
                                                      ~~~~~~~~~~~~Losy Cezarego Baryki~~~~~~~~~~~~~~
Cezary baryka urodził się w rodzinie polskich emigrantów w Baku daleko w Rosji na południowy wschód od naszego kraju. Co prawda w Polsce jako dziecko nie był, nie udało mu się tam pojechać i tego kraju nie widział ale słyszał bardzo dużo i to budziło jego uczucia patriotyczne. Trzeba dodać że Jadwiga z Dąbrowskich Barykowa wyszła za mąż bez miłości bo pokochała kogoś innego ubogiego urzędnika Szymona Gajowca, posłuchała jednak rady rodziców będąc osobą bardzo biedną i ulegającą wpływom i wyszła za mąż za Seweryna który zresztą zapewnił jej dostatnie życie do pewnego momentu. Wybuchła I wojna światowa, Seweryn pojechał na wojnę, zostawił żonę, zostawił syna ale zabezpieczył ich finansową i żyło i sie tak dobrze że Cezary mógł brać udział w lekcjach latania samolotem. Wybuchła rewolucja matka zupełnie nie radziła sobie z wychowaniem syna nie była dla niego autorytetem, zaczęła chorować, zaczęła się starzeć, właściwie ostatecznie umarła. Trzeba dodać że w pewnym momencie w ich w domu zamieszkali wbrew ich woli inni lokatorowie, byli dokooptowani niejako przez komunistów. Musieli się z tym pogodzić. Cezary wpadł na pomysł żeby oddać rodzinny skarb w ręce komunistów, był bowiem w pełni zafascynowany tą ideologią co bardzo się nie podobało jego matce. oddał skarb w ręce komunistów i nie mieli z czego żyć. matka sprzedawała cenniejsze przedmioty na wsi i oddawała racje żywieniowe swojemu synowi. On o tym nie wiedział, nie szanował matki nie kochał matki nie słuchał matki, wracał do domu tylko na noc. pewnego razu matka przyjęła pod swój dach dwie księżne szczerbatow które wyglądały jak żebraczki ale na nogach miały przyczepione klejnoty rodzinne. zresztą pojawiły się tam rany na tych łydkach i trzeba było te klejnoty zdjąć żeby rany zagoić i wtedy akurat trafiła się rewizja. matka Cezarego została aresztowana wraz z arystokratka. przesłuchiwano ją w sposób bezwzględny i zesłano na roboty w kamieniołomach. nie wytrzymała tego długo i umarł. Cezary kiedy zobaczył że z jej palca, palca trupa zdjęto w sposób okrutny, bezwzględny obrączkę ślubną stracił zupełnie dawne spojrzenie na komunistów. zaczął przewartościowywać swoje życie, pozostał sam i wtedy musiał dokopać się do głęboko drzemiących w nim sił. musiał sam zarabiać na życie, został grabarzem, zakopywał trupy. raz trafił mu się trup pięknej ormianki i wtedy chłopak dużo zaczął myśleć na tematy które które są najtrudniejsze. żałował zresztą że nie okazał dostatecznie szacunku i miłości swojej matce. pewnego razu tak się zdarzyło że spotkał swojego ojca który wrócił z wojny pewnie by go też nie poznał w ojciec wyglądał jak żebrak jak dziad ale usłyszał od ojca piosenkę która przypomniałam mu jego dzieciństwo. przywitali się bardzo serdecznie i ojciec przekonał syna do powrotu do Polski. jechali bardzo bardzo długo pociągiem który wiecznie się zatrzymywał. mieli dłuższą przerwę, stracił wówczas ojciec  pewne dokumenty, stracił pieniądze. musieli się zatrzymać zarabiać na życie ale co jest ważne w drodze do Polski Seweryn opowiedział swojemu synowi historię szklanych domów i w ten sposób przekonał go do wyjazdu do Polski. Jechał wraz z ojcem do Polski, ojciec w drodze do Polski zachorował właśnie będąc ciężko chorym człowiekiem w gorączce opowiedział mu historię szklanych domów która przekonała chłopaka do powrotu do samotnego już wówczas po śmierci ojca powrotu do ojczyzny, ojczyzny swoich przodków. Otóż historia szklanych domów wyglądała następująco: pewien krewny Seweryna który miał tak samo na imię i tak samo się nazywał Seweryn baryka wpadł na pomysł żeby w Polsce budować szklane domy, najpierw z piasku tworzył wielkie tafle szklane z nich bloki jedyne niepowtarzalne projektowane przez artystów plastyków z tego tworzono błyskawicznie domu, domy idealny, piękne domy niepowtarzalne domy praktyczne i schludne, latem krążyła ściana zimnej woda chłodząca pomieszczenia, zimą natomiast gorąca sprawiając że jest tam ciepło. nie wiadomo czy Cezary uwierzył w te szklane domy czy też nie, nie wiadomo dlaczego ojciec mu to powiedział, czy w to wierzył czy chciał może syna oszukać i przekonać do wyjazdu do Polski. ojciec umarł syn przyjechał do Polski i niestety nie zobaczył szklanych domów. w Polsce były tylko brzydkie małe obskurne chatynki. w momencie kiedy Cezary przechodził przez granicę a wiemy że w tym czasie Polska odzyskała już niepodległość. w drodze do kraju ojciec powiedział synowi żeby się udał do Szymona gajowca. Szymon gajowiec już nie był ubogim urzędnikiem a pracował w ministerstwie I przyjął Cezarego z otwartymi ramionami dał mu posadę sekretarza uczynił go swoim sekretarzem, wysłał na studia zapewnił byt. wybuchła polsko bolszewicka wojna i Cezary postanowił walczyć w obronie ojczyzny. tam też na wojnie poznał Hipolita wielosławskiego bogatego młodego ziemianina i któremu uratował życie i hipolit zaprosił go po wojnie do nawłoci. Cezary prowadził tam taki tryb życia o jakim wielu z nas marzy tryb życia hedonisty który się bawił O nic się nie martwił bo przyjęty został przez państwa wielosławskich niczym krewny z otwartymi ramionami. balował, zjadał posiłki romansował i tutaj pojawiły się w jego życiu 3 kobietę najmłodsza Wanda okszyńska nastolatka nazwana szalona zakochana, nieco starsza Karolina szarłatowiczówna młoda ziemianka która straciła majątek przez bolszewików i musiała zamieszkać u krewnych i najstarsza Laura kościeniecka bogata i piękna wdowa i tak udało się jej zdobyć miłość cezarego został jej kochankiem, ale Laura nie traktowała poważnie swojego kochanka chociaż spotykała z nim się bardzo często i i schadzki były niezwykle namiętne, miała narzeczonego o nazwisku Barwicki za którego zamierzała wyjść, Cezary był tylko zabawką. Kiedy się o tym dowiedział bardzo cierpiał i odszedł od swojej ukochanej. Cezary pokłócił się z Laurą z powodu jej narzeczonego Barwickiego z którym zresztą również wszedł w konflikt doszło do zerwania. Cezary chcę poradzić sobie jakoś ze swoim ogromnym bólem z powodu rozstania z Laurą trafia do miejscowości chłodek. W Chłodku (Stefan Żeromski pisze na chłodku) zamieszkuje u państwa gruboszewski, pan gruboszewski jest ekonomem i podejrzewa że Cezary chce ma odebrać posade, czycha na jego posadę- tak nie było Cezary po prostu chciał przyjrzeć się życiu najuboższych i od rana do wieczora bywał w chatach chłopskich. widział że na przykład wystawiano na mróz starszych ludzi po to żeby szybciej umarli, ponieważ byli ciężarem dla rodziny, tak bezwzględne prawa natury musiały być stosowane przez najuboższych po to żeby mogli w ogóle przetrwać i to przeraziło cezarego. zresztą zestawił to z trybem życia jaki prowadził przez ostatnie miesiące trybem życia polegającym głównie na hedonizmie na korzystaniu z przyjemności z bogactwa materialnego. Cezary zobaczył kobietę bardzo starą kobietę nędzarke która zbierała chrust i ta osoba przypomniała mu jego matkę. wtedy Cezary zaczął znowu myśleć o ideach komunistów. wrócił do szymona gajowca, zamieszkał u niego a jak wiemy Szymon gajowiec był patriotą i uważał że wszelkie reformy w nowo powstałym państwie należy wprowadzać bardzo powoli ze zdrowym rozsądkiem. tym czasem Cezary spotkał na swojej drodze pewnego młodego komuniste studenta Antoniego lulka, stając się jego przyjacielem zaprosił go na zebranie komunistów. cezaremu nie odpowiadało to że komuniści głoszą hasła internacjonalizmu i że jego zdaniem nie są patriotami poza tym oddanie władzy w ręce klasy ubogiej wydawało mu się zupełnie bez sensu.wszedł w dyskusję na tym zebraniu ale przy okazji dowiedział się że Polska to państwo policyjne w Polsce zamyka się do więzienia komunistów i traktuje się ich bardzo okrutnie co mu się nie spodobało ale skłócił się z komunistami został wyproszony z tego zebrania i wrócił do Szymona gajowca i wyrzucił swój gniew wprost na niego. powiedział że Polacy więcej mówią niż działają że są bierni że nie potrafią wprowadzić żadnej wielkiej idei w życie tak jak na przykład bolszewicy i że tak naprawdę nic się w tym kraju nie może udać ze to państwo w ogóle policyjne państwo bezwzględne gdzie rządzi wojsko i policja. szymon próbował go uspokoić i przypomniał o tym że zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem ale niestety doszło do kłótni. Cezary po prostu poszukiwał jakiejś ideii i nie mógł jej znaleźć (czy znalazł?....nie ma odpowiedzi na to pytanie) wiemy tylko że na samym końcu jest przedstawiona pewna manifestacja robotnicza a Cezary idzie w pewnej odległości od tych robotników i nie wiemy czy jest na ich czele czy też wręcz przeciwnie nieco się od nich oddala i tak kończy się powieść.

