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Słowo wstępu do książki Wyspy Naftalinowe 

Poniżej przedstawiamy fragmenty powieści Wyspy Naftalinowe, autorstwa Anety Skarżyński, śpiewaczki, 

malarki, pisarki, dyrektor ds. kultury i sztuki Fundacji Solidarność-Wschód.  Wyspy Naftalinowe to barwna 

opowieść przygodowa osadzona w epoce „późnego Gierka”, a więc w socjalistycznej rzeczywistości, 

pojmowanej rozumem dziecka. Powieść obejmuje 28 rozdziałów, które równają się 28 wyspom, a każda z wysp 

jest nową beczką śmiechu. Główna bohaterka ma siostrę, rodziców i przyjaciół, jednakże najważniejszą dla niej 

osobą jest babcia, Kresowianka z Nowogródka. To właśnie ona, kobieta o nietuzinkowej osobowości i mocno 

wybuchowym temperamencie, ma szalone pomysły na życie swoje i wnuczki. W prezentowanym rozdziale 

powieści babcia liczy siedemdziesiąt dwa lata, wnuczka osiem. Razem tworzą piorunującą mieszankę…  

Mamy nadzieję, że w tym krótkim fragmencie książki czytelnik odnajdzie cząstkę siebie i zechce sięgnąć po 

całą powieść, która została wydana w roku 2014 i jest dostępna w formie tradycyjnej papierowej oraz 

elektronicznej. 

Fundacja Solidarność-Wschód 

 

Rozdział 4.      Amputacja 
 

Babcia jest najmądrzejszą osobą na świecie. Ona wszystko wie, wszystko umie, wszystko rozumie. W 

dodatku jest świetną aktorką, jak mawia dziadek. No i cudownie baja, a moja wyobraźnia robi swoje. Gdy 

szydełkujemy lub wyszywamy, przenosimy się do zupełnie innego świata: 

- Babciu, a kiedy się urodziłaś? 

- Dawno temu, w 1907 roku, ale w metryce mam wpisany rok urodzenia 1906. 

- Dlaczego? 

- To dość skomplikowana sprawa. Moi rodzice bardzo chcieli mieć córkę. Niestety, dwie umarły im w 

niemowlęctwie, zostali tylko synowie, Stachu i Heniek. Stachu miał osiem, a Heniek sześć lat, gdy 

przyszłam na świat. Z tej radości mój tatuś upił się z księdzem i w księgach metrykalnych wpisano: 



„Janina Gabriela Świerczyńska, córka Antoniego i Heleny z domu Morys, urodzona dnia 2 kwietnia, 

roku pańskiego1906”. I takim to sposobem, oficjalnie mam rok więcej. Tata zauważył pomyłkę, lecz 

ksiądz go przekonał, żeby się takimi drobiazgami nie martwić. Rok w tą, rok w tamtą... Poza tym to było 

w Powiecie Niemeńskim, pod zaborem rosyjskim, czyli oficjalnie na terenie Carskiej Rosji. Kto się 

wtedy przejmował papierami? 

- Pod zaborem rosyjskim... To straszne! 

- Tak. Byliśmy tam do roku 1919, czyli prawie do końca krwawej rewolucji. Wtedy każdy, kto mógł - 

uciekał, póki żyw, zostawiając dobytek i wszystko. Swój zabijał swego, brat brata. Okrutne to były 

czasy, nie tylko dla Polaków, lecz i dla Rosjan. 

- A dlaczego dla Rosjan? 

- Rewolucja Październikowa to najkrwawsza rewolucja w dziejach Rosji. Komuniści dorwawszy się do 

władzy, wyrzynali w pień inteligencję, magnaterię rosyjską, artystów niepopierających przewrotu, 

naukowców obstających za caratem, urzędników carskich, a nawet rodzinę Romanowów. Kto był 

„bielaruczka”, czyli szlachecka biała dłoń, nie robotnik i nie prosty chłop – mógł stracić głowę, a w 

najlepszym wypadku ręce lub nogi. Dla bolszewików nie było żadnej świętości. 

- Ojej!  

- Tak, tak. Za pomoc uchodźcy czy sprzymierzeńcowi cara Mikołaja II, rozstrzeliwano całe rodziny. 

Pamiętam, jak dziś... 

Babcia zdejmuje okulary i spogląda w okno. Milczy i mruży oczy, jakby coś widziała w tej właśnie chwili. 

Zaczyna ściszonym głosem: 

      - Mieszkamy w drewnianym domku. Jest późny zimowy wieczór. Pokój mój, Stacha i  

            Heńka mieści się w części południowej, od strony sadu.  

- Tak? – czuję, że szykuje się niesamowita opowieść. 

- Jak to dzieciaki, śmiejemy się, skaczemy po łóżkach i ani nam w głowach sen. Nagle słyszymy głośne 

ujadanie wyżlicy Normy. Tata wypuszcza psa i sam wychodzi. Wraca po kilku minutach i coś szepce do 

mamy, a ta się żegna. Domyślamy się, że coś się święci, więc nasłuchujemy przy uchylonych drzwiach. 

Zerkamy przez szparę. Widzimy, jak tata wnosi kogoś na barana do kuchni i każe mamie zasłonić okna 

kocami. 

- Kocami? Dlaczego? 

- Szpicel kryje się wszędzie. Nie wiadomo, kto to jest, ten człowiek w kuchni. 

- I co dalej? 

- Tata szybko wychodzi, a po paru minutach wraca z dobrym znajomym, felczerem Stanisławem. 

- Kto to jest felczer? 

- To jest człowiek, który zna się na medycynie, umie prawie tyle samo, co lekarz, ale nie posiada 

dyplomu Akademii Medycznej, więc nie jest lekarzem. 

- Aha. 

- Wymykamy się z pokoju, bo aż nas pali, by wyniuchać, co się dzieje. Cichutko, aby nikt nie przyuważył 

i nie oddelegował nazad do łóżek. Widzimy, że człowiek, który leży na stole, ma przestrzeloną nogę 

poniżej kolana. Fetor rozchodzi się na wszystkie pomieszczenia. Docierają do nas dwa niezrozumiałe 

słówka: gangrena i amputacja. 

- Co to? 

- Gangrena to zakażenie, które może doprowadzić do śmierci w dzisiejszych czasach. W tamtych latach, 

gangrena była kwestią właściwie policzonych godzin... Beznadziejna sprawa. 

- Gangrena. – powtarzam trudny wyraz. 



- Amputacja, to obcięcie, czyli w tym przypadku, odcięcie nogi. Felczer postanawia amputować 

nieznanemu przybyszowi nogę, aby dać mu szansę na uratowanie życia. 

- Amputacja. – to drugie słówko, które koduję w swej pamięci. 

- Eteru brak, więc kneblują człowieka i przywiązują sznurami do stołu, by się nie rzucał, podczas cięcia. 

- Co to jest eter? 

- Środek usypiający, stosowany od połowy XIX wieku podczas zabiegów. Ma za zadanie uśpić pacjenta, 

by nie czuł bólu operacyjnego. 

- Eter… – jeszcze jedno wyrażenie do zapamiętania. 

- Tym razem nie ma eteru, a w obawie, że ranny zacznie krzyczeć, zatykają mu usta gałganem, by nie 

ściągnął wrzaskiem na nasz dom kłopotów. 

- I co dalej? 

- Felczer uwija się szybko, jak może. Odcina nogę człowiekowi aż do pachwiny, potem ją ćwiartuje i 

wrzuca do pieca, aby zatrzeć ślady. Nakazuje zmieniać okłady, co kilka godzin. Tata dziękuje 

Stanisławowi. Jeszcze uzgadniają wspólną wersję zdarzenia.  

- Jaką wersję? 

- Że niby Stanisław pomaga rodzinie z powodów żołądkowo-jelitowych. Tak trzeba ująć temat, na 

wypadek, gdy ktoś doniesie o nocnej wizycie felczera w naszym domu. 

- Rozumiem. – odpowiadam, choć coraz trudniej mieści mi się w głowie ta historia. 

- Po jakimś czasie człowiek bez nogi budzi się i majaczy po rosyjsku. 

- Majaczy? Co to znaczy? 

- To znaczy, że mówi niezrozumiałe dla otoczenia zdania, słowa i zachowuje się jak w malignie. 

- Co to maligna? 

- To gorączka i właśnie wtedy człowiek majaczy. 

- Aha. – udaję mądrą, ale nic nie rozumiem, bo to dla mnie zbyt dużo trudnych słów, jak na jeden raz. 

- Człowiek bez nogi bredzi, mama zwilża mu usta i zmienia opatrunki. Tata usiłuje coś z nim ustalić, ale 

próby nawiązania kontaktu wydają się beznadziejne. 

- Próby nawiązania kontaktu wydają się beznadziejne. – powtarzam niczym rasowa papuga.  

- Mówi coś po rosyjsku, woła jakąś Nataszę, to zapada w krótki sen, to znów się budzi i bredzi. I tak 

przez całą noc, prawie cały dzień i pod wieczór dnia następnego, już jest po wszystkim. – tu babcia 

dodaje – Świeć Panie nad jego duszą! 

Cisza. Siedzę nieruchomo, usiłując wszystko raz jeszcze poukładać sobie w łepetynie. Kłębią się słowa: 

amputacja, gangrena, eter, felczer, maligna, majaki, próby nawiązania kontaktu wydają się beznadziejne... Za co 

człowiek innego człowieka może tak nienawidzić? Dlaczego jeden drugiego zabija? To dla mnie zbyt trudne, 

więc chyba muszę pójść do dzieciaków i pobawić się z nimi. Jak na zawołanie Aśka wpada i wyciąga mnie na 

plac zabaw. Dostaję pozwolenie od babci i nakaz powrotu na obiad na godzinę piętnastą. Obiad to święta 

sprawa i wiem, że jak się spóźnię, czeka mnie szlaban na wychodzenie z domu. Obiecuję, że będę grzeczna.  

Szalejemy z Aśką na nowej karuzeli, potem suniemy po zjeżdżalni w rakiecie. Koniki zaliczamy 

obowiązkowo, a na końcu huśtawki i bujanie „do podbitki”. I jeszcze raz to samo, ale z wariacjami. Karuzela 

ma dodatkowe pręty, między którymi można przełazić. Koniecznie trzeba spróbować! Włażę do samego środka 

kuli z grubych żeliwnych pałąków, a tam wiję się niczym wąż boa. Chłopcy kręcą coraz mocniej karuzelą, a ja 

coraz szybciej przemycam się między żerdziami. Ale fajowo! Ubaw kapitalny. A teraz przeskok i ... 

- Aaaa! – silny ból przeszywa mnie na wylot.  

Spoglądam na nogę i widzę ją całą we krwi. 

- Antena, wkręciłaś girę w szprychę! – Aśka wrzeszczy, po czym ucieka. 



Inni też zmykają na widok krwi, aż się kurz za nimi sypie. Boże, ratunku! Co teraz ze mną będzie? Krew leci 

coraz obficiej z nogi, tuż pod kolanem. Pędzę, kuśtykając do domu i wołam:  

- Baaa-bciuuu! Baaa-bciuuu! 

Drę się tak rozpaczliwie, że kilka innych babć wychyla się przez okno, ale nie moja. Co będzie, jak babcia 

wyszła i już jej nie zobaczę? A jeśli umrę bez niej?! Wyobraźnia podsuwa mi wizję amputacji, w dodatku bez 

znieczulenia eterem, na stole, siekierką lub toporkiem. Ja nie chcę! 

- Baaa-bciuuu, ja nie chcę amputować!  

Dociera do mnie, że mam przed sobą kilkanaście godzin życia i muszę zdążyć się zobaczyć z babcią, nim wda 

się gangrena, wpadnę w malignę i zacznę bredzić! Wtedy próby nawiązania kontaktu ze mną wydadzą się 

beznadziejne. Płaczę i lecę. Pędzę, a setki czarnych myśli rozsadzają mi głowę. 

- Babciu, ja nie chcę amputować! Ja nie chcę amputować!!! 

Wpadam na klatkę, wprost w ramiona babci, która wychodzi z piwnicy z kartoflami. Ta z wrażenia puszcza 

torbę, a ziemniaki rozsypują się po korytarzu. Trzęsę się i powtarzam w kółko to samo: 

- Babciu, ja nie chcę amputować! 

- Ale nikt ci jej nie amputuje! Anusiu, uspokój się! 

- A-a-a-le ja nie-e-e-e chcę a-a-a-mputować! 

- Przestań majaczyć, wszystko będzie dobrze! – babci udziela się zdenerwowanie. 

- Majaczyć? To ja już mam malignę? Jaaa-aaa nie chceee-eeee... 

Sąsiadka, pani Miglewska, dzwoni po pogotowie, a w międzyczasie babcia przemywa moją ranę. Po jakimś 

czasie karetka zabiera mnie i babcię do szpitala, na chirurgię. Nie wiem, co się dalej dzieje, nie pamiętam. 

Przytomnieję dopiero na widok jakichś ludzi w białych fartuchach, jakiegoś stołu, jakichś narzędzi… Pewnie do 

amputacji kończyn! 

- Ja nie chcę amputować! – głośno krzyczę i tym wywołuję spore zamieszanie. 

- Uspokój się! – pielęgniarka usiłuje dojść ze mną do ładu. 

- Ja nie chcę amputować! 

Nic innego nie umiem powiedzieć, bo tylko to staje się dla mnie nadrzędną ideą. Wizja utraty nogi jest nie do 

zaakceptowania. Przecież potem wda się gangrena i wpadnę w malignę. I umrę! I nie zostanę sławną artystką!! 

- Jak masz na imię? – głos mężczyzny nieco studzi moje rozgorączkowane zachowanie. 

- Aneta, ale ja nie chcę... 

- Dość! – lekarz zdecydowanym głosem ucina moje histerie. 

- Jak to się stało? Opowiedz ze szczegółami. - doktor rzuca na mnie surowe spojrzenie. 

Opowiadam wszystko z detalami, zgodnie z prawdą. Gdy dochodzę do relacji o wkręceniu nogi w szprychę, 

babcia osuwa się na kozetkę. Pielęgniarka ją cuci, a mnie znów ogarnia blady strach: 

- Ja nie chcę amputować!  

- Nikt ci tego nie zrobi, dzieciaku! Co ty masz za pomysły? – chirurg wydaje się mocno zaskoczony. 

- I nie odetnie mi pan nogi?  

- Ależ skąd! Po co? To tylko rana, którą zaszyjemy i będzie po sprawie. 

- Na pewno? – dopytuję z niedowierzaniem. 

- Na pewno, obiecuję. Słowo harcerza! – lekarz salutuje i uśmiecha się. 

- I nie będzie gangreny? 

- Co takiego? Gangreny? A ty skąd masz takie wiadomości? 

- Od babci. 

- Siostro, proszę o znieczulenie! – pan doktor wydaje polecenie pielęgniarce. 

- Eterem? – pytam dla pewności. 



- A ty co znowu? – medyk unosi okulary i przygląda mi się uważnie .  

- No..., eterem… – mówię coraz mniej pewnie, patrząc na minę lekarza. 

- Nie, nie eterem. Mamy coś bardziej nowoczesnego. Ale skąd ty to wszystko wiesz? 

- Też od babci. – przyznaję z dumą. 

- Aha. A możesz mi opowiedzieć, co dokładnie wiesz?  

- Tak, mogę. 

Już mi nieco lepiej, bo babcia powoli wraca do siebie. Nawet się do mnie uśmiecha. No a ten lekarz nie 

wygląda na rzeźnika. 

- Posłuchaj mnie uważnie: odwróć teraz głowę i nie patrz. Ja będę zajmował się twoją raną, a ty nic nie 

poczujesz, tak? 

- Yyyy? 

- Zaufaj mi. Niczego ci nie utnę. 

- Hmmm... 

- Tam jest twoja babcia, która będzie mnie dodatkowo pilnować. 

- Dobrze. – i tą obietnicą lekarz mnie ostatecznie przekonuje. 

- Opowiedz mi wszystko po kolei, co z tym eterem, dobrze?   

Doktor daje mi zastrzyk, czyści ranę i po paru minutach zaczyna szyć. Ja w tym czasie, trzymana przez 

pielęgniarkę, bym przypadkiem nie popatrzyła na ręce doktora, opowiadam całą historię, zaczynając od roku 

1918 i carskiej Rosji. Trwa to kilka, może kilkanaście minut. Gdy kończę, doktor oznajmia: 

- Ciekawa ta historia. Nawet bardzo. Rana też już zeszyta. Przez kilka dni nie wolno ci biegać, ani za 

dużo chodzić. Jutro przyjedziesz na zmianę opatrunku i opowiesz mi następną, mrożącą krew w żyłach, 

historię. 

- Dobrze. A czy na pewno nie będę majaczyć w malignie? 

- Nie, cha, cha! Majaczyć w malignie, dobre! – doktor przedrzeźnia mnie, w zabawny sposób potrząsając 

głową. 

- I będę żyć?  

- Oczywiście, panno piegowata! 

- To dlaczego tamten człowiek po amputacji umarł? – dopytuję lekarza. 

- To były inne czasy... Ale, jak zechcesz się kiedyś dowiedzieć czegoś ciekawego na tematy medyczne, to 

obiecaj, że zapytasz mnie, a nie babcię. Zgoda? 

- Tak.  

- Mnie lub siostrę Iwonkę – doktor uśmiecha się do rudowłosej pielęgniarki. 

- Tak. 

- To co, do jutra? 

- Do widzenia! – potakuję głową i wychodzę z obandażowaną nogą. 

W domu babcia jest dla mnie taka dobra: nie zmusza mnie do jedzenia obiadu, nie każe mi myć zębów 

wieczorem, tylko czyta mi bajki. Leżę w łóżku i rozmyślam o całym długim, ciężkim dniu. Dochodzę do 

wniosku, że zdecydowanie wolę lekarza niż felczera. Jak to dobrze, że rok 1918 dawno minął. Nabieram 

przekonania, że rok 1978 jest rokiem bezpieczniejszym, pod wieloma względami. Uffff... Co za ulga. Mam całą 

nogę! A może w przyszłości zostanie wymyślone lekarstwo na piegi? Oj, żeby tak się stało! Na sto procent 

poddam je amputacji.  

 

  

 


