fragmenty wspomnie  Teodora Parnickiego), oprac. T. Markiewka, „Pami tnik Literacki” 2002, 
nr 2, s. 153-212.

17  Tam e, s. 172.
18  Tam e, s. 173.
19  Tam e, s. 169.
20  Tam e.
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