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Na rynku wydawniczym uka-
zała się powieść Haliny Gro-
chowskiej "Pokłon".

Na jednym z poświęconym jej blo-
gów „Na kanapie„ http://nakanapie.pl/
books/747232/reviews/24285.pok-on) 
czytamy „Książkę stanowią zebrane w 
jedną całość pojedyncze wspomnienia 
wydarzeń wojennych, z powracającym 
wątkiem Marii, która mimo ciężkiego 
dzieciństwa pamięta o swym szlachet-
nym urodzeniu i próbuje uchodzić za 
kogoś lepszego. Niestety jej determina-
cja i egoizm krzywdzą bliskich, a sąsia-
dom dają pretekst do plotek i pouczeń. 
Ta powieść jest przede wszystkim obra-
zem mentalności ludności powojennej, 
czasu, kiedy wspomnienia zaznanych 
krzywd były jeszcze świeże, a rodziny 
opłakiwały bliskich poległych w drugiej 
wojnie światowej. A przy tym wszyst-
kim przez każdy kanał w radio i każdą 
szczelinę w drzwiach wciskała się w ży-
cie ludzi radziecka propaganda. ”

Autorka książki mieszka na Podlasiu, 
kilkadziesiąt kilometrów od Sokołowa 
Podlaskiego. Jej wizyta w redakcji Ga-
zety Podlasia była okazją do przepro-
wadzenia z nią wywiadu.

Napisana przez Panią książka to 
zebrane w całość pojedyncze wspo-
mnienia wydarzeń wojennych i po-
wojennych, nawiązujących też do 
przesiedleńców z kresów na ziemie 
odzyskane. Co skłoniło Panią do 
udokumentowania tych wspomnień 
w formie książki?

- Być może między innymi skłoniły 
mnie do pisania wyrzuty sumienia wo-
bec rodziców. Byłam bardzo zbuntowa-
ną nastolatką. Dopiero po wielu latach 
kiedy już Rodziców nie było wśród ży-
wych zrozumiałam ich postępowanie, 
reakcję i słowa i to jak bardzo niespra-
wiedliwie ich oceniałam. Wtedy to, po 
niewczasie, postanowiłam swoje już 
dorosłe przemyślenia opisać w formie 
książki. 

Długo nie rozumiałam jakie spusto-
szenia na psychice ludzi odcisnęła woj-
na. Nie zrozumiałam ile błędów mogli 
popełnić w tamtych czasach dorośli 
(mam tu na myśli nie tylko własnych 
rodziców) wskutek daleko posuniętej 
ciemnoty. Byli to ludzie którzy nie za-
wsze umieli pisać, czytać, a w opisywa-
nych czasach dopiero podejmowali na-
ukę na poziomie szkoły podstawowej. 

Pewne wspomnienia utkwiły mi w pa-
mięci do dzisiaj, po to, bym je obecnie 
potrafiła zrozumieć. dopiero po kilku-
dziesięciu latach. 

W powieści poruszyła Pani kilka 
znaczących wątków: o okrucieństwie 
wyzwolicieli (Armii Czerwonej) jak 
też i o nacjonalistach ukraińskich i 
ich mordach popełnionych na ludno-
ści polskiej. 

- Kiedy byłam dzieckiem bardzo 
wielki problem sprawiało mi dojście 
do tego, kto kłamie. W szkole mówiono 
nam co innego, w domu zaś słyszałam 
co innego. Komentarze o okrucieństwie 
wyzwolicieli i innych faktach wojennych 
nie pokrywały się z tym, co mówiono 
nam na lekcjach czy na akademiach. 
Wszyscy wiemy, jak długo i jak mocno 
była przekłamana historia i jak wygląda-
ła propaganda. Tym bardziej jeśli ma się 
kilka albo kilkanaście lat ciężko jest się 
zdecydować, co jest prawdą a co kłam-
stwem i komu zawierzyć. 

Wmawiano nam, że najgorszy 
był hitlerowski okupant, który palił, 
gwałcił i mordował. W Pani książce 
przejawiają się wątki że ten niemiec-
ki okupant wcale nie był gorszy od 
wyzwolicieli z czerwoną gwiazdą na 
czapce. Niemiec był zadbany, czysty i 
zdyscyplinowany w przeciwieństwie 
do ruskiego sołdata.

- Nie pisałam książki historycz-
nej. Starałam się odtworzyć obyczaje, 
zwyczaje i wydarzenia takie, jakimi je 
zapamiętałam z dzieciństwa. Nie ule-
gałam żadnym stereotypom. Nacja nie 
decyduje o tym, czy ktoś zapomni o 
swoim człowieczeństwie czy nie. Wojna 
wydobywa z ludzi najgorsze instynkty, 
niezależnie od strony frontu. Polacy też 
sadystami, też byli okrutni. 

Główna bohaterka powieści, Ma-
ria, sierota, jest wykorzystywana 
przez przyrodnich rodziców i braci. 
Jej dzieciństwo jest ciężkie, lecz gdy 
wychodzi ona za mąż i rodzi własne 
dzieci, swoją córkę traktuje patolo-
gicznie, jak gdyby chciała na niej od-
reagować swoje dzieciństwo. 

- Niekoniecznie należy to tak rozu-
mieć. Uważam, że błędy wychowawcze 
mogą się wziąć z niewiedzy, z ciemno-
ty. Należ wziąć pod uwagę to, że rodzice 
powojenni pewnych pojęć w ogóle nie 
znali. Wychowywali dzieci, jak umieli. 
Jeżeli nie mieli doświadczenia robili to 
instynktownie.. Złączyłam losy i cechy 
kilku kobiet, żeby stworzyć postać Marii. 
Jej dzieciństwo było niewolnicze, dlate-
go że była na łasce. Prawie każdy z nas, 
gdy będzie na czyjejś łasce, zostanie 
więcej lub mniej wykorzystany.

Osoba, która ledwie umie pisać, 
czytać, nie wie nic więcej, nie będzie 
rozumiała spraw mówiących o wycho-
wywaniu dzieci, żadnych reguł peda-
gogicznych. Będzie więc postępować 
w taki prosty i prymitywny sposób tak 

jak to opisałam w książce. Nam jest w 
to ciężko uwierzyć, bo nasze pokolenie 
jest już wychowane na "Super niani" i 
podstawowe pojęcia z psychologii i pe-
dagogiki są już powszechnie znane.

W książce kładzie Pani główny na-
cisk na to, jak wychowywano dawniej 
dzieci. Żeby wymusić posłuszeństwo 
dziecka, bito je i to aż do krwi. 

- W jednym szczególe bym tych ro-
dziców rozgrzeszyła. Było bardzo dużo 
przypadków na ziemiach odzyskanych, 
że puszczone samopas dzieci dopro-
wadzały do tragedii. Były niewypały, 
były miny, środki łatwopalne. Wówczas 
dzieci nie miały do dyspozycji krytych 
pływalni i boisk, gier komputerowych 
czy dostępu do Internetu. Więc wymy-
ślały sobie bardzo niebezpieczne zaba-
wy . Dziecko musiało tak bardzo bać się 
lania, żeby mu się nie opłacało iść tam, 
gdzie zabroniono. Pas czy rzemień to 
była ochrona przed dalszymi nieszczę-
ściami. Dzieci ciągnęło do bunkrów, na 
pola minowe czy tam, gdzie można było 
znaleźć prawdziwą broń,.

Okrucieństwo wobec dzieci, które 
czasami za daleko się posuwało, mo-
gło być skutkiem tego, na co ludzie 
napatrzyli się w czasie wojny. Chodzi 
mi o oswojenie się z potwornościami. 
Ludzie potrafią przyjąć i powielić naj-
gorsze wzorce.

Co symbolizują dłonie na okładce 
książki?

- Te dłonie są dłońmi kobiety. Cięż-
ko było znaleźć się - zwłaszcza młodym 
kobietom - pod względem obyczajo-
wym. Z jednej strony praca kobiet była 
uznawana za hańbę, bo oznaczało to, 
że dziewczyna nie znalazła męża zdol-
nego ją utrzymać z drugiej zaś musiały 
one przekonać się do pracy zawodowej, 
bo mężczyzn nie było. Powoli rozpropa-
gowywały się idee równouprawnienia 
kobiet. Jedna z moich powieściowych 
bohaterek wygłasza odważnie nastę-
pującą kwestię - „Kobieta, która nie chce 
być popychadłem w rękach mężczyzny, 
musi uniezależnić się od niego finanso-
wo - musi mieć swoją pracę zawodową, 
żeby w skrajnych przypadkach móc  od 
męża odejść. Dzisiaj te słowa nikogo by 
nie zbulwersowały – natomiast wtedy 
wywołały awanturę.

Do jakiej grupy Czytelników skie-
rowana jest powieść? Jakie najważ-
niejsze przesłanie chciała Pani prze-
kazać Czytelnikom?

- Książka skierowana jest do wszyst-
kich, moim rówieśnikom może przypo-
mnieć młodość, młodszym może pomóc 
zrozumieć historię powojenną. Przesła-
nie jest takie, by więcej zrozumienia 
mieć dla tych nie zawsze rozumiejących, 
nie zawsze postępujących tak jak byśmy 
chcieli, rodziców. Żeby ich nie osadzać 
przynajmniej przed doprowadzeniem 
do dorosłości własnych dzieci.  W po-
wieści przywołuję pokolenie rodziców, 

Polecamy do przeczytania powieść Haliny Grochowskiej "Pokłon"...

Powojenne życie na ziemiach odzyskanych...
które miało najciężej, bo wówczas były 
największe zmiany, bo była przepaść 
między jedną kulturą a drugą. Im było 
naprawdę trudno i dorastanie było bar-
dzo ciężkie niż kiedykolwiek przedtem 
i kiedykolwiek potem. Mam na myśli 
różnicę pomiędzy prawdą - ukrywaną 
ze strachem, którą niebezpiecznie było 
wyjawić - i tą agresywną propagandą. 
Tamto pokolenie wyrastało między 
jednym a drugim, pomiędzy fałszem a 

prawdą. Bycie rodzicem za mojej mło-
dości było naprawdę trudne. 

Co Pani dało napisanie książki?
Na Podlasiu mieszkam dopiero pięć 

lat. Napisanie książki i jej (nie będę 
skromna) bardzo pozytywny odbiór 
przez miejscowych Czytelników spowo-
dował, że czuję się bardziej "tutejsza", 
zaakceptowana. Tak jakbym napisaniem 
„Pokłonu” się wkupiła w Podlasie.

Krzysztof Czarnecki

Halina Grochowska
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Mieszkańcy podwórka jednego z 
miast na Ziemiach Odzyskanych chcą 
zapomnieć o krzywdach doznanych 
w minionej wojnie. Te, które poraniły 
dusze, ujawniają się w codziennych 
sytuacjach:

- okrucieństwie i przemocy wobec 
dzieci,

- nawykach żywieniowych - rozmo-
czony suchy chleb to już posiłek,

- strachu przed kontaktem z jakąkol-
wiek władzą,

- prowadzących zazwyczaj do bó-
jek dyskusjach o władzy i przyszłości 
ojczyzny,

- krwawych porachunkach, którymi 
kończy się prawie każda potańcówka,

-  luk ach eduk ac yjnych i 
analfabetyzmie.

Krzywdy wyrządzone przez bolsze-
wików w wypadku kresowej szlachcian-
ki Marii to sieroce zapracowane dzieciń-
stwo. Wrażliwa i ambitna kobieta usiłuje 
mimo poważnych braków w wykształ-
ceniu i wychowaniu "udawać kogoś 
lepszego". Z fatalnym skutkiem...

Halina Grochowska była miesz-
kanką Zielonej Góry, Sosnowca i Jasła. 
Obecnie mieszka w Czepielinie. Nie 
jest humanistką. Do samej emerytury 
przepracowała w zawodzie inżynie-
ra elektryka. Uważa że jest szczęśliwą 
matką i babcią  żoną i teściową. Na 
pytanie o sposób spędzania czasu 
wolnego nie bardzo umie odpowie-
dzieć, bo ma go niewiele. Jest wiejska 
posiadłość. Są wnuki. Znajduje jednak 
czas na popływanie w którymś z kry-
tych basenów. Uważa że nie jest to czas 
stracony, bo zdrowie fizyczne jest pod-
stawą prawidłowego funkcjonowania. I 
tworzenia…..


