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Takie były czasy…

Wciąż wydaje się, że wszystko było tak niedawno, a przecież 
jakże daleko jesteśmy od okresu przedwojennego, od czasów 
wojny, a nawet od tego, co działo się czterdzieści, pięćdziesiąt 
lat temu. Coraz mniej osób, opierając się na własnych przeży-
ciach, może powiedzieć: „Tak, takie były czasy...”. Świat się zmie-
nia, zmienia się nasze życie i tylko nasza pamięć zdolna jest 
zatrzymać i ocalić przeszłość. Oczywiście, wielu ludzi uważa, 
że nie jest do niczego potrzebna. A przecież to przeszłość stwo-
rzyła nas takimi, jakimi jesteśmy w teraźniejszości. Istniejemy 
w łańcuchu pokoleń, w tradycji i zwyczajach, w religii, którą 
wyznajemy, w wartościach przejętych od dziadów i ojców, 
które przekazujemy dzieciom oraz wnukom. Dzięki tamtym 
czasom wciąż jesteśmy tatarską społecznością, muzułmańską 
wspólnotą w sercu Europy. 

Książka Jana Sobolewskiego stanowi jego subiektywną 
podróżą w dawne lata. Przenosi nas w tatarskie środowisko 
lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia, pozwala 
zasmakować atmosfery kresowego życia. Autor dokonuje 
w swych tekstach swoistego rozliczenia się z własną przeszło-
ścią, jakby podsumowywał i zamykał jej pewne rozdziały. Takie 
były czasy, zdaje się mówić. Trzeba było brać je, jakimi były, 
nie tracąc wszakże przy tym wartości nadrzędnych, wyniesio-
nych z domu i będących spadkiem po przodkach: honoru, kul-
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tury, uczciwości, patriotyzmu. Zawsze też, w mniej lub bardziej 
widoczny sposób, należy być człowiekiem wiary. Jesteśmy isto-
tami słabymi, zdarza się, że błądzimy, nawet wiele razy, jednak 
nigdy nie wypieramy się religii. 

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej 
poczuwa się do obowiązku nie tylko zachowywania świa-
dectw istotnych dla naszej społeczności, ale również ich roz-
powszechniania. Takimi zaś są właśnie opowiadania Jana 
Sobolewskiego, stanowiące też ważny wkład polskiego Tatara, 
muzułmanina, w polską kulturę narodową. 

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej 

Przewodniczący 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 

MZR w RP
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Był taki człowiek...

Postanowił opisać miniony czas, a raczej to, co z tego czasu 
uznał za ważne. Przesiewał dawne lata, aby na powierzchni 
papieru osiadły okruchy wydarzeń, w których niegdyś uczest-
niczył, które w jakiś sposób współtworzył. One też, bez wąt-
pienia, w równej mierze kształtowały jego osobowość. Tak 
powstały teksty składające się na niniejszą książkę, będącą 
śladem przez życie, który pozostawił po sobie Jan Jachja 
Sobolewski, polski Tatar, działacz społeczny i religijny, gawę-
dziarz, piewca tatarskich dziejów. 

Z opowieści mojej matki to zbiór dwunastu opowiadań, z któ-
rych większość stanowią wspomnienia z lat dziecięcych oraz 
młodzieńczych Autora, spędzonych w rodzinnej wsi Iwanowo 
(obecnie na terenie Białorusi). Dorastał we względnym dobro-
bycie, będącym efektem ciężkiej pracy, gospodarności i odpo-
wiedzialności. Wtedy też zdobywał pierwsze nauki od ojca 
i matki: dowiadywał się nie tylko, kim jest, ale jakim ma być. 
W tatarskich rodzinach, zamieszkujących przede wszyst-
kim kresowe wioski i miasteczka, świadomość szlachectwa 
była rzeczą zwykłą. One, wraz z całą rzeszą polskiej drobnej 
szlachty, były ostoją polskości na tamtych terenach. Wiązało 
się to również m.in. z przestrzeganiem swoistego kodeksu 
honorowego. Młody Jachja, przemianowany później w latach 
szkolnych na Jana, pochłaniał bezwiednie te wszystkie zasady 
i obowiązki, aż stały się naturalnym elementem jego osobowo-
ści, towarzyszącym mu już przez całe życie. Wyraźnie, świado-
mie i podświadomie, odczuwał zróżnicowanie życia i obycza-
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jowości społeczności polskotatarskiej oraz ludności białoru-
skiej. Jednak było to wówczas zjawisko normalne, zrozumiałe 
i akceptowane przez obie strony. Każda z nich stanowiła samo-
istną wartość. 

Poznajemy ojcowskie gospodarstwo, z którym wiążą się 
najwcześniejsze przeżycia J. Sobolewskiego. Jego ojciec „[…] 
nie był mężczyzną wysokim, ale sprawnym. Podczas wielolet-
niego pobytu w wojsku, wyszkolił się dobrze w walce na bagnety”. 
Przyuczał swoich synów do szermierki i rozmaitych działań 
obronnych, co później wielokroć im się przydało. Opisy wiej-
skiej obyczajowości, sąsiedzkich stosunków i kontaktów ze 
służbą domową oraz miejscowym chłopstwem, a także prac 
polowych – dostarczają wielu cennych informacji o świecie, 
którego już dawno nie ma. Ich wagę zwiększa fakt, że wiążą się 
z tatarską społecznością. Szczególnie ciekawe są opowiadania 
poświęcone tatarskiej młodzieży, zaznajamiające czytelnika 
m.in. z atmosferą i zasadami rodzinnych spotkań i tatarskich 
balów. Przytaczane są też nazwiska tatarskich sąsiadów oraz 
nawet nieco informacji kulinarnych. 

Nie znajdziemy w tych tekstach zbyt wielu wątków reli-
gijnych. Prawdę powiedziawszy, jest ich bardzo mało, co nie 
oznacza wszakże nieobecności religii – islamu – w młodzień-
czym życiu Autora. Dowiadujemy się np. że przed każdą więk-
szą imprezą, zawsze odbywającą się w piątek: „[...] goście i lud-
ność muzułmańska Iwanowa udała się do meczetu w Osmołowie 
na chutbę, czyli nabożeństwo. […] część z nich stała poza mecze-
tem. Mecia Jasiński głośno odpieł azan, a później kamiet. Imam 
Aleksander (Aluń) Bajraszewski wszczął modły. Odprawił dziesięć 
rakatów, w tym cztery fardowe. Zamiast chutby recytował sury 
z Koranu. Miał bardzo piękny głos (miękki, melodyjny). Zebrani 
w skupieniu wysłuchali jego modłów i recytacji Koranu”. 

W mieszanej etnicznie i wyznaniowo społeczności kresowej 
wzajemne relacje religijne były nad wyraz zgodne. Co ciekawe, 



    9

okoliczna ludność uważała, że Tatarzy właśnie ze względu na 
wyznawanie islamu cieszą się poparciem Boga: „Prawosławni 
nie wtrącali się do naszych muzułmańskich spraw, traktowali nas 
z całą powagą. Pamiętam doskonale, jak przyszedł do naszego 
domu Wasyl (Białorusin prawosławny) i powiedział do mego ojca: 
„Panie Sobolewski [...] rżnijcie barana, módlcie się po swojemu 
i proście Boga o deszcz [...]”. 

[…] Na drugi dzień zaczął padać deszcz. Takie fakty utwierdzały 
chrześcijan, że muzułmanie u Boga coś znaczą. Z tym większym 
szacunkiem odnosili się do islamu i do Tatarów. Niektórzy muzuł-
manie zajmowali się leczeniem ludzi i ten fakt również nie był bez 
znaczenia dla wizerunku religii islamu”. 

Ostatnie cztery opowiadania są niejako rozliczeniem 
Autora z młodością, z jego wojennymi miłościami. Zmienia się 
nie tylko tematyka, ale forma tekstów, rozbudowana zostaje 
warstwa dialogowa. Nie ma już romantycznych wstawek 
o skowronkach, swawolnym letnim wiaterku, falowaniu zło-
cistych łanów pszenicy i srebrzystych żyta. Narrator jest męż-
czyzną dojrzałym, inne problemy zaprzątają teraz jego uwagę. 
Wojna, niewysuwająca się jeszcze na pierwszy plan, daje znać 
o sobie, chociaż wojennym przeżyciom J. Sobolewski poświę-
cił niewiele miejsca. Wiadomo, że współpracował z ruchem 
oporu, zbierał informacje o niemieckich jednostkach, przeka-
zywał broń: „ […] stale bałam się o ciebie, pracy dywersyjnej nie 
przestałeś wykonywać. Byłam przerażona, jak po nocach gdzieś 
chodziłeś. Mało nie umarłam ze strachu, gdy pewnej nocy usły-
szałam strzały [...]”. Potem wcielono go do sowieckiej armii. 
Dawnej miłości, spotkanej niespodziewanie po wojnie, rzekł 
lakonicznie: „Tak, byłem [ranny], ostatni raz bardzo ciężko 
w bitwie o Królewiec. Długo leżałem w szpitalu. Byłem bliski 
śmierci – miałem zakażenie krwi. Lekarze cudem mnie uratowali. 
Do domu wróciłem w końcu września 1945 roku”. Ta skromność 
relacji wynika bez wątpienia z tego, że wspomnienia z okresu 
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służby wojskowej i walki z Niemcami spisywał osobno jako 
samodzielną książkę1. 

Ponownie pojawiają się wątki kulinarne: „Kartofl e ugotowa-
łem po tatarsku – z cebulą, czosnkiem i na mleku. Wywar po kar-
tofl ach zlałem do pojemnika, dodałem śmietany, koperku i nala-
łem w kubki do ostygnięcia”. Dostajemy wręcz gotowe przepisy: 
„[…] Najpierw obrane świeże ogórki pokroiłem w cienkie plasterki, 
przesypałem solą i włożyłem do odrębnej miski. Babcia ugoto-
wane i obrane buraczki przetarła na tarce o większych oczkach. 
Część buraków użyłem do chłodnika, część zaś do sałatki. Białka 
ugotowanych jajek posiekałem i użyłem jako składnik chłodnika, 
natomiast żółtka przetarłem z solą i dodałem śmietany – powstała 
gęsta zawiesina. Drobno pokrojoną cebulę, szczypiorek, kope-
rek, ostygłą wodę razem zmieszałem, dodałem buraczki i przeso-
lone ogórki. Na końcu dodałem śmietany i chłodnik był gotowy. 
Pojemnik z chłodnikiem wstawiłem do zimnej wody. Następnie 
do kartofl i dodałem dwie łyżki masła, stłukłem i przełożyłem do 
brytfanny. Kaszę posypałem koperkiem i wstawiłem do pieca, by 
zachowała ciepłotę. Do przetartych pozostałych buraczków doda-
łem drobniutko posiekaną cebulkę i zalałem stopionym masłem, 
dodałem chrzan i pieprz”. 

Czas jednak mijał, życie toczyło się dalej. W roku 1946 Jan 
Sobolewski opuścił swoje rodzinne strony, które nie były już 
Polską. Swoje nowe miejsce do życia odnalazł kilkaset kilome-
trów dalej na zachód. Zdobywał wykształcenie, podjął pracę. 
Zmieniał się, dojrzewał, zyskiwał kolejne doświadczenia. Po 
latach zamieszkiwania w Polsce, po spotkaniu z dawnymi 
znajomymi na Białorusi, poczuł, że „[…] wspólne tematy mamy 
jedynie w odniesieniu do czasu minionego, podobną też mamy 
ich ocenę. Natomiast pojmowanie dnia dzisiejszego znacznie nas 
różni. Moi dawni koledzy żyją w innym klimacie, mają odmienną 

1 Wydana została w roku 2014 staraniem Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego MZR w RP właśnie pod tytułem Żołnierskie wspomnienia. 
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ocenę wydarzeń. Czułem, że jestem wyobcowany z mego pierwot-
nego środowiska. Dawni koledzy mają swoje sprawy, kłopoty, któ-
rych ja nie rozumiem, i odwrotnie”. 

Dawne przeżycia, znajomości, także niegdysiejsze miłości – 
wszystko to było już poza nim: „[...] minęło ćwierć wieku, a dawne 
wydarzenia straciły swój blask, a niektóre z nich, nieodnawiane, 
poszły w zapomnienie”. Osiadł wreszcie w Białymstoku, kon-
centrując się na pracy zawodowej i tej społecznej, w tatar-
sko-muzułmańskiej wspólnocie. Po latach stwierdził: „Mam 
w Białymstoku żonę i dzieci, kocham moją rodzinę miłością czło-
wieka dojrzałego, bez młodzieńczej fantazji. Dbam o ich byt, bez-
pieczeństwo i spokój duchowy. Każdą wolną chwilę poświęcam 
mojej rodzinie”. 

Takim go znaliśmy. Jan Jachja Sobolewski pozostawił po 
sobie dobrą pamięć i tę książkę, stanowiącą bez wątpienia 
istotny materiał służący poznaniu dziejów naszej tatarskiej 
społeczności. Ważna jest w niej autentyczność uczuć, auten-
tyczność świadectwa. Tak oto białostocki Tatar z powodzeniem 
wpisał się w nurt kresowy wspomnieniowej literatury polskiej. 

Musa Czachorowski
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Powrót do domu

Z osmołowskiej parafii przetrwały do dziś tylko dwa mizary. 
Na szczęście, dzięki Bogu, zachowały się jeszcze wspomnienia. 
To, co przeżyłem, postaram się przekazać możliwie wiernie. 
Wydarzenia, które dokonały się wcześniej, przekażę w oparciu 
o przekaz ustny i tradycję mego rodu. 

Z opowieści mojej matki

„Już nie pamiętam – mówiła matka – kiedy Niemcy opuścili 
nasze okolice. Po prostu, jednego dnia odeszli i więcej nie 
powrócili”.

Do okresu okupacji niemieckiej nikt by nie powracał, gdyby 
nie anegdota, która wiązała się z dziadkiem Sobolikiem. Otóż 
w owym czasie sołtysem wsi Iwanowo był właśnie Sobolik, któ-
remu Niemcy, urzędujący w gminie Łań, nakazali dostarczyć 
kilka kwintali słoniny. Dziadek w oznaczonym terminie wrzu-
cił na furę kilka wiązek słomy i pojechał do Łań. Tam zameldo-
wał Niemcom, że przywiózł sałominę. Gdy Niemcy stwierdzili, 
że dziadek zamiast słoniny przywiózł słomę, najpierw byli 
bardzo niezadowoleni. Sobolik tłumaczył, że tak zrozumiał 
polecenie. Później Niemcy z dowcipu dziadka tęgo się śmiali. 
I tak skończyła się ta dostawa. Tylko we wsi i okolicy długo roz-
prawiano, jak to dziadek Sobolik okpił Niemców. 

Przez jakiś czas nie było żadnej władzy. Ludzie zajmowali 
się własnymi sprawami i wcale nie martwili się tym, że władzy 
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nie ma. Było im to obojętne. Dopiero po dłuższym okresie, po 
odejściu Niemców, przyjechało na koniach dwóch szlachciu-
chów z okolic Nieświeża. Jeden z nich miał na plecach strzelbę-
-śrutówkę. Z podobną dziadek Sobolik chodził na zające. 

Szlachciuch zdjął strzelbę z pleców i wypalił z niej w powie-
trze. Zaraz zebrało się wkoło kilkunastu gapiów. Drugi szlach-
ciuch powiedział, że tu będzie Polska. Potem odjechali. We 
wsi znowu nastała cisza, tylko czasami dochodziły wieści, że 
gdzieś daleko w Rosji toczy się rewolucja, że trwa wojna, ale 
kto z kim się bije – nie było wiadome. Bywało, że ktoś ze wsi 
powróci z wojny, wtedy wieczorami zbierał się lud i słuchano 
zatrważających opowieści. 

Rok 1918 dobiegał końca, ludzie odbudowywali podupa-
dłe gospodarstwa, czynili przygotowania do zimy. A była ona 
mroźna i śnieżna, ludzie z trudem przedzierali się przez zaspy. 
W sklepach było bardzo mało towarów, przeważnie odbywał 
się handel wymienny. Pieniądze miały małą wartość – hiper-
inflacja. Dwukrotnie przez wieś przejeżdżało wojsko (kawale-
ria), ludzie zamykali się wtedy w domach i ukradkiem, przez 
okna, obserwowali przybyszów, usiłując rozpoznać, z jakich to 
są formacji wojskowych. 

Nastał rok 1919, w miasteczkach Kleck i Nieśwież zaczęły 
się pojawiać oddziały Wojska Polskiego. Nikt nie znał granic 
państwa polskiego i nie wiadomo było, kto tym państwem kie-
ruje. Dopiero latem 1919 roku na wzniesieniach łańskich, nie-
daleko naszej wsi, ukazali się polscy żołnierze. Zaczęto w Łani 
organizować zarząd gminy, a po wsiach powoływać sołtysów. 
Takie były początki państwowości polskiej w naszej okolicy. 

Później była wojna polsko-bolszewicka. Wojsko masze-
rowało to w jedną, to w drugą stronę. Przyczyny wybuchu tej 
wojny nikt nie znał, a nawet nie usiłowano jej dociec. Wybuchła 
wojna, to znaczy, że była taka konieczność. Wśród szlachty 
nastąpiła samorzutna mobilizacja w zakresie wspomagania 



    15

oddziałów Wojska Polskiego. Ludność białoruska raczej była 
obojętna na przejawy toczącej się wojny, nie okazywała zbyt-
niego zainteresowania głoszonymi hasłami, zarówno rewo-
lucyjnymi, jak i niepodległościowymi. Chciała spokoju. Do 
takiego stwierdzenia przekonała mnie pewna rozmowa. 

W naszym domu zebrała się spora gromada ludzi. Byli to 
nasi sąsiedzi: Tatarzy, Białorusini i Żydzi. Najpierw dyskusja 
toczyła się na różne tematy gospodarskie, a później zeszła na 
tematy polityczne i niedawnych wydarzeń. „Czego teraz narze-
kasz? Jak Białorusini bili się za swoją niezależność, to ty za 
piec się schowałeś” – tu stryj Bronisław wskazał palcem na 
brodatego chłopa, którego nazywano Iliuszą.

„Pewnie wiesz o tym, że po bitwie rękoma się nie macha. 
Trzeba było w czas stawać do walki o niezależną Białoruś. 
Prawdziwi Białorusini walczyli o swą niezależność, ale was tam 
nie było. Ponadto białoruscy politycy prowadzili złą politykę. 
Między innymi Wielka Białoruska Rada, która powstała w 1917 
roku, tak samo powstały w Petersburgu w listopadzie 1917 
roku Białoruski Okręgowy Komitet – blisko im było do Rosji, 
oczywiście do Rosji probolszewickiej orientacji. W listopadzie 
tamtego roku, w Mińsku, odbyło się kilka białoruskich zjazdów 
bolszewickich. Powstało wtedy wiele partii – od prawicy do 
lewicy – powołano nawet Białoruską Organizację Metalowców 
i Wykonawczy Komitet Wojskowych Białorusinów znajdują-
cych się na frontach, Zachodnim, Południowo-Zachodnim, 
Północnym i Rumuńskim. Między tymi partiami i organiza-
cjami nie było żadnej współpracy. Nie było żadnej konkretnej 
koncepcji, planu, taktyki walki o niepodległość. Niektórzy bia-
łoruscy politycy doszli do wniosku, że zachodzi bezwzględna 
konieczność powołania jednego najwyższego organu kierow-
niczego Białorusi i wypracowania wyraźnego stanowiska poli-
tycznego. Mógł tego dokonać tylko Ogólnobiałoruski Kongres. 
Wielka Białoruska Rada zwołała taki Kongres, którego obrady 
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rozpoczęły się 15 grudnia 1917 roku w gmachu Miejskiego 
Teatru w Mińsku” – Bronisław sięgnął na półkę i wydostał jakieś 
swoje notatki. Zaczął odczytywać, ilu było delegatów, kogo 
powołano do Prezydium Kongresu, kogo do Rady Kongresu. 

„Na Kongresie wystąpił wyraźny rozłam – kontynuował. 
– Większość opowiedziała się za niezależnością Białorusi, 
natomiast mniejszą grupę stanowili delegaci prorosyjscy. 
Zmagania między nimi bacznie obserwowali bolszewicy, któ-
rzy władzę mieli już w swoich rękach. Uchwały Kongresu nie 
były po ich myśli. 17 grudnia 1917 roku bolszewicy otoczyli 
wojskiem budynek obrad i rozegnali delegatów. Wielu uczest-
ników aresztowano, wielu z nich mocno pobito. Jednak dzień 
później delegaci zebrali się w hali napraw taboru kolejowego 
i kontynuowali obrady. Przekazali Radzie Kongresu pełnomoc-
nictwo do dalszego działania – w idei powołania białoruskiego 
państwa. Rada powołała Komitet Wykonawczy i zleciła mu kie-
rowanie sprawami Białorusi. Z tego było widać wyraźnie, że 
bolszewicy nie dopuszczą do wybicia się Białorusi na niezależ-
ność. Na ten temat dowodów było bardzo dużo, świadczy o tym 
także fakt niedopuszczenia delegacji białoruskiej na pokojowe 
rozmowy między Rosją bolszewicką a Niemcami, jakie toczyły 
się w Brześciu jesienią 1917 roku. Już wtedy należało zmie-
nić taktykę, trzeba było szukać sojuszników. Niemcy, opusz-
czając tereny białoruskie, władzę przekazali bolszewikom. To 
oni 26 grudnia 1918 roku powołali w Smoleńsku Białoruską 
Sowiecką Republiką, zaś odpowiednim aktem z 1 stycznia 1919 
roku utworzyli bolszewicki rząd.

Działacze białoruscy stale odrzucali wspólną walkę o nie-
zależność Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Ja w latach 1917–
1919 byłem w Mińsku i należałem do organizacji, jaką stwo-
rzyli tamtejsi Polacy. Naszą propozycję wspólnej walki o nieza-
leżność Białorusini stale odrzucali. Politycy białoruscy wyraź-
nie zaznaczali, że im nie chodzi o federację wolnych państw. 
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Liczyli na współpracę i pomoc Niemców, którzy jednak wybrali 
bolszewików. 

Nie zgadzam się z krążącymi plotkami na temat działalno-
ści gen. Dowbora-Muśnickiego. On nie był przeciwny odro-
dzeniu Białorusi jako samodzielnego państwa. Był dowódcą 
I Korpusu Polskiego w Rosji w roku 1917, a od lutego 1918 roku 
wodzem naczelnym Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie. 
Usiłował te wojska przetransportować do Polski, czemu prze-
szkadzali zarówno Niemcy, jak i bolszewicy. Oczywiście, czę-
sto dochodziło do różnych potyczek. Generał dotarł do Polski 
tylko z częścią Korpusu. W latach 1918–1919 był naczelnym 
dowódcą armii wielkopolskiej, podczas powstania. Zatem nie 
mógł przeszkadzać patriotom białoruskim w organizacji ich 
państwa”. 

Do wsi przyszli bolszewicy. Ciągle dopytywali się, czy daleko 
do Warszawy. Zaczęła się agitacja ludności, zwołano ogólne 
zebranie mieszkańców wsi Iwanowo, w celu wyboru gro-
madzkiego komitetu. Ktoś na sekretarza zgłosił kandydaturę 
Romana Kierkę. Inny uczestnik zebrania sprzeciwił się, uza-
sadniając, że Kierka jest niepiśmienny. Padło jeszcze kilka 
głosów popierających go i kilka sprzeciwów. W końcu Roman 
Kierka zebrał się i powiedział: „Sekretarza sprawa jest mała, 
sekretarz może być niepiśmienny”.

Na sali wybuchł śmiech, ale został wybrany na sekretarza 
komitetu gromadzkiego. Uzasadnieniem wyboru było ubóstwo 
Romana Kierki. Choć niepiśmienny, ale ubogi – z tym wiązano 
nadzieję na lojalność wobec nowej władzy. 

Wybranym do komitetu przydzielono zadania, jedynie 
z Kierką był kłopot. W żadnym przypadku nie nadawał się na 
sekretarza. Ostatecznie zrobiono z niego listonosza, ale tu 
powstał problem z odczytywaniem adresów. Romana Kierkę 
ciągle nękały problemy. W końcu wpadł na pomysł: brał tylko 
trzy listy, wsadzał je między palce lewej ręki i układał stosow-
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nie do kolejności adresatów odczytanych mu przez usłużnego 
pracownika komitetu. Prawą rękę pozostawiał wolną do otwie-
rania furtek do zagród i noszenia kija do odpędzania gospo-
darskich psów. 

Komitet gromadzki zajmował się wszystkimi sprawami wsi, 
nawet wydawał orzeczenia w sprawie ojcostwa. Uzasadnieniem 
zazwyczaj było: „Łaziłeś do baby, to i masz syna, a teraz nie 
narzekaj na potomka i jego matkę”. Decyzja komitetu gro-
madzkiego była ostateczna. 

Jednego razu przyjechał jakiś ich komisarz i przywiózł całą 
furę karabinów i amunicji. Wywalił to wszystko na podwórku 
i kazał twemu ojcu, jako byłemu wojskowemu, ćwiczyć chłopów 
w zakresie wojskowości, a następnie zorganizować oddział 
i iść pod Warszawę na pomoc bolszewikom. Ojciec w naszej 
kępie klonów urządził strzelnicę. No i strzelano. Całe ptactwo 
odleciało, a drzewa zostały doszczętnie podziurawione. 

Przyszedł rozkaz wymarszu oddziału na front. Na czele 
jechał ojciec na koniu, a za nim maszerowali chłopi. Tylko 
część z nich miała karabiny, reszta niosła na ramionach zwy-
kłe kije. Tak uformowana jednostka wojskowa dotarła do roz-
stajnych dróg. Im dalej się posuwała, tym bardziej topniały jej 
szeregi. Chłopi wracali do domu. Gdzieś na dwudziestym kilo-
metrze wędrówki ojciec został sam. Wrócił więc i on do domu. 

Został zapowiedziany proces dezerterów. Jednak rozprawa 
się nie odbyła, bowiem nastąpił „cud nad Wisłą”. Zaczął się 
odwrót wojsk bolszewickich. Komisarze zapowiadali gromko: 
„My tu jeszcze wrócimy!” 

Po krótkim czasie przybyli żołnierze Wojska Polskiego. 
Ustanowiono granice państwa i nasza wieś znalazła się po 
polskiej stronie. Granica przebiegała około 10 kilometrów 
od naszej wioski. Do całkowitego spokoju było jednak daleko. 
Działały tu różne bandy rabunkowe. Rozpoczęto z nimi zde-
cydowaną walkę. Ludność oczekiwała stabilnego pokoju, który 
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wciąż nie nadchodził. Wreszcie granicę obsadzono wojskiem, 
bandy wyłapano. Odbyły się procesy. Członków tych band 
osadzono w Berezie Kartuskiej. Na ziemi nieświeskiej nastał 
upragniony spokój. Wieś zaczęła się odbudowywać po znisz-
czeniach wojennych. Twój ojciec pobudował dom, stodołę 
i chlewy. Zaczęły na świat przychodzić dzieci. Brata twego ojca 
– Bronisława wybrano na sołtysa wsi. Tak w pokojowej atmos-
ferze wieś zaczęła rozwijać się i bogacić. Wieczorami zbierała 
się młodzież i śpiewała białoruskie pieśni. Chóralne śpiewy 
rozlegały się do późnej nocy. W maju, wieczorną porą, w klo-
nach śpiewały słowiki, a w stawach rechotały żaby. 

Tak niepostrzeżenie minęły lata dwudzieste. 
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Ojciec 

Na Kresach – na dalekim pograniczu – każda wioska żyła specy-
ficznym klimatem, ludzie interesowali się tylko własnymi spra-
wami. W zasadzie nie zajmowali się tym, co działo się u sąsia-
dów. Chyba jedynie jakieś większe wydarzenie w sąsiedztwie 
było komentowane przez iwanowską społeczność, ale trwało to 
niedługo i ulegało zapomnieniu, a ludzie przechodzili do bie-
żących problemów. Czasami, gdy ktoś odgrzebał zapomnianą 
myśl, słuchacze ograniczali się do potwierdzenia faktu: „Ano, 
było tak, było...” – i na tym rozmowa się kończyła, zaś życie 
znowu toczyło się przez wieki udeptaną ścieżką. Natomiast to, 
co przydarzyło się we własnej wsi było długo komentowane. 
Rozpatrywano sprawę z różnych stron, przez długi czas nie 
schodziła z ust wiejskiej społeczności, zawsze bowiem znaj-
dowali się zwolennicy i przeciwnicy, powstawały sprzeczki. 
Zapamiętałem kilka takich wydarzeń, tym bardziej, że sprawcą 
niektórych był mój rodzic.

Ojciec nie był mężczyzną wysokim, ale sprawnym. Podczas 
wieloletniego pobytu w wojsku, wyszkolił się dobrze w walce 
na bagnety. Kiedy z bratem Romanem, pod wpływem filmu 
„Robin Hood”, próbowaliśmy walki na kije, Ojciec początkowo 
nam się przyglądał, potem powiedział: „To nie tak”. 

Wziął kij do ręki i zaczął wyjaśniać: „Wyobraźcie sobie, że 
jest to karabin z nasadzonym bagnetem. Prawą ręką trzymaj 
zawsze kolbę, a lewą za lufę, bagnet musi znajdować się po 
lewej stronie człowieka. Robisz zwrot tułowia w lewo i przeciw-
nika uderzasz lufą, odbijasz w lewo bagnet atakującego i ude-
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rzasz go piętką kolby, a tak się robi «dźgaj przeciwnika», a tak 
«dźgaj z wypadem». Natomiast atakiem markującym należy 
zmylić przeciwnika i zadać mu decydujący cios”. 

Ojciec pokazał nam jeszcze wiele sposobów obrony i prze-
chodzenie z obrony do ataku. Staliśmy z otwartymi ustami 
i podziwialiśmy jego sprawność oraz umiejętności w zakre-
sie szermierki. Ćwiczenia takie odbywały się dość często. Nie 
pomagała interwencja matki, która mówiła: „Co, chcesz z nich 
zrobić żołnierzy? Oni na wojnę nie pójdą”. 

Niestety, matka się myliła. Życie często płata figle. Ćwiczenia 
z ojcem bardzo mi się przydały. Szermiercze umiejętności 
szybko sprawdziłem na kolegach. Zaraz uzyskałem wśród nich 
posłuch, zaś oni zaczęli unikać starć ze mną. Fakty te utwier-
dzały mnie w przekonaniu, że nie jestem niezdarą. Z czasem 
nabierałem coraz większej pewności siebie.

Pewnego letniego dnia wieś obiegła trwożna nowina, że 
po polach i ogrodach włóczy się wściekły wilk, atakuje bydło 
i pastuchów. Chłopi w mig się zmobilizowali – każdy chwytał 
co miał pod ręką: widły, kosę, cep – i poszli na obławę. Jednak 
wilk wymknął się im, zaczął uciekać do lasu. A tam, pod lasem, 
był akurat mój ojciec z końmi, orał ziemię. Wilk gnał wprost 
na ojca. Chłopi z obławy zaczęli krzyczeć, aby uciekał wraz 
z końmi. Ojciec szybko zorientował się w sytuacji, wycią-
gnął orczyk i ruszył wilkowi na spotkanie. Gdy wilk skoczył, 
wtedy walnął go orczykiem. Zwierzę padło na ziemię i zdechło. 
Nadbiegli chłopi długo kiwali głowami i dziwowali się: „Jak to 
jednym ciosem ubić taką bestię”. Faktycznie, wilczysko było 
ogromne. Chłopi zaciągnęli padlinę na obrzeże lasu i tam spa-
lili w ognisku. Swąd spalenizny unosił się nad polami. 

We wsi długo o tym rozprawiano. Podziwiano ojca za spryt 
i odwagę. Matka z początku nic nie mówiła, tylko potakiwała, 
ale w końcu nie wytrzymała i rzekła: „Wielki mi bohater, ubił 
bestię. Ja tę bestię z domu pomyjami wygnałam”. 
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Zaczęto matkę wypytywać co i jak, aż zaczęła pomału opo-
wiadać: „Było ciepło, pootwierałam w domu okna i drzwi. 
Zaczęłam robić wiosenne porządki: myć okna, podłogi, wycie-
rać kurze. Chciałam wynieść na podwórko brudną wodę, 
odwróciłam się i widzę, że przednimi łapami opartymi o próg 
stoi jakaś bestia, ma wywalony ozór, a z pyska cieknie jej piana. 
Lunęłam pomyjami, wilk cofnął się do sieni. Skorzystałam 
z tego i zatrzasnęłam drzwi do mieszkania. Potem walnęłam 
o nie kilka razy pustym wiadrem. Nahałasowałam, wilk wysko-
czył z sieni na podwórko, a ja zatrzasnęłam drugie drzwi. Po 
chwili zobaczyłam przez okno, jak ulicą biegli uzbrojeni męż-
czyźni. Drań narobił szkody, w sieni musiałam zbierać brudną 
wodę”.

Ojciec pokiwał głową i w końcu powiedział: „Ja go przed 
lasem ubiłem, a on przyszedł do mego domu w gościnę”. 
Zapanowało długie milczenie, wreszcie mężczyźni rozpoczęli 
rozmowę, ale całkiem na inny temat. Z czasem skończyły się 
wspomnienia na temat wilka. Od tamtego wydarzenia minęło 
kilka lat, gdy znowu ojciec dał znać o sobie.

Aby mieć w gospodarstwie dorodne stado, trzeba było 
trzymać rasowego buhaja. Od dawna już trzymaliśmy u sie-
bie dorodne, celowo dobierane osobniki. Bydło wyganiano na 
pastwisko, a buhaj pozostawał w oborze, mocno przywiązany 
łańcuchami. Jednego razu zbuntował się na taką niespra-
wiedliwość, porozrywał łańcuch, połamał wrota w oborze, na 
podwórku rozpędził chłopów, usiłujących zagrodzić mu drogę, 
wreszcie wyłamał furtkę w ogrodzeniu i wybiegł na ulicę. Tam 
przewrócił kilka fur naładowanych sianem, zawrócił bydło 
gonione z pastwisk, rozpędził pastuchów, zatrzymał ruch 
uliczny. Bydła nie atakował, natomiast uganiał się za ludźmi. 
Przerażeni kryli się po domach lub włazili na drzewa.

Powiadomiono ojca, że nasz byk demoluje wioskę. Ruszył 
więc wierzchem na koniu, zobaczyć co się dzieje. Kilka razy 
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krzyknął: „Do obory!”, ale byk nie zareagował. Ojciec zawrócił 
wtedy konia i wjechał na podwórko. Za chwilę zobaczyłem go, 
jak z dubinką (coś w rodzaju maczugi) w ręku szarżował na 
byka i zdzielił go w łeb. Rozległ się tępy dźwięk; byk od uderze-
nia wygiął się, zakręcił wokoło, jakby chciał gnać za koniem, ale 
zrezygnował. Ojciec zawrócił wierzchowca i znowu najechał 
na byka. Przejeżdżając obok niego zadał kolejny cios. Buhaj 
wydał głuchy ni to ryk, ni to westchnienie. Ojciec krzyknął: „Do 
obory!” Byk podniósł łeb do góry, popatrzył na niego, na stado 
krów i przeciągle zaryczał, ale nie był to już „zew bojowy”, 
obwieszczający wszystkim, że on tu jest mocarzem i władcą, 
a raczej żałosna skarga na swój los. Potem, ze spuszczonym 
łbem, kuśtykając, powlókł się do obory i stanął na swoim miej-
scu. Nikt do niego się nie zbliżał, stał nieprzywiązany, ale nie 
był to już ten sam agresywny zwierz. Wciąż stał nieruchomo, 
miał opuszczony łeb i bardzo smutne oczy. Nie przyjmował 
żadnego pokarmu. Przyszło kilku miejscowych „znawców” 
bydła, ale żaden z nich go nie dotknął. Ojciec uznał, że z buha-
jem jest niedobrze. Przyjechali kupcy, targiem ustalono cenę 
i powędrował na rzeź. Po tygodniu ten sam kupiec przybył do 
naszego domu i powiedział: „Byk z wielkim trudem pokonał 
drogę do Klecka, po uboju i rozbiorze tuszy stwierdzono, że 
w dwóch miejscach były połamane żebra”.

Matka nie odezwała się, tylko popatrzyła na ojca, zaś na 
drugi dzień dubinkę wrzuciła do pieca. We wsi zaś wydarze-
nie z bykiem długo nie schodziło z ust. Podziwiano spraw-
ność ojca. Mówiono, że takiemu strach wchodzić w paradę. 
Mieszkańcy wsi zaczęli odnosić się do niego z większym sza-
cunkiem. Widać było jednak, że te komentarze i pochwały nie 
cieszyły go zbytnio. Jednego razu, zwracając się do matki, rzekł: 
„Ja nie zamierzałem tak mocno bić byka, tylko trochę chciałem 
go poskromić, bo nadto stawał się agresywny, nikogo nie chciał 
słuchać. A stało się tak, jak się stało”. 
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Miejsce buhaja w naszej oborze niedługo świeciło pust-
ką. Ojciec znowu kupił rasowego byczka. Nazwaliśmy go 
Mikrusem, bo faktycznie od swego poprzednika był o wiele 
mniejszy i młodszy.

Wszelkie wydarzenia we wsi są długo komentowane przez 
miejscową społeczność, ale i one z czasem ulegają zatarciu 
w ludzkiej pamięci. Czas wszystko łagodzi, zaciera ostrość 
widzenia spraw – jakby pokrywał je mgiełką i tak wydarzenia 
te odchodzą do historii. Podobnie było i tym razem. Po upły-
wie roku zaprzestano mówić o zbuntowanym byku. Każdego 
gnębiły własne troski i zmartwienia. U chłopa rzadko pojawiła 
się radość na twarzy: gdy tak się stało, to musiało przytrafić się 
coś nadzwyczajnego. Alkohol też nie dawał wesołości. Chłopi 
upijali się na smutno.

Szara codzienność wsi znowu została zmącona. Sprawcą 
zdarzenia ponownie był mój ojciec. Było to już po scaleniu 
wiejskich gruntów i wydzieleniu ziemi dla poszczególnych 
gospodarstw w jednym kawałku. Wieś rozbito na kolonie. 
Naszemu gospodarstwu wykrojono ziemię tak, że w części 
stykała się z gruntami sąsiedniej wsi, zwanej Kirkowszczyzna. 
Właśnie tam na naszym polu była posiana koniczyna. Stryj 
Bronisław, mój ojciec i ja jechaliśmy furą ciągnioną przez 
parę dorodnych koni. Mężczyźni cicho rozmawiali o spra-
wach gospodarskich, a ja wygodnie rozłożyłem się na furze 
i obserwowałem zawieszonego w przestworzach skowronka, 
który uparcie powtarzał tę samą melodyjkę. Podziwiałem 
ptaszynę – parę razy machnie skrzydełkami i długo nieru-
chomo wisi w powietrzu. Raptem fura stanęła, ojciec zesko-
czył z wozu i pobiegł przed siebie. Dopiero teraz zauważyłem, 
że w naszej koniczynie popasał jakiś koń. Ojciec złapał konia, 
rozwiązał mu pęta i przyprowadził do fury, do której go uwią-
zał. Była to dość nędzna szkapina – zapadnięte boki, wysta-
jący grzbiet, rzadka, wytarta grzywa.
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Wybrano miejsce postoju, wyprzężono konie, mężczyźni 
zaczęli oglądać i szacować szkodę, jaką uczynił obcy koń w łanie 
koniczyny. Była ona w wielu miejscach doszczętnie zdeptana. 
W oddali zauważono, że coś na miedzy leży. Wszyscy trzej 
poszliśmy tam. Na rozścielonej derce spał jakiś mężczyzna. 
Ojciec zbudził go kopnięciem w pośladek. Mężczyzna powoli 
wstał, rozejrzał się wokoło, popatrzył na ojca, później wzrok 
przeniósł na stryja, długo przyglądał się koniom, przywiązanym 
do fury – widocznie oceniał powstałą sytuację, która nie była dla 
niego korzystna. Wreszcie powiedział: „Zasnąłem, a koń wszedł 
w koniczynę, miał paść się na miedzy. Proszę wybaczyć za to 
wydarzenie. Jeden raz to się zdarzyło. Byłem zmęczony, zasną-
łem. Więcej to się nie powtórzy, proszę oddać mego konia”. 

Stał przed nami mężczyzna dobrze zbudowany, wysoki, 
ubrany w płócienne spodnie i koszulę wypuszczoną na 
spodnie. Na nogach nie miał żadnego obuwia. Nie było widać 
u niego żadnej pokory. Słowa przepuszczał przez zaciśnięte 
zęby. Wydawało się, że nie mówi, a raczej warczy i szykuje się 
do skoku niczym drapieżny zwierz.

Zarówno ojciec, jak i stryj przyjęli postawę bojową. Nie uszło 
to uwadze chłopa, nie był już taki hardy. Pokornie zaczął prosić 
o oddanie mu zarekwirowanego konia. Powtarzał, że jeden raz 
to się zdarzyło, że koń wszedł w koniczynę. 

Ojciec zrobił krok do przodu w kierunku chłopa i wskazując 
na niego palcem, powiedział: „Kłamiesz jak podły pies! Konia 
tu pasłeś przez cały tydzień, ślepy nie jestem, widzę ile tu jest 
zdeptanej koniczyny! Skosisz tę część zdeptanej koniczyny – tu 
pokazał o jaką część chodzi – wtedy dostaniesz konia, inaczej 
sprzedam go na jarmarku za tani grosz”.

Ojciec odwrócił się i poszedł do wozu, za nim podążył stryj 
i ja. Chłop został na miedzy. Coś tam mówił do siebie, wyma-
chiwał rękoma, obracał się wkoło, przestępował z nogi na nogę, 
w końcu podniósł z ziemi derkę i wolnym krokiem zaczął zbli-
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żać się do wozu. Gdy podszedł, padł przed ojcem na kolana 
i zaczął płaczliwie prosić: „Panoczku, darujcie moje winy, mnie 
durnemu chłopu – tak jak to czynili wasi dziadowie i pradzia-
dowie. Oddajcie konia. Kartofle trzeba radlić, inaczej zielskiem 
zarosną. Robotę muszę zrobić u siebie i u mojej siostry, ona jest 
biedna, nie ma konia. Zgodziłem się też radlić kartofle u mego 
sąsiada. Koniem trochę dorabiam, jestem biedny, darujcie 
i oddajcie konia, a ja, panoczku, koniczynę skoszę”.

Ojciec długo przyglądał się chłopu, potem powiedział: 
„Zabieraj konia, ale zdeptaną koniczynę skosisz”. Chłop wstał 
z kolan, odwiązał od wozu swego konia, na jego sterczący 
grzbiet zarzucił lnianą derkę i wskoczył nań jednym ruchem. 
Kilka razy energicznie uderzył piętami w brzuch konia i odje-
chał. Trochę się zdziwiłem, że chłop nie złożył żadnego podzię-
kowania za wydanie zwierzęcia. Kiedy, według swego mnie-
mania, odjechał na bezpieczną odległość, zawrócił szkapę 
w naszym kierunku i na całe gardło zaczął krzyczeć: „Ej, ty… 
taki i owaki synu! O takiego – tu chłop pokiwał rękę zgiętą 
w łokciu – skoszę ci koniczynę. Sam będziesz nad nią grzbiet 
zginał. Wielki mi pan. Taka… twoja mać”.

Był tak zacietrzewiony w ruganiu nas, pewny swego bezpie-
czeństwa, że nie zwracał uwagi, co robią mężczyźni przy wozie. 
Początkowo byli obojętni na wyzwiska chłopa. Zauważyłem jed-
nak, że u stryja Bronisława drga muskuł na policzku, a ojciec 
jakby zesztywniał, czynności wykonywał nie tak jak zawsze, 
jakby ukradkiem, jakby cudzymi rękami. Odwiązał klacz od 
wozu, wziął za wodze i odprowadził na bok, jakby chciał ją 
popaść na miedzy. Nie zauważyłem, kiedy wsiadł na jej grzbiet, 
widziałem tylko, że jak burza gnał w kierunku chłopa, miękka 
ziemia rozpryskiwała się spod kopyt na boki. Jeździec był nisko 
pochylony, twarzą prawie dotykał końskiej grzywy. 

Chłop nie od razu dostrzegł, co się dzieje. Zanim konia 
zawrócił, zanim zmusił go do biegu, ojciec był już przy nim. 
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Zamach i uderzenie pięścią, chłop jak kłoda zwalił się na zie-
mię. Ojciec zatrzymał konie, zawrócił i krzyknął: „Wstawaj!” 
Mężczyzna nie tylko nie wstał, ale nawet nie poruszył się. 
Ojciec zeskoczył z klaczy i zaczął mu się przyglądać, wreszcie 
kopnął go i powtórzył: „Wstawaj!”

Chłop pomału zaczął się podnosić z ziemi. „Bierz konia i pro-
wadź go do wozu” – zakomenderował ojciec. Niedawny hardy 
przeciwnik teraz ledwie szedł na miękkich nogach. Bez szem-
rania wykonał polecenie. Przywiązał swego konia do wozu, 
odszedł parę kroków na bok i stanął ze opuszczonymi rękoma, 
ponuro patrząc w ziemię. Wyglądał nieciekawie, był całkowi-
cie zaskoczony wydarzeniem, które przed chwilą zaszło. Nie 
był to już buńczuczny i zadziorny mężczyzna, a raczej człowiek 
pełen rezygnacji.

„I co ja teraz mam z tobą zrobić?” – powiedział ojciec. 
„Proszę, bijcie” – tu chłop ściągnął z siebie koszulę, padł na 
kolana i wystawił swoje chude plecy. Zarówno stryj, jak i ojciec 
byli całkowicie zaskoczeni takim postępowaniem. Spoglądali 
jeden na drugiego, jakby chcieli powiedzieć: „Co on wyprawia”. 
Chłop jednak domagał się bicia, krzyczał: „Bierzcie powróz 
i walcie po plecach! Chłopu nie należy okazywać współczucia, 
bo on od pańskiej litości durnieje. Trzeba go bić, aby nabrał 
rozumu, nauczył się posłuszeństwa i pokory”.

Nie wiadomo było, czy była to przebiegła kpina, czy gorzka 
rozpacz, ale obu braci wytrąciła z równowagi i nie wiedzieli jak 
dalej postępować. Zapadło długie milczenie, a chłop z obnażo-
nym grzbietem wciąż klęczał. Wreszcie ojciec powiedział: „Ja 
bić ciebie nie będę. Dostatecznie bije ciebie twoja bieda”. „Jak 
to bić nie będziecie? Chłopa zawsze bito...”. „A kto ciebie bił?” – 
ze zdziwieniem zapytał stryj.

„O! Ledwo plecy wygoiłem, jak ostatni raz pobił mnie 
dozorca z radziwiłłowskiego majątku. Ja tam przez długie lata 
parobkiem byłem. Rządca też bił, ale on bił nahajem. Jeden raz 



    29

uderzy i już po wszystkim było, ale fornal – dozorca, o! Ten bił 
kułakiem, a jak się rozsierdził, to walił biczyskiem wyciętym 
z jałowca. Jak nożem ciął na plecach skórę. Po ostatnim pobi-
ciu rzuciłem pracę parobka i wróciłem na swoje, a tu ciasno, 
panoczku”.

„Przestań nas opowiastkami bawić – nasrożył się ojciec. – 
Skosisz całą koniczynę, wtedy konia dostaniesz. Inaczej nic nie 
będzie. Wstawaj, idź po kosę i bierz się do roboty. Czym prędzej 
skosisz, tym lepiej dla ciebie – szybciej konia dostaniesz”.

Mężczyźni podeszli do wozu i zaczęli zdejmować radła, 
zaprzęgać konie – szykowali się do radlenia kartofli. 
Tymczasem chłop podniósł się z klęczek, nałożył koszulę, 
derkę zarzucił na lewe ramię, odwrócił się w stronę ojca i dość 
głośno powiedział: „Wy nie bijecie, tylko z biedaka pot wyci-
skacie. Jesteście mało lepsi od tamtych” – po czym odwrócił 
się i poszedł do wsi. 

Ojciec i stryj końmi w pojedynkę zaczęli radlić karto-
fle, posiane obok łanu koniczyny. Ja dla zabicia czasu rwa-
łem koniczynę i trawę rosnącą przy drodze, i podsuwałem 
pod pysk chłopskiemu koniowi, a ten zjadał wszystko, co mu 
dałem, widocznie był bardzo głodny. Przyszedł ojciec i uwiązał 
konia na dłuższy powróz, żeby mógł swobodnie skubać przy-
drożną trawę, a jak dobrze napiął powróz, to sięgał do koni-
czyny. Powróz stale był napięty – widocznie koniowi najlepiej 
smakowała koniczyna. 

Po przeszło godzinie na pole powrócił chłop. Ale nie był 
sam, za nim szła kobieta, też na ramieniu dźwigała kosę. 
Popatrzyli, jak ich koń skubie trawkę, naostrzyli kosy i przystą-
pili do koszenia koniczyny. Chłop szedł pierwszy, pochylony, 
szerokim zamachem ciął większy pas, kobieta postępowała za 
nim w ślad, ale jej pokos był węższy. Nie odzywali się do siebie, 
tylko machali ramionami, zatrzymując się od czasu do czasu, 
by naostrzyć kosy.
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Z nadmiaru wrażeń nie mogłem znaleźć sobie miejsca, 
zaglądałem to tu, to tam, szukałem gniazda skowronka, przy-
glądałem się, jak swawolny wietrzyk kołysze roślinami, a na 
spulchnionym polu robi kurzawę, zakręci trąbę i ziemię 
do góry podrzuci, to znów po zbożach gna w dal nieznaną. 
Przypatrywałem się wąziutkim zagonom chłopskiej ziemi 
z Kirkowszczyzny. Wąskie pasemka różnobarwnych pól ginęły 
hen w oddali, za pagórkiem. Znużony wlazłem na wóz, ułoży-
łem się wygodnie i zacząłem wpatrywać w błękit nieba. W prze-
stworzach nadal kołysał się skowronek. Od strony wsi nadleciał 
jastrząb, gnany przez jaskółki. Atakowały go z góry. W zasadzie 
nie był zbytnio przestraszony atakiem, ale pospiesznie ucho-
dził do lasu. Chwilę się nad tym zastanawiałem: „Taki duży ptak, 
a ucieka przed drobiazgiem – zbiorowy atak ma jednak swoją 
moc”. Brzęczenie owadów, świergot ptaków, poświst ciętych 
kosą traw coraz słabiej docierały do mojej świadomości. 

Nie wiem, jak długo spałem. Obudziła mnie krzątanina 
mężczyzn koło wozu. Zaprzęgano konie, z tyłu fury zostały 
umocowane radła. Wracaliśmy do domu. Na polu zostali tylko 
kosiarze. Pochyleni nad łanem koniczyny, zawzięcie machali 
ramionami. Na zielonym tle jeszcze długo były widoczne ich 
białawe koszule. 

W domu po obiedzie ojciec powiedział: „Mania, tam na polu 
pracują kosiarze, trzeba im zanieść jedzenie. Janek ci pomoże”. 
Krótka narada z moją matką i Mania szybko przygotowała posi-
łek. W torbie niosłem bochenek chleba zawinięty w płócienko, 
osełkę masła w liściu chrzanowym, dziesięć ugotowanych na 
twardo jaj, dwa kubki, dwie łyżki i nóż. Natomiast Mania targała 
dwa gliniane dzbany. W jednym było kwaśne mleko, a w dru-
gim twaróg z posiekanym szczypiorkiem i zalany śmietaną.

Na polu kosiarze nadal zawzięcie pracowali, gdy zbliżyliśmy 
się do nich, Mania zawołała: „Jedzenie wam przynieśliśmy”. 
Kobieta pierwsza przerwała pracę. Garścią ściętej koniczyny 
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wytarła brzeszczot kosy, drzewco (czyli kosisko) wbiła w zie-
mię, drugą garścią wytarła ręce i ruszyła w naszym kierunku. 
Tymczasem Mania rozpostarła na miedzy płócienko i wyłożyła 
przyniesione jedzenie. Kobieta nachyliła się nad dzbanami, 
zbadała ich zawartość, wzięła łyżkę i zaczęła mieszać kwa-
śne mleko. Później podniosła do ust dzban, długo z niego piła. 
Wreszcie odsapnęła i powiedziała: „O! Jakie dobre, zimne”. 

Chłop długo przyglądał się jedzeniu, po namyśle rzekł: 
„Widocznie krwiopijcę sumienie ruszyło”. Kobieta srogo spoj-
rzała na mężczyznę i krzyknęła: „Siadaj i jedz! Daremnie strzę-
pisz język. Ten gospodarz zawsze robotnikom daje posiłek”.

Chłop posłusznie usiadł na miedzy, wziął bochenek do rąk 
i chociaż Mania chciała podać mu nóż, on jedynie ręką machnął, 
oderwał duży kawałek chleba i wpakował do ust. Mania pona-
lewała w kubki twarogu ze śmietaną i odeszła na bok. Kosiarze 
pośpiesznie pochłaniali jedzenie, mieli twarze poważne, sku-
pione. Posiłek trwał krótko. Chłop położył się na miedzy – 
odpoczywał. Kobieta pozbierała puste naczynia i oddała nam. 
Został jedynie niezjedzony kawałek chleba i masło. Kobieta 
zawinęła to w płócienko i powiedziała do Mani: „Masło i resztę 
chleba zjemy później. Powiedz gospodyni, że płócienko póź-
niej zwrócę albo odpracuję na polu”.

Raptem podniósł się chłop i zwracając się do mnie, zapy-
tał: „Ten mniejszy to twój ojciec?” „Tak, mój” – odpowiedziałem. 
„Dziwny człowiek, chłopu jeść posyła, ale w kark też potrafi 
dać. O! W łapie ma cepa. Jeszcze mnie gnaty bolą” – tu chłop 
pokręcił głową, to w prawo, to w lewo. Jeszcze coś mówił, ale 
nie mogłem zrozumieć. Tę całą mowę kierował raczej do siebie 
samego, niż do mnie.

Kosiarze jeszcze odpoczywali, gdy my ruszyliśmy w drogę 
powrotną. Mania nie odzywała się do mnie, szła milcząca 
i zamyślona. Gdzieś w połowie drogi westchnęła i powiedziała, 
ni to do mnie, ni to do siebie: „Niedojedzony chleb i nietkniętą 
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osełkę masła kobieta na pewno zaniesie do domu, aby nakar-
mić dzieci. Widzisz, jaka jest nasza chłopska dola, nawet jedze-
nia brakuje, a tu trzeba żyć”. 

„Co, mało masz jedzenia?” – zdziwiłem się. „Ja to mam, aż 
za dużo, patrz jaki mnie tyłek urósł – Mania odwróciła się, 
klapnęła ręką po pośladku i w uśmiechu pokazała białe zęby. – 
Ale tam, dwadzieścia kilometrów dalej jest wioska, która nosi 
nazwę Lachi. Tam ja się urodziła, tam mieszka moja rodzina”.

„Masz dzieci? – zagadnąłem. „Skądże! Przecież męża nie 
mam, ale tam żyją moi rodzice, siostry i bracia. Razem osiem 
głów – jeść potrzebują, już nie mówię o ubraniu. Na służbie 
pracuje mój starszy brat i ja. Nasze zarobki są za liche na 
utrzymanie tak licznej rodziny. Ale co ja mówię, jesteś za mały, 
aby to zrozumieć”.

„Mam już siedem lat, jesienią idę do szkoły” – rzekłem. 
„Żyjesz jak u Pana Boga za piecem. Na pewno nigdy nie byłeś 
głodny, a ja wiele razy, jak byłam mała...” – zadumała się i na 
tym urwała się nasza rozmowa.

W domu zająłem się zabawą z kolegami i wydarzenia dnia 
zaczęły się oddalać z mojej pamięci. Drugiego dnia, było już 
dobrze po południu, gdy zmęczeni uganianiem się za szma-
cianką i słonecznym upałem, leżeliśmy na kocu w cieniu drzew 
i czekaliśmy na obiad. Właśnie wtedy, wolnym krokiem, wszedł 
na nasze podwórko przygarbiony mężczyzna. Z początku 
pomyślałem, że to żebrak po prośbie, jednak kiedy się zbliżył, 
wtedy rozpoznałem kosiarza naszej koniczyny. Stał na sze-
roko rozstawionych nogach i rozglądał po podwórku. Gdy nas 
zauważył, zawołał: „Gdzie ojciec?” „W drewutni” – odpowiedzia-
łem. „Prowadź!”

Wstałem z koca i ruszyliśmy w kierunku drewutni. Ojciec 
już nas zauważył i wyszedł na spotkanie. Gdy zbliżyliśmy się do 
niego, kosiarz powiedział: „Przyszedłem po konia. Do skoszenia 
pozostał nieduży kawałek. Baba do wieczora koniczynę skosi”.
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„No to zabieraj konia, jest na łące, tam za sadem – ojciec ręką 
pokazał, gdzie znajduje się łąka. – Uzda twoja wisi na kołku. Jak 
odwiążesz konia, to łańcuch przynieś i zostaw na podwórku”.

Chłop przestępował z nogi na nogę, drapał się po głowie. 
„No co? Coś nie tak?” – zagadnął ojciec. „Panoczku, głodnym, 
dziś jeszcze nic w zębach nie miałem, dajcie coś zjeść”.

„Dobrze – powiedział ojciec i palcem pokazał na mnie: – 
Zaprowadź go do chaty, niech kobiety dadzą mu jeść i przygo-
tują pożywienie dla kosiarki, co jest na polu”. Następnie zwra-
cając się do chłopa, rzekł: „Po zakończonym posiłku przyjdź 
do mnie, mam tobie coś do powiedzenia”. Kosiarz tylko kiwnął 
głową i poszliśmy do mieszkania. 

Przekazałem Mani polecenia ojca. W kuchni chłop umył 
ręce i twarz. Mania postawiła na stole całą stertę blinów i pełną 
makutrę maczanki. Chłop zaczął jeść, ale zaraz zwrócił się do 
Mani: „Daj chleba, bo za ślisko idzie”. Mania uśmiechnęła się 
i podała mu bochenek chleba. Kosiarz odkrawał pajdy chleba, 
zawijał w blin i zanurzał w maczance. Jadł i jadł, mało przeżu-
wał, połykał prawie całe kawałki.

Wyszedłem na podwórko do kolegów. Po półgodzinie 
z domu wytoczył się kosiarz, twarz miał bardziej pogodną, 
nie taką posępną jak przedtem, podszedł do ojca i powiedział: 
„No! Jestem, o co chodzi, gospodarzu?” Ojciec wyjął z kieszeni 
portfel, odliczył kilka monet i podał chłopu: „To za skoszoną 
koniczynę, a jak ją wysuszysz i pomożesz parobkowi zwieść do 
stodoły, to jeszcze dostaniesz kilka złotych”.

Kosiarz długo przyglądał się otrzymanej zapłacie, widocznie 
był tym faktem mocno zaskoczony. Przyglądał się ojcu, pienią-
dze ściskał w ręku, zrobił ruch, jakby chciał je gdzieś schować, 
ale rozmyślił się i zaczął mówić: „Alboście pan jest z panów pan, 
alboście sami w życiu hora zaznali, bo nad biedakami się litu-
jecie, ale pieniążki weźcie, lepiej dajcie mąki na chleb, na bliny, 
trochę kaszy i słoniny – trzeba dzieci nakarmić”. 



34    

Teraz ojciec był zaskoczony nieoczekiwaną propozycją 
kosiarza. Patrzył to na niego, to na jego wyciągniętą rękę: 
„Pieniądze zatrzymaj, kupisz słoniny, bo ja nie mam, a po 
kaszę i mąkę przyjdź z workami, to dostaniesz za wysuszenie 
i zwózkę koniczyny”. „To niech tak będzie” – zakończył roz-
mowę kosiarz. Odwrócił się i poszedł po konia, stale trzyma-
jąc pieniądze w ręku, a węzełek z jedzeniem dla kobiety pod 
pachą.

W kilka dni później woziliśmy wysuszoną koniczynę do 
stodoły. Ja siedziałem na samym wierzchu naładowanej fury 
i lejcami kierowałem końmi, zaś Piotr i kosiarz podtrzymy-
wali widłami furę, aby nie wywróciła się na nierównościach 
polnej drogi. Już na placu, przed stodołą, złaziłem z fury, bo 
była wysoko ładowana i przy wjeżdżaniu do stodoły mógłbym 
zostać zagarnięty przez wierzeje. Mężczyźni zajmowali się 
rozładunkiem fury, a ja szedłem po kwas chlebowy, aby ugasić 
pragnienie, bo upał był niesamowity. 

Cały dzień zszedł na zwożeniu koniczyny. W międzyczasie 
był obiad: jakże on mnie smakował! Jedliśmy babkę i zapijali-
śmy chłodnym kwaśnym mlekiem. Ten smak kartoflanej babki 
z młodą baraniną do dziś pamiętam. 

Dzisiaj podają babkę ziemniaczaną, ale gdzie jej do tamtej 
z mego dzieciństwa. To wszystko namiastka. Dawniej babka 
była podpiekana z obu stron na płomieniu dla uzyskania 
chrupiącej brunatnej skórki, a następnie pieczona w trzono-
wym piecu. Gdy wyjmowano ją z pieca, wtedy po całym domu 
roznosił się specyficzny zapach przypraw, pieczonego mięsa 
i kartofli oraz topionego masła. Wszyscy domownicy zbiegali 
się wówczas do stołu, bowiem aromat zaostrzał apetyt i wywo-
ływał pragnienie jedzenia.

Kilka lat temu, w Mińsku Białoruskim, spotkałem moją dal-
szą krewną, Lilę Aleksandrowicz z domu Korycką. Wspominając 
o Iwanowie, powiedziała: „W mojej pamięci z dziecięcych cza-
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sów w Iwanowie najbardziej wyraziście tkwi właśnie babka 
ziemniaczana z mięsem, pieczona w twoim domu. Ech, co to 
były za babki! Jesz i jesz i jeszcze się chce. Twoja mama często 
nas częstowała, gdy całą paczką dzieciaki wpadały do domu. To 
była dobra kobieta, a jej babki – wprost wspaniałe”.

I tak nasze wspomnienia powędrowały do tamtych daw-
nych lat, wypieków wykonywanych w iwanowskim zaścianku 
tatarskim, do zimowych wieczornic, figli płatanych starszym, 
do pierwszych miłości, naszego młodzieńczego wieku, zmar-
nowanego przez wojnę i rozłąki spowodowanej repatriacją do 
Polski. 

Wiele razy widziałem chłopa z Kirkowszczyzny – to przy 
pracach polowych, to przy omłotach. Jednak najbardziej 
w mojej pamięci utkwił moment, gdy tenże człowiek przypro-
wadził do naszego domu dziewczynkę w wieku około ośmiu lat. 
Zwracając się do ojca, powiedział: „Panie, weźcie ją na służbę 
jako pastuszkę. Ona jest robotna i posłuszna, przyda się panu 
w gospodarstwie. U mnie w domu sporo gąb do wykarmienia, 
a pożywienia brakuje”.

Widocznym było, że propozycja Andreja (tak nazywano tego 
chłopa) była dla ojca wielkim zaskoczeniem. Przestępował 
z nogi na nogę, drapał się po głowie, wzrok przenosił z dziew-
czynki na Andreja i odwrotnie, to chrząkał, jakby coś miał 
w przełyku, to zamyślony przez dłuższą chwilę milczał. „Co 
ty, Andrej, rozum stracił? Gdzie to dziecko pchasz do roboty? 
Przede wszystkim dziewczynkę trzeba lepiej odżywiać i słać ją 
do szkoły, a nie do krów. Ty chyba sumienia nie masz?!” – rzekł 
wreszcie.

„Panie, weźcie ją choć za same jedzenie. Wy, panie, dobry 
człowiek – krzywdy jej nie zrobisz – tu się trochę odpa-
sie, patrzajcie, jak ona chudzina, a u mnie w domu bieda”. 
Dziewczynka tuliła się do boku swego ojca i ukradkiem, spode 
łba, spoglądała na otaczających ją ludzi. Była bosa, długa płó-
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cienna koszula sięgała jej do kostek, blond włosy zaplecione 
w jeden warkocz, na końcu związany kolorową krajką, spadał 
na wątłe plecy. Jasnoniebieskie oczęta i ciemne brwi nadawały 
nieco kolorytu bladej twarzyczce. Milczała, jakby trochę prze-
straszona. Otworzyła buzię, dopiero wtedy gdy ją zagadnął: 
„Jak się nazywasz?” „Ola” – zabrzmiała odpowiedź.

„Bardzo ładne masz imię – ojciec podszedł do dziewczynki 
i pogłaskał ją po głowie – A do szkoły chcesz chodzić?” Ola 
kiwnęła główką i na jej twarzy, po raz pierwszy, pojawił się 
uśmiech, ukazujący dwa rzędy bialutkich zębów. W uśmiechu 
Ola była całkiem inna, było jej z nim do twarzy. Tu do rozmowy 
wmieszała się moja matka: „Ola do naszego domu może zawsze 
przychodzić, ale nie do roboty”.

„Andrej – rzekł ojciec – jak będziesz miał wolny czas, to 
od jutra przychodź do roboty. W gospodarstwie zawsze są 
jakieś zajęcia. Jak będziesz solidnie pracował, to i taka będzie 
zapłata”. „O! U mnie czasu wolnego jest w nadmiarze” – odparł 
Andrej.

Dalszej rozmowy nie słuchałem, bo koledzy byli już na 
podwórku i wzywali mnie do zabawy. Ponad godzinę kopali-
śmy szmaciankę, gdy z naszego domu wyszedł Andrej dźwiga-
jący na swoich plecach duży tobół, a z nim Ola z zawiniątkiem 
pod pachą. Dziewczynka popatrzyła na spoconych chłopaków, 
na mnie machającego jej na pożegnanie ręką, obdarzyła nas 
uroczym uśmiechem i pobiegła za oddalającym się ojcem. Od 
tamtego czasu Andrej często pracował w naszym gospodar-
stwie, niekiedy razem ze swoją żoną.

W późniejszych czasach widziałem Andreja, jak chodził 
do roboty przy budowie koszar w Klecku i później przy odbu-
dowie tego miasteczka po pożarze w 1936 roku. W roku 1938 
pracował, wraz z brukarzami, przy budowie szosy między wsią 
Łań a Kirkowszczyzną. Ja odrabiałem wówczas końmi nało-
żony na nasze gospodarstwo obowiązek pracy przy budowie 
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tej szosy. W roku 1940 Andrej był nocnym stróżem w sielsa-
wiecie (Urzędzie Gminnym) w Łani. Zagadnąłem go wtedy: „No, 
jak leci, panie Andrzeju?” Popatrzył na mnie swym smętnym 
wzrokiem, zrobił ręką nieokreślony gest i powiedział: „Nam, 
biednym, zawsze w oczy wieje wiatr” – odwrócił się i powoli 
odszedł.

Nie był to już ten sam Andrej, co dawniej. Pochylił się mocno, 
posiwiał, powłóczył nogami. Nie było widać u niego tej dawnej 
hardości białoruskiego chłopa. „Ukatali siwku” – pomyślałem 
sobie. Zrobiło mi się żal tego człowieka, który całe życie wal-
czył o przetrwanie, o wychowywanie dzieci, a przeklęty los 
stale stawał mu w poprzek. Widocznie taka była wola Boga. 

Z Olą uczyłem się w jednej klasie, była dobrą uczennicą. 
Czasami razem odrabialiśmy lekcje. Gdy chłopaki ją zacze-
piali, zawsze stawałem w jej obronie, a ze mną nie każdy chciał 
zadzierać, bo znali moją odwagę, siłę i spryt. W razie czego 
śpieszył mi zawsze z pomocą mój niezawodny przyjaciel, 
Soroka. Ten dopiero miał krzepę: jednym uderzeniem pięści 
każdego walił na ziemię. Mój przeciwnik Hurka niejeden raz 
„całował ojczystą ziemię”, gdy dopadł do niego Soroka.

Ola natomiast, za naszą opiekę, pomagała nam w odrabia-
niu lekcji. Tak było do roku 1939. Spotkałem ją później jeszcze 
kilka razy, ale była to całkiem inna sytuacja. Minął wiek dzie-
cięcy, staliśmy się młodzieżą. 
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Lata trzydzieste

Nasze gospodarstwo było duże, pełne krów, koni i wszelkiego 
drobnego inwentarza. Pamiętam zatrudnionych pastuchów, 
parobków, służące i niańki. Zajęcia wyznaczały okresy roczne. 
Wiosna oznaczała się pracą przy odkrywaniu kopców i dołów, 
gdzie przez zimę były przechowywane płody ziemi. Przebierano 
kartofle i szykowano sadzonki do siewu. Z obór wywożono na 
pola nawóz, ruszały podorywki, a w pobliżu domu szykowano 
ziemie pod ogrody, łopatami oklepywano grzędy i robiono mię-
dzy nimi wąskie przejścia (po miejscowemu zwane rozory).

Jednocześnie był to okres wysiadywania piskląt. My, dzie-
ciaki, byliśmy ciekawe, czy są już małe, niezdarne i puszy-
ste stworzonka. Próbowaliśmy zaglądać do gniazd. Nic z tego 
jednak nie wychodziło, gnały nas rozczapierzone kokoszki. 
Najzacieklej atakowały nas gąsiory. Uciekaliśmy co sił w nogach. 
Gdy taki gąsior nas przegonił, to udawał przed gąskami boha-
tera i długo gęgotał z wyciągniętą szyją. My zaś rzucaliśmy 
w gęsiora grudkami ziemi na dowód, że się nie poddajemy. 

Wnet sady wybuchały białym kwieciem, a jaskółki wracały 
do swoich gniazd pod strzechą. Bocian, usadowiwszy się na 
stodole, klekotem obwieszczał swój powrót. 

Mężczyźni poszli w pole z siewami. Wyprowadzono bydło 
z obór na pierwszy wiosenny spacer. W zagajnikach rozszcze-
biotało się ptactwo. Długo w nocy kumkały i rechotały żaby, 
robiąc konkurencję chóralnym śpiewom wiejskiej młodzieży. 

Kobiety moczyły w stawach wytkane zimą płótna, a następ-
nie rozściełały je na nieodległych łąkach. Była to swego rodzaju 
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metoda naturalnego wybielania płótna. Oczywiście do tego 
procesu było potrzebne już dobrze grzejące słońce. W ciepłe, 
słoneczne dni do stawów przypędzano owce. Najpierw myto na 
nich wełnę, a po wyschnięciu strzyżono. My wtenczas karmili-
śmy jagnięta chlebem, a one wyczyniały różne harce. 

Wyciągano z piwnic różne beczki, w których na zimę kiszono 
kapustę, ogórki i grzyby. Myto je, parzono wrzątkiem, potem 
ustawiano otworami do słońca. Przeważnie na wiosnę cieliły się 
krowy. Na świat przychodziły małe, ładne cielaczki. Śmiesznie 
podskakiwały wokół swoich matek. Z siary nasza matka smażyła 
puszyste blinki. Zjadaliśmy je z wielkim apetytem. 

Zazieleniły się łąki i matka wysyłała nas do zbierania szcza-
wiu. Była z niego znakomita zupa. Jeszcze lepiej nam smako-
wała, gdy dolano do niej słodkiej śmietanki, wtenczas była taka 
kwaśna. 

W ogrodach pojawiły się pierwsze plony: szczypior, rzod-
kiewka i sałata. Były z tego smakowite potrawy, które właśnie 
wiosną najbardziej nam smakowały. 

I tak w toku wiosennych prac niepostrzeżenie mijał maj. 
Na łąkach wyrosły bujnie trawy. Swawolny lekki wiaterek 
kołysał wielobarwnym kwieciem. Wnet kosiarze rozsypali 
się po łące i cięli soczyste trawy. W powietrzu rozlegał się 
stukot klepanych kos, zaś do naszych nosów docierał zapach 
suszu. Gdy w sadach zaczęły rumienić się wiśnie, a w lasach 
wysypały czarne jagody, zaś z uli wyszły na świat nowe roje, 
to był znak, że wiosna dobiega swego końca. Na polach, 
w takt podmuchów wiatru, falowały złociste łany pszenicy 
i srebrzyste żyta. Ojciec chodził między polami, rozcierał na 
dłoni urwane kłosy żyta, smakował, rozgryzał ziarna i mówił: 
„Za dwa tygodnie będą żniwa”. Tymczasem okopano karto-
fle, pielono lny, buraki i ogrody. Koszono koniczynę i inne 
pastewne rośliny. Zajęć było sporo, tak że w domu nikt nie 
bumelował. 
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Było już lato. Jednego dnia ojciec przywiózł z sąsiedniej 
wsi całą furę żeńców. Rozeszli się po polu, sierpami cięli żyto 
i wiązali snopy. Naszym zadaniem było znoszenie snopków 
do kupy i przy pomocy dorosłej osoby ustawialiśmy je w dzie-
siątki (szurki, kopice). Czasami żeńcy, po skończonej pracy 
i po posiłku ufundowanym przez gospodarza, śpiewali różne 
tęskne pieśni, a gdy do kolacji była podawana wódka, to pieśń 
nie milkła do późnej nocy. 

W pogodne dni rozwalano kopice i suszono na słońcu snopy. 
Wyschnięte ładowano na fury i zwożono do stodoły, które pęcz-
niały od różnego rodzaju traw i zbóż. Stogi sięgały do samego 
dachu. Śpieszono się ze zbiorem, bowiem nadciągała pora 
opadów, orki ściernisk oraz czas zbioru owoców, grzybów, lnu, 
grochu i innych płodów ziemi. Ledwo ukończono zbiory zbóż, 
a już mężczyźni z końmi poszli w pole orać ziemię. Praca ta 
była uciążliwa dla koni i ludzi. Za oraczami ciągnęło wszelkie 
ptactwo, szukając w bruzdach pożywienia. Natomiast kobiety 
obijały len w celu uzyskania siemienia. Len bez ziaren wyście-
łano na łąkach, aby rosa go wytrawiła. Był to piękny widok: na 
zielonym tle rozpościerały się żółtawe pasma. Prace z lnem 
były nieustające. Po wytrawieniu zbiórka lnu i wiązanie go 
w snopki, suszenie, międlenie w mędlicach w celu oddzielenia 
paździerzy, czesanie na szczotkach. Dopiero po tych czynno-
ściach nadawał się do przędzenia. Praca przy lnie zajmowała 
kobietom wiele czasu i zabiegów. 

W stodołach odbywały się pierwsze omłoty. Szykowano 
zboże do zasiewów ozimin. Dobierano zboże dorodne, o naj-
bujniejszych kłosach. Chciano, aby przyszłym zbiorom dać 
dobry początek. W myśl porzekadła: „Jakie ziarno, takie plony”. 

Nastała jesień. Mężczyźni cały czas przebywali w polu, siali 
zboże ozime. Była to pora wybierania kartofli, wyrywania 
buraków, zbierania drugiego pokosu traw, zrywania później 
dojrzewających owoców. Dni stawały się coraz krótsze i coraz 
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zimniejsze. Na łąkach gromadziły się ptaki szykujące się do 
odlotu. Gromadzono zapasy na zimę. Kiszono kapustę, ogórki, 
grzyby, wiązano w warkocze czosnek, zaś cebulę koszami 
noszono na strych. Robiło się pusto na polach. Podmuchy 
wiatru były coraz gwałtowniejsze. Deszcze niemiłosiernie sie-
kły w twarz. Od ciągłych opadów na polach i łąkach tworzyły 
się kałuże. Polne drogi doszczętnie rozmokły. W taką pogodę 
unikaliśmy częstego wychodzenia na zewnątrz budynków. 
Przebywaliśmy w budynkach. Dorośli zajmowali się spra-
wami gospodarczymi. Naprawiano sprzęt gospodarczy, popra-
wiano w oborach zagrody dla bydła, przygotowywano opał 
na zimę, dosypywano ziemi na kopce, gdzie przechowywano 
okopowe itp. 

W pogodniejsze dni dorośli jechali na targowiska do Klecka 
lub Nieświeża. Sprzedawano tam efekty ciężkiej pracy rol-
ników. Na bazarach rodzice kupowali niezbędny sprzęt do 
gospodarstwa, niektóre artykuły spożywcze, odzież, obuwie 
i inne rzeczy przydatne do egzystencji rolnika. My, dzieciaki, 
niecierpliwie czekaliśmy na powroty rodziców z jarmarków. 
Nie chodziło o zakupioną dla odzież czy obuwie, ale o łako-
cie, które były nam oszczędnie dozowane. Były to przeważnie 
cukierki, chałwa i wyroby z żydowskich ciastkarni. 

Jesienie zawsze długo się ślimaczyły. Oczekiwaliśmy zim, 
które na ziemi nieświeskiej bywały raptowne. Najpierw nad-
ciągały mrozy. Skuwały lodem rzeki, stawy i mroziły ziemię. 
Śnieg jeszcze nie padał. Było sucho. Cieszyliśmy się z takiej 
pogody, można było wybrać się na staw lub inne rozlewisko 
wodne i jeździć na łyżwach. Ślizgaliśmy się całymi dniami. 
Nie przeczę, że częste były wywrotki i dalej jechano na pupie, 
skutkiem czego wieczorami wracaliśmy do domu w wilgot-
nych ubraniach. Z takich zabaw rodzice byli mocno niezado-
woleni. Mówili, że przeziębimy się i choroba gotowa. Dzieciaki 
jednak nadal bawiły się na lodzie i żadna choroba nas się nie 
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imała. Rozgrzani, buzie zaróżowione i gnaliśmy jeden za dru-
gim, co tchu w piersiach. Nie zważyliśmy, że łyżwy były nie-
doskonałe – wiadomo „samodziełki”, ale zabawa była wyborna. 
Wieczorami, gdy Paulina łapała nas do kąpieli, byliśmy już 
u kresu sił. Najczęściej bez kolacji zasypialiśmy w balii. 

Śnieg zawsze robił nam niespodziankę. Przeważnie, gdy 
ojciec wracał z rannego obrządku bydła, mówił: „Wstawajcie 
chłopcy, na podwórku już jest śnieg”. Prawda, na podwórku 
wszędzie było biało. Czasami padało przez kilka dni. Powstawały 
duże zaspy. Do obory, stodoły, studni i drewutni wtenczas 
docieraliśmy tunelami wykopanymi w śniegu. Cieszyliśmy się 
ze śniegu. Każdy brał, co miał pod ręką: narty, sanki lub inny 
przedmiot, na przykład kawałek deski, i szliśmy na pagórek, 
gdzie zjeżdżaliśmy w dół na ulicę. Śmiechu i radości było bez 
miary. 

W tym czasie ze stodół unosił się miarowy stukot cepów 
lub warkot młocarni. Mężczyźni dokonywali omłotów zbóż. 
Kobiety natomiast organizowały wieczorki, podczas których 
przędły len lub wełnę, wiązały na drutach, wyszywały, darły 
pierze itp. Mężczyźni po wieczornym obrządku dołączali do 
kobiet. Wtedy wieczór stawał się bardzo wesoły – żartowano, 
opowiadano dowcipy lub bajki, śpiewano, zaś młodzież flir-
towała. Późną nocą, po skrzypiącym pod nogami śniegu, wra-
cali wieczornicy do swoich domów, na odpoczynek. Byli pełni 
wrażeń i następnego dnia mieli co komentować. Wydarzenia 
te powtarzały się jak godziny w szwajcarskim zegarku. Z tą jed-
nak różnicą, że wieczorek odbywał się u innego gospodarza. 
Tak mijał dzień za dniem, tak mijały zimy. Nastawały roztopy, 
znikały śniegi, ukazywały się czarne płaty ziemi. 

W szalonym tempie płynął czas, unosząc ze sobą wydarze-
nia z poszczególnych lat, które następnie stawały się historią.
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Gospodarstwo

Moi rodzice prowadzili gospodarstwo hodowlano-mleczne, 
tzn. trzymali krowy mleczne. Otrzymane mleko przerabiali 
na masło i białe sery, które sprzedawano w okolicznych mia-
stach. Maślanka i serwatka powstawały jako produkty uboczne. 
W Klecku i Nieświeżu stacjonowało dużo wojska. Było ono 
potencjalnym odbiorcą naszych wyrobów, a szczególnie kadra 
zawodowa. Żydzi również chętnie nabywali nasze produkty. 
W znanych mi miastach kresowych (Kleck, Nieśwież, Mir, 
Lachowicze, Stołpce, Baranowicze, Nowogródek) stanowili 60 
% ludności. Przeważnie zajmowali się handlem, rzemiosłem 
i drobnym przemysłem, ale nie rolnictwem. Spożycie artyku-
łów rolnych przez tę warstwę ludności było wysokie. Dlatego 
Żydzi często przyjeżdżali do naszego domu i na miejscu zaopa-
trywali się w różne artykuły rolne. Byli również odbiorcami 
nadwyżki zbóż. Wiem jeszcze, że koniczyna i owies trafiały do 
wojska, na karmę dla koni. 

Produkty uboczne wyrobu masła i sera (maślanka i ser-
watka) używane były jako dodatek do karmy dla ptactwa. 
Kaczki, gęsi i kury chętnie zjadały posiekane zielsko, posy-
pane śrutą i zalane mieszanką z serwatki i maślanki. Serwatkę 
dodawano również do napoju sporządzanego dla dojnych 
krów. W naszym gospodarstwie nie było mowy, aby cokolwiek 
mogło się zmarnować. Wszystko było do wykorzystania. 

Gospodarka zajmowała kilka hektarów łąk i leśnych 
pastwisk. Dlatego też mój ojciec wraz z kilkoma innymi gospo-
darzami jeździł na Polesie i tam dokonywali zakupu taniego 
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bydła. Czyniono to zawsze wiosną, gdy zieleniły się łąki. Bydło 
do późnej jesieni przebywało na pastwiskach. Odpasione 
sztuki selekcjonowano, te dorodniejsze przeznaczano na chów, 
a resztę sprzedawano na ubój. W tym czasie do naszego gospo-
darstwa przybywało wielu kupców żydowskich. Każdy wybierał 
dla siebie odpowiednie sztuki. Obmacywali jałówki, targowali 
się o cenę, bili w dłonie, kłócili się, krzyczeli, że ojciec „chce 
ich puścić z torbami”, że „jałówki tej ceny są niewarte”, uciekali 
z podwórka, wracali i znowu się kłócili, w końcu uzgadniali 
cenę i zabierali bydło z pastwisk. W domu nastawała upra-
gniona cisza, z czego wszyscy domownicy byli zadowoleni. 

W końcu lat dwudziestych i na początku trzydziestych ubie-
głego wieku ojciec ze swoim bratem Bronisławem zajmowali 
się hodowlą koni. Pamiętam, jak sprzedawano ostatniego 
ogiera. Był koloru czarnego, lśniła na nim prążkowana sierść. 
Głowę na długiej szyi trzymał wysoko. Wyprowadzono go ze 
stajni, szedł drobnym krokiem, lekko stąpając jak baletnica. 
Gdy dosiadł go parobczak, jak błyskawica przeleciał przez 
ogrodzenie. Kupcy, a było ich dwóch, oniemieli z wrażenia, oczy 
im się świeciły. Wszyscy z podwórka weszli do domu. Ojciec za 
konia zażądał tysiąca rubli w złocie. Wówczas jeszcze nieofi-
cjalnie kursowały carskie złote monety. Targu dobito, ogiera 
z uzdą sprzedano za osiemset rubli w złocie. Jeszcze dziś stoi 
mi przed oczami, jak wyższy kupiec ze skórzanej sakiewki 
wydostawał czerwonożółte monety i układał je w słupki na 
stole. Było osiem słupków po dziesięć monet. Ojciec przeliczył 
monety i schował je do kasety. Matka podała posiłek i zaraz na 
stole zjawił się samowar, pito wonną herbatę. Stryj Bronisław 
obuszkiem porąbał dużą bryłę cukru na mniejsze kawałeczki. 
Herbatę pito z pijał (specjalne głębsze spodeczki) w prykusku, 
tzn. najpierw odgryzano kawałeczek cukru i wtedy go zapijano. 
Herbata musiała być bardzo gorąca. Po kilku opróżnionych 
pijałach u mężczyzn na twarzy pojawiły się krople potu. Mania 
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podała płócienniki (nieduże ręczniczki), którymi wycierano 
twarz i ręce. Dzieciom do herbaty podano wiśniową konfiturę. 

Biesiada skończyła się, kupcy odjechali, zabierając ze sobą 
czarnego ogiera. Wszyscy domownicy żałowali tego ogiera – taki 
był ładny! Jedynie ojciec był niewzruszony. Zamyślony chodził 
po chacie, to na chwilę siadał, wreszcie skierował się w stronę 
siedzącego brata Bronisława i powiedział: „Już hodowla koni 
nie opłaca się, wojsko teraz mniej koni kupuje, nie ma dobrego 
zbytu, trzeba gospodarstwa ustawić na inny rodzaj produk-
cji”. Od tego czasu w naszym gospodarstwie zaczęto hodować 
krowy i przetwarzać mleko. 

Do Iwanowa zaczęli przyjeżdżać różni instruktorzy 
w ramach szerzenia oświaty rolniczej. Zebrania najczęściej 
odbywały się w naszym domu. Mimo woli byłem uczestni-
kiem tych chłopskich zebrań, na których instruktorzy mówili 
o sposobach uprawy roślin przemysłowych, a szczególnie 
takich jak buraki cukrowe, len, konopie, o uprawie i eksplo-
atacji drzew owocowych, uprawie warzyw, o przetwórstwie 
owocowo-warzywnym, także o tym, jak należy karmić krowy, 
aby dawały jak najwięcej mleka. Jednego razu prelegent dość 
ospale udowadniał, że krowy rasy holenderskiej (czarno-białe) 
są bardziej mleczne od rasy czerwonej, jaka tu dotychczas była 
hodowana. Takiej gadaniny nie wytrzymał Waśko. Zapytał pre-
legenta: „Proszę mi powiedzieć, ile ta krowa, której wcale się 
nie posiada, da mleka?”

Prelegent był zdumiony takim pytaniem. Zaległa cisza. 
Rolnicy zaczęli opuszczać nasze mieszkanie. Nauka dobiegła 
końca. 

Waśka był biednym chłopem, nie posiadał krowy, jedynie 
niedużego konika, którym jeździł po okolicznych wsiach i na 
zlecenie dokonywał kastracji ogierów. We wsi nazywano go 
Waśka-konował. Roboty wiele nie miał. Bieda często zaglądała 
do jego domu. Miał jedną dorodną córkę, która już w wieku 
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dojrzałym zmarła na gruźlicę, ponieważ Waśka nie miał pie-
niędzy na jej leczenie. Długo nie mógł pogodzić się ze stratą 
ukochanej córki. Przez dłuższy czas nie pokazywał się we 
wsi. Czas jednak robi swoje. Wyszedł z ukrycia i przed wiej-
skim ludem udawał chojraka. Był fantastą, gdy podpił, kazał 
siebie tytułować doktorem, czasami głosił hasła rewolucyjne, 
to znowu popadał w zadumę lub bez celu szedł przed siebie. 
Młodzi mężczyźni pokpiwali z niego, wtedy moja matka kar-
ciła kpiarzy, mówiąc: „Nie patrzcie na Waśkę tylko zewnętrz-
nie, patrzcie w głębię jego duszy, na pewno od zgryzot jest ona 
czarna”. Po takiej reprymendzie, milkły wszelkie rozmowy na 
temat Waśki. 

Po jakimś czasie Waśko przyszedł do naszego domu i zwró-
cił się do mojej matki: „Pani Sobolewska, przyszedłem podzię-
kować za obronę, tylko pani mnie rozumie, udaję wesołka, 
a dusza coraz mocniej boli”. 

Ukłonił się w pas i wyszedł z naszego domu. Od tego czasu 
Waśki więcej nie widziałem. Znowu zapadł się pod ziemię. 
Z czasem moja droga życiowa toczyła się w oddaleniu od 
rodzinnej wsi. Dalsze jego losy nie są mi znane. 
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Stosunki narodowościowe 

Wieś Iwanowo liczyła około 71 gospodarstw rolnych, w tym 52 
domy białoruskie, 17 tatarskich i dwa katolickie. Liczby te nie 
były stałe, bowiem jedne gospodarstwa powstawały, inne ule-
gały likwidacji (sprzedaż, łączenie przez ożenek, podział na 
synów itp.).

Stosunki narodowościowe we wsi były poprawne. Białorusini 
nie mieli pretensji, że Tatarzy są Tatarami i odwrotnie. 
Białorusini byli wyznawcami prawosławia, Tatarzy zaś islamu. 
Katolikami była jedna rodzina białoruska, druga natomiast 
polska. Pobożność ludności nie była nadzwyczajna. W każdym 
razie, po obu stronach nie było dewotek. Prawosławni do cer-
kwi chodzili tylko z okazji wielkich świąt lub odpustów, cza-
sami w niedzielę. Rzadko, ale gdy już tam weszli, to modlili 
się szczerze i długo. Nawet między ludem prawosławnym 
powstało na ten temat takie powiedzonko: „Wlazł jak Dziemian 
do cerkwi”. Rzeczony Dziemian do cerkwi rzeczywiście nie-
często chodził, ale gdy zaszedł, to długo tam siedział. Wszyscy 
wychodzili, chcieli zamykać, a Dziemian wciąż się modlił. 

Muzułmanie jeździli w piątki modlić się do meczetu 
w Osmołowie. W naszej wsi nie było żadnych obiektów sakral-
nych – ani prawosławnych, ani muzułmańskich. Ten fakt nie 
pozostawał bez wpływu na pobożność ludu. Jednak każdy uwa-
żał siebie za pobożnego, ponieważ uczył się religii w szkole 
powszechnej. Ja natomiast uczyłem się religii islamu i pra-
wosławia. Chętnie pozostawałem na lekcjach religii prawo-
sławnej. Baciuszka pięknie opowiadał o sprawach religijnych. 
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Jednego dnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, rozdał uczniom 
krzyżyki z podobizną Jezusa, mnie zaś dał duże czerwone 
jabłko. Na przerwie jeden z kolegów podszedł do mnie i powie-
dział: „Daj mi połowę jabłka, a ja dam ci krzyżyk”. Byłem tro-
chę zaskoczony tą propozycją. Kolega powiedział, że w domu 
ma kilka podobnych, transakcja została więc dokonana. Byłem 
posiadaczem krzyżyka. Przez długi czas przechowywałem go 
w swoich zbiorach, ale w czasie wojny oraz repatriacji gdzieś 
zaginął wraz z innymi cennymi pamiątkami. 

W młodości miałem wielu kolegów wśród młodzieży bia-
łoruskiej, prawosławnej, a z niektórymi wielce się przyjaźni-
łem. Prawosławni nie wtrącali się do naszych muzułmańskich 
spraw, traktowali nas z całą powagą. Pamiętam doskonale, jak 
przyszedł do naszego domu Wasyl (Białorusin prawosławny) 
i powiedział do mego ojca: „Panie Sobolewski, panuje susza, 
nie padają deszcze, więdną zasiewy – rżnijcie barana, módl-
cie się po swojemu i proście Boga o deszcz. Do składki zakupu 
barana my też się dołożymy”. Ojciec podrapał się za uchem 
i powiedział: „Faktycznie, deszcz nie pada od wielu dni, słusz-
nie barana trzeba ofiarować”. 

Dziś już nie wiem, kto barana ofiarował. Zarżnięto go nad 
brzegiem rzeczułki jako zwierzę ofiarne, modlono się i wzno-
szono prośby do Boga o deszcz. Z mięsa ugotowano pyszne 
potrawy i na miejscu zjedzono. W tym obrzędzie brała udział 
cała społeczność tatarska z Iwanowa. 

Na drugi dzień zaczął padać deszcz. Takie fakty utwierdzały 
chrześcijan, że muzułmanie u Boga coś znaczą. Tym większym 
szacunkiem odnosili się do islamu i do Tatarów. Niektórzy 
muzułmanie zajmowali się leczeniem ludzi i ten fakt również 
nie był bez znaczenia dla wizerunku religii islamu. 

W ogóle, to młodzież zawsze ma się ku sobie. Czasami zda-
rzały się przypadki małżeństw mieszanych (białorusko-tatar-
skich). Jednak tego typu małżeństwa nie miały powodzenia. 
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Były towarzysko z obu stron izolowane. Tatarska młodzież 
zbierała się i bawiła odrębnie, a to z powodu odrębności świąt, 
tradycji i zwyczajów. Niemile było widziane, aby Tatareczka 
chodziła z białoruskim chłopcem. Natomiast odwrotnie zda-
rzało się. Przeważnie na przeszkodzie związkom mieszanym 
stali rodzice, a następnie religie. 

Młodzież tatarska na swoje bale często zapraszała okoliczną 
szlachtę polską i odwrotnie – szlachta rewanżowała się zapro-
sinami Tatarów do udziału w balach przez nią organizowa-
nych. W zwyczaju Białorusinów było organizowanie zespołów 
śpiewaczych, które w czasie Świąt Wielkanocnych, chodziły po 
zagrodach i śpiewały okolicznościowe pieśni, i składały gospo-
darzom życzenia Wesołych Świąt, za co otrzymywały upominki. 

Jednego roku odwiedził naszą wieś zespół śpiewaczy (po 
miejscowemu zwani „kukolniki”) z innej wsi. Zachodził tylko do 
domów Białorusinów, pomijając Tatarów. Ominięto także nasz 
dom. Ojciec, będąc wtenczas na podwórku, zawołał do znajo-
mego kukolnika: „Piotr, dlaczego pomijasz mój dom?” Ten zro-
bił w tył zwrot i stanął z całym zespołem pod oknami naszego 
domu. Zaczęli grać i śpiewać. Koncert ich trwał długo. Mój ojciec 
obdarował kukolników pieniędzmi, z czego byli bardzo zadowo-
leni. Od tego momentu zawsze śpiewali pod naszymi oknami. 

Wieś cechowała się dużą solidarnością. Gdy zachodziła 
potrzeba udzielenia komuś pomocy, to ją udzielano, nie patrząc 
na narodowość czy wyznanie wiary. Często pomoc była samo-
rzutna, ale zazwyczaj organizowana, na przykład w nieszczęśli-
wych wypadkach. Zdarzały się sytuacje, że ktoś kogoś niesłusz-
nie krytykował. Na takie przejawy lud wiejski nie zwracał uwagi 
i mówił: „Ot chudzina – mały sabaczka za nogawkę targa”, i prze-
chodził nad tym do dziennego porządku. Krytykant widząc, że 
nie ma posłuchu, kładł uszy po sobie i zmykał. 

Nasze domy nie miały zamknięć. Jedyną blokadą drzwi była 
zaszczepka lub zasuwka. Gdy były tak zabezpieczone, do domu 
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nikt nie wchodził. Wiadomo było wtedy, że gospodarzy w domu 
nie ma. 

Stosunek do ubogich i wędrowców był przychylny. Nigdy 
nie odprawiano takiego z niczym. Zawsze czymś go obdarzano. 
We wsi szeroko komentowano przypadek, gdy mniej zamożny 
gospodarz zwrócił żebrakowi uwagę, że jest młody i mógłby 
pracować, a nie włóczyć się po chatach. Na to żebrak odpowie-
dział: „Nie daj i łaj”. Od tamtego czasu nikt z żebraków do tego 
domu nie zachodził. We wsi było hańbą, gdy do któregoś domu 
żebrak nie zaszedł. Utarło się powiedzonko: „Do tego domu 
nawet żebrak nie zagląda”. Taki gospodarz był izolowany w śro-
dowisku wiejskim. Sąsiedzi nie chcieli prowadzić z nim żad-
nych interesów. A gdy wędrowiec zaszedł do domu, to dla tego 
domu był zaszczyt. Gospodarz starał się należycie wędrowca 
ugościć, dać mu nocleg, gdy o takowy poprosił, i wskazać kie-
runek wędrówki, gdy o to zapytał. Wędrowca ugaszczano, on 
zaś dużo opowiadał o swoich wędrówkach i o tym, co w szero-
kim świecie zobaczył. Jego opowieści przekazywano sąsiadom. 
Wędrowały tak od ucha do ucha, aż poznała je cała wieś. 
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Szkoła 

Na początku września 1932 roku zaprowadzono mnie do szkoły. 
Na budynku z czerwonej cegły wisiała tabliczka. Poprosiłem 
brata, aby przeczytał, co jest na niej napisane. Brat powie-
dział: „Szkoła Powszechna w Łani”. To, że szkoła wiedziałem, 
ale co znaczy powszechna tego już nie, a brat nie zdążył mi 
wytłumaczyć. Weszliśmy do budynku, gdzie było dużo dzieci. 
Zacząłem rozglądać się wokoło, ale brat pociągnął mnie za 
rękę i przeszliśmy do jakiegoś pokoju. Siedziało tam kilka pań, 
które nie zwróciły na nas najmniejszej uwagi. Zastanawiałem 
się, czy one nas nie widzą, czy może tylko udają. Staliśmy pod 
drzwiami i czekaliśmy, a one wciąż rozmawiały i rozmawiały. 
Usłyszałem dzwonek i panie wyszły z pokoju. Chwilę byliśmy 
sami, ja chciałem uciekać, ale brat Roman zagrodził mi drogę. 
Weszła inna pani i zapytała: „O co chodzi chłopcy?” Wtedy 
Roman wybąkał: „Przyprowadziłem brata do szkoły”. Pani 
otworzyła grubą księgę i długo, długo w nią patrzyła. Później, 
nie podnosząc głowy, powiedziała: „Imię i nazwisko ucznia...”.

„Jachja Sobolewski” – odparł Roman. Pani postukała pal-
cem w stół, jakoś dziwnie popatrzyła na mnie i rzekła: „Jaki 
tam Jachja, co za Jachja? Też nadają imiona, Jachja... Takich 
imion w Polsce nie ma. Będzie, no, powiedzmy, Jan”. 

Pani zaczęła coś pisać w księdze. Gdy już napisała, podnio-
sła głowę: „Jesteś Jan Sobolewski, uczeń klasy pierwszej b”. 
I zwracając się do brata, dodała: „Zaprowadź go do tej klasy”. 
Poszliśmy więc do klasy pierwszej b. Roman znał szkołę, cho-
dził do niej, był uczniem czwartej klasy. 
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W klasie za stołem siedziała nauczycielka, a naprzeciw niej 
dzieci w ławkach. Gdy weszliśmy, wszystkie wlepiły w nas oczy. 
Jedna z dziewczynek pokazała mi język. Schowałem się za plecy 
brata i też pokazałem jej język. W mig cała klasa wywaliła jęzory 
na brody. Zauważyła to nauczycielka, zaczęła krzyczeć: „Co to 
jest, co to jest! Jak wam nie wstyd, być tak niegrzecznymi!?”

Jak wszystko się uspokoiło, Roman wyjaśnił, po co przyszli-
śmy i podał jej kartkę otrzymaną w sekretariacie. Pani nauczy-
cielka długo się mi przyglądała, podaną kartkę kilka razy prze-
czytała, otworzyła jakąś książkę i tam coś pisała. Podniosła 
głowę i powiedziała do klasy: „To wasz nowy kolega, nazywa 
się Jan Sobolewski”, następnie kazała mi usiąść w ławce, gdzie 
było wolne miejsce. Oto, w taki sposób z Jachji stałem się 
Janem. Zadecydowały o tym dwa zapisy w księgach szkolnych 
i samowola sekretarki.

Zaczęły się wlec szkolne dni, jeden za drugim, jak ptaki, 
co lecą do ciepłych krajów. Sylabizowaliśmy: „Ola ma kota”, 
„Adam ma Asa” i temu podobne dziwadła. Wielkie coś, że Ola 
ma kota. U nas w stodole było pełno kotów, tylko przynieś im 
mleka, to zbiegała się od razu cała gromada. Dopiero po lek-
cjach było ciekawiej. Na boisku szkolnym można było bawić 
się w różne zabawy: grać w piłkę siatkową lub dwa ognie, zaj-
mować się skakaniem w górę lub dal, rzucać kulą. Do domu 
wracałem późno i byłem zmęczony. Matka często dopytywała 
się, dlaczego tak długo przebywam w szkole. 

Drogę naszą do szkoły i z powrotem przecinała nieduża rze-
czułka Łań. Nie była głęboka, ale miała czyste wody. Stanowiła 
przyczynę naszych późnych powrotów. W pogodne i cie-
płe dni lubiliśmy w niej się kąpać, baraszkować w czystych 
wodach, budować na brzegu zamki. Przez zabawy na boisku 
i nad rzeką, a zimą na zamarzniętych stawach, całkowicie 
zapomniałem o nauce. Z tego powodu w domu miałem pewne 
nieprzyjemności. 
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Było to już chyba w trzeciej klasie, gdy nauczyciel zostawił 
mnie po lekcjach, abym nauczył się tabliczki mnożenia. Jaki to 
był wstyd. Od tego momentu starałem się nie podpadać nauczy-
cielom i uczyć się w miarę dobrze. Tak brnąłem z klasy do klasy, 
z ogólną oceną – dostateczny. W roku 1939 ukończyłem siedem 
klas i to miał być koniec mojej edukacji. Według zamiarów 
mego ojca miałem zostać rzemieślnikiem. Jednak jaki konkret-
nie miałem obrać zawód, tego nikt jeszcze nie wiedział. 

W dziecięcych latach budynek łańskiej szkoły wydawał się 
ogromny. W późniejszym okresie, gdy dokładnie się z nim 
zapoznałem, okazał się, że nie był wcale taki duży. Ot, zwykła 
wiejska szkółka. Nie wiedziałem, że moje losy zwiążą się z tym 
budynkiem jeszcze na jakiś czas. Nie żegnałem się na zawsze 
ze szkołą, jak to czynili niektórzy moi koledzy. 

Wracając jeszcze do szkoły, to stosunki narodowościowe nie 
stanowiły w niej problemu. Miałem dużo kolegów Białorusinów 
i Polaków. W licznej gromadzie szkolnej znajdowali się jednak 
osobnicy, którzy usiłowali mi dokuczać. Wołali za mną: „Tatar 
dupę natarł”. Był to wystarczający powód, aby natręta odgonić. 
Szczególnie dokuczliwy był jeden uczeń z mojej klasy. Kiepsko 
się uczył, ale upodobał sobie zaczepianie mnie. W odwecie czę-
stowałem go kułakami lub kopniakami. Często na przerwach 
dochodziło do bijatyk. Za takie awantury nauczyciele stawiali 
nas obu na kolana w kącie klasy, bez dochodzenia, kto zawinił. 

Jednego razu klęczeliśmy w kącie, był dzwonek, cała klasa 
poszła na przerwę i pozostaliśmy sami. Wstaliśmy z kolan 
i znowu zaczęliśmy się bić. Rozłączył nas dzwonek na lekcję. 
Usiadłem na ławce cały poobijany. Przeciwnik mój też czuł się 
niedobrze, w końcu zemdlał. Sprawa się wydała. Zostaliśmy 
wezwani do dyrektora szkoły. Dyrektorowi opowiedziałem, 
że jestem wciąż prowokowany i obrażany. Wezwano rodzi-
ców. Opowiedziałem wszystko ojcu. Ojciec, będąc u dyrektora, 
powiedział: „Mój syn jest w szkole obrażany”. 
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Nie wiem, co zrobiono Hurce, tak nazywał się ten chłopak, 
ale w szkole więcej mnie już nie zaczepiał. Zaczepił nato-
miast w czasie wakacji nad rzeką Łań. Był tam z kolegami, a ja 
z tatarskimi chłopakami. Odbyła się formalna bitwa, najpierw 
na rózgi, później na kije. Z początku żadna ze stron nie miała 
przewagi. Jednak z czasem przewaga była po naszej stronie. 
Hurka ze swoją grupą zaczął cofać się za rzekę. Byliśmy bardzo 
radzi ze zwycięstwa, ale sińców też mieliśmy co niemiara. Ze 
spotkań z Hurką przychodziłem często do domu z podbitym 
okiem lub guzem na głowie. 

Ostatni raz zetknąłem się z Hurką, gdy byłem dorosłym 
chłopcem. „No jak, Hurka, powalczymy?” – zagadnąłem. „Daj 
spokój, byłem młody i durny” – odparł. Więcej Hurki i podob-
nych do niego typów w swoim życiu nie spotkałem. 

Nadszedł rok 1939. Jeszce gdzieniegdzie na polach stały 
kopce zżętych zbóż, jeszcze Tatarzy przeżywali wydarzenia 
z ostatnich dożynek, jakie miały miejsce w Iwanowie, jeszcze 
w niektórych domach gościli ich uczestnicy, jeszcze jabłka 
w sadach dojrzewały, a lato tego roku gorące było, zapowiadała 
się piękna złota jesień, gdy lotem błyskawicy po wsi przele-
ciała trwożna wieść – wojna. 

Niemcy napadli na Polskę. Nasze wojsko stawiało wrogowi 
zacięty opór. Lud w pierwszej chwili nie wiedział, co ma począć. 
Trwożna wieść zamroczyła najbardziej roztropnych. Ustały 
prace w polu. Lud zaczął się gromadzić przy odbiornikach 
radiowych. Napływające wieści nie były pocieszające. Pierwsza 
mobilizacja ludzi do wojska. Powołano Straż Obywatelską. 
Włączono do niej Romana, mojego brata, ja natomiast byłem 
za młody. Powierzono mi jedynie funkcję gońca. W lasach poja-
wili się pierwsi dezerterzy. Straż graniczna i policja wzmoc-
niły czujność. Po wsiach wędrowali jacyś ludzie, których nikt 
nie znał. Do folwarku w Dziemidowiczach przybyli uchodźcy 
z Warszawy. Opowiadali, że stolica była mocno bombardowana. 
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We wsiach czysto białoruskich prowadzono w ukryciu 
jakieś rozmowy (narady, informacje, polecenia). Wyczuwało 
się przez skórę, że dzieje się tam coś niedobrego, jednak 
oficjalnych wystąpień nie było. Lud białoruski czegoś ocze-
kiwał, panowała atmosfera nieufności i braku życzliwości 
do obecnej rzeczywistości. Jednak nie wszyscy Białorusini 
tak myśleli. Było wśród nich wielu życzliwie ustosunkowa-
nych do obecnego ustroju w Polsce. Popierali ład, jaki istniał 
w państwie polskim. 
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Tatarska młodzież

Kiedy byłem chłopakiem, docierały do mnie rozmaite pogło-
ski, że nasza tatarska młodzież bawi się świetnie na różnych 
balach, prywatkach i weselach. Bale bywały czasami wspólne 
z młodzieżą szlachty polskiej, natomiast prywatki najczęściej 
odbywały się w zamkniętym tatarskim gronie.

Pamiętam, jak w naszym domu gościła młodzież z Ordy 
i Klecka, przybyła na bal zorganizowany we wsi Iwanowo 
(dawne Wiśniewo). Kawalerowie ubrani byli w smokingi 
i muszki pod brodą. Panie w długich sukniach, górą duże 
dekolty, zaś na szyjach złote łańcuszki. Zimą na nogi nakładały 
śniegowce, ochraniające stopy wraz z pantofelkami. Na rękach 
obowiązkowo mufka. Ciało otulało futerko, a szyję lisia skórka. 
Nakryciem głowy była futrzana czapeczka. Panowie na panto-
fle nakładali kalosze i getry, natomiast przed mrozem ochra-
niali się futrem z karakułowym kołnierzem. Na głowę zakła-
dano futrzaną czapkę lub sukienną uszanką. Niektórzy pano-
wie nosili filcowe kapelusze i nauszniki. 

Takie to były stroje świąteczne (wyjściowe). Codziennym 
strojem był natomiast kożuch z baranich skór i walonki. 
Ostatnio kożuchy szyto z bardzo ładnych skór (farbowanych), 
zaś damskie kożuszki wyszywano na modłę zakopiańskich. 
Oczywiście, w wyprawianiu skór owczych i farbowaniu prym 
wiedli kleccy Tatarzy, zaś gotowe damskie kożuszki ozdabiały 
różnymi wyszywanymi wzorami nasze Tatarki. Tak wykonane 
kożuchy stawały się często strojem paradnym.
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Tam, na Kresach Wschodnich, na pograniczu z Białorusią, 
zimy w latach trzydziestych ubiegłego wieku były bardzo 
mroźne i śnieżne. Mróz skuwał ziemię już w listopadzie, ale 
śniegu jeszcze nie było; chodziliśmy i jeździliśmy po grudzie 
prawie do połowy grudnia. Dopiero w drugiej dekadzie grud-
nia zaczynał sypać obfity, puszysty śnieg, który utrzymywał 
się aż do roztopów. Czasami bywały wcześniejsze śnieżyce, 
tak zwane zawieje. Mokry, gnany wiatrem śnieg był bardzo 
dokuczliwy, ale długo na polu nie leżał, następowała odwilż, 
a w ślad za nią plucha, dużo wody, która nie wsiąkała w zamar-
zniętą glebę. W przypadku szybkiego powrotu mrozu, mokre 
rozlewiska pokrywały się lodem, co tworzyło plac zabaw dla 
dzieci.

W mroźne i śnieżne dni, gdy rodzice wyjeżdżali w dalszą 
podróż, ojciec na futro lub kożuch nakładał burkę z kapturem 
uszytą z grubej wełnianej tkaniny, zaś matka głowę i tułów 
okręcała dużą wełnianą chustą. Nogi otulali skórami z wilków 
syberyjskich, podszytymi tkaniną z grubej wełny. Dla konia 
zabierano obrok w worku oraz grubą derkę, którą okrywano 
go w czasie postoju. Koń to bardzo delikatne zwierzę i należało 
o niego dbać, bo w przeciwnym razie gospodarz sam musiałby 
ciągnąć sanie. Nie na darmo przysłowie ludowe mówi: „Konia 
poganiaj owsem, a nie batem” albo: „Z batem daleko nie zaje-
dziesz”. Zimą do uprzęży zaczepiano dzwoneczki, zwane po 
białorusku „szumiaki”. Ostrzegały o nadjeżdżającym zaprzęgu 
saneczkowym, a ponadto dodawały zimowym podróżom wiele 
uroku. W takich jazdach saniami lubowała się szczególnie 
tatarska młodzież.

Prace polowe ustały, to oznaczało, że przyszedł czas na 
zabawę. Zakładano konie do sań i gnano do Ordy, Lachowicz 
lub Mira i tam bawiono się wesoło w prywatnych domach, 
a przy większym zbiorowisku młodzieży, wynajmowano odpo-
wiednią salę. W drodze powrotnej „porywano” miejscową 
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kawalerkę i wszyscy jechali do Ordy lub Iwanowa, a tam znowu 
tańce i muzyka. Młódź wolny czas od zajęć spędzała wesoło. 
Jako podrostek podglądałem ich zabawy. W każdy piątek, 
przeważnie w mieszkaniu Józefa Sobolewskiego, Stefana 
Sobolewskiego, Jana Kozakiewicza albo i innych mieszkań-
ców Iwanowa, wieczorami zbierała się młodzież, a szczególnie 
tam gdzie były panny na wydaniu lub podrastające. Orkiestra 
nie była konieczna, zastępowano ją śpiewem: tańczono w takt 
śpiewanych melodii. 

W takie wieczory grano też w fanty. Zbierano je i decydo-
wano, co ma uczynić właściciel fantu, aby go odzyskać. 
Przeważnie panna z danego domu zbierała fanty od zgromadzo-
nej młodzieży. Wrzucano je do kapelusza; kto co miał pod ręką 
– zegarek, pierścionek, wieczne pióro, spinkę od krawatu, łań-
cuszek, papierośnicę itp. Potem gospodyni domu stawiała pyta-
nie: „Co ma uczynić właścicielka fantu, który trzymam w ręku?” 
Zebrani uzgadniali werdykt, np. że ma zatańczyć mazura. Po 
postawieniu zadania, pani domu pokazywała fant. Odnaleziony 
właściciel fantu spełniał zadanie. Wybierał partnera do tańca, 
a młodzież zaczynała śpiewać, np. „Jeszcze jeden mazur dzi-
siaj”. Para tańczy jakiś czas samotnie, aż padła komenda wodzi-
reja: „Proszę się zatrzymać i dobrać partnerów”.

Panna prosiła wtedy do tańca innego kawalera, zaś kawa-
ler – inną pannę. Przez kilka minut tańczyły tylko dwie pary. 
Znowu rozlegała się komenda wodzireja: „Zatrzymać się 
i dobrać partnerów”. Teraz tańczyły już cztery pary. Wodzirej 
odzywał się tak długo aż cała zebrana młodzież znalazła się 
w gronie tańczących. Wtedy pada komenda: „Para za parą”, tzn. 
pary już nie tańczą, a chwilowo odbywają spacerek. Potem: 
„Pary zatrzymują się”. I następna komenda: „Pierwsze cztery 
pary tańczą, pozostałe odpoczywają”. Po pewnym czasie roz-
legało się: „Kółeczko”. Pary brały się wówczas za ręce, tworząc 
koło i posuwając w rytmie tańca to w lewo, to w prawo.
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Wodzirej zatrzymywał krążące pary i dysponował: „Panowie, 
krakowski”. Pary wykonywały kilka kroków do tyłu, tworząc 
czworokąt. W narożnikach zatrzymywały się panie, zaś pano-
wie naprzeciwko siebie. Najpierw panowie z pierwszej i trze-
ciej pary, w rytmie mazura posuwają się do środka sali. Panowie 
lewą ręką wsparci w bok, z prawą wzniesioną do góry – i tak 
zmierzają ku sobie. Na środku spotykają się, biorą pod rękę 
i krążą w prawo, zatrzymują się, klaszczą w dłonie, a następnie 
krążą w lewo, znowu się zatrzymują, klaszczą w dłonie i podą-
żają tanecznym krokiem do linii czworoboku naprzeciw leżą-
cej. Tam podchodzą do panien stojących w narożnikach, biorą 
je pod rękę (jeden stojącą z prawej, drugi z lewej), kilkakrotnie 
okręcają się to w lewo, to w prawo i przechodzą do następnej 
panny, i też krążą to w lewo, to w prawo.

Wreszcie powracają na środek linii czworokąta i ponow-
nie następuje sekwencja poprzedniego wariantu tańca. 
W międzyczasie panowie z drugiej i czwartej pary tanecz-
nym krokiem zbliżają się do pań stojących w naprzeciw-
ległych narożnikach, biorą je pod rękę i krążą to w prawo, 
to w lewo. Podobnie odbywa się krążenie z paniami stoją-
cymi w innych narożnikach. Następnie tancerze wracają 
na poprzednie miejsca, biorą się za ręce i tworzą kółeczko, 
krążą raz w prawo, raz w lewo. Znowu pada komenda wodzi-
reja: „Panowie, krakowski”. Taniec wykonują panowie z dru-
giej i czwartej pary, w sposób podobny jak poprzednicy. 
Następnie cztery pary tańczą ogólnego mazura. I rozlega się 
głos wodzireja: „Panowie dziękują paniom za taniec i odpro-
wadzają je na miejsce”. Następnie tańczą cztery pary, także 
z krakowskim.

W taki sposób, po cztery pary, tańczyli wszyscy uczestnicy 
zabawy. Jeżeli na końcu pozostawała nieparzysta liczba par, to 
dobierano tancerzy do czterech par. W przypadku większego 
zgromadzenia młodzieży mazur trwał długi czas.
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Mazur z krakowskim nie wymagał przestrzegania sztyw-
nych układów figur. Zależało to od inwencji tańczących. 
Właśnie w tym tańcu poszczególni panowie prezentowali swoje 
umiejętności w wykonywaniu różnych kombinacji. Młodsi 
kawalerowie często pobierali nauki u swoich starszych kole-
gów w zakresie tańca, a szczególnie mazura. Często widziałem, 
jak pod komendą ćwiczyli w stodole na klepisku. Widocznie 
mieli problemy z tańcem, co to w naszym środowisku poczyty-
wane było za wielką wadę. Nieumiejącego tańczyć uważano za 
człowieka mało obytego i nietowarzyskiego.

Szczególnie utkwił mi w pamięci mazur z krakowskim 
w wykonaniu mojej kuzynki Aminii Chasieniewicz z Klecka. 
Tej zimy gościła w naszym domu. Była bardzo ładną i miłą 
dziewczyną. Lubiliśmy ją wszyscy za jej szczerość i bezpośred-
niość.

Czasami bywa tak, że na sali jest więcej pań niż panów 
i odwrotnie. W doborze par do mazura brakowało nieraz płci 
odmiennej. Zdarzyło się tak, gdy Aminia miała dobrać do 
tańca kawalera, ale na sali takowego już nie było. Poprosiła 
więc pannę, a sama wcieliła się w rolę męską. Byłem trochę 
zdziwiony, jak wypadnie w tańcu mazura z krakowskim. Moje 
obawy były bezzasadne. Aminia właśnie pokazała, jak się tań-
czy. Jej partnerem w krakowskim był Mustafa Bajraszewski, 
bardzo dobry tancerz. Bardzo pięknie tańczyli krakowskiego, 
wprost fruwali w powietrzu, mało co dotykając nogami podłogi. 
Aminia wyprostowana, głowa lekko uniesiona do góry, drob-
nym krokiem posuwała się do środka sali. Później okręcała 
Mustafę to w prawo, to w lewo. Zebrani z podziwem przyglą-
dali się jak tańczą. Rozległy się oklaski, a oni, upojeni tańcem, 
wciąż wirowali i gnali po sali. Zakończyli radośni i zmęczeni, 
będąc ostatnią czwórką tancerzy. 

Na sali przez pewien czas panowała cisza. Do Aminii, wspie-
rając się na laseczce, podeszła starsza pani i powiedziała: 
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„Dziękuję ci, ładna panienko, za tak wspaniały taniec. Dawniej 
my tak tańczyliśmy mazura”. Wtedy wybuchła burza okla-
sków. Później dowiedziałem się, że starsza pani to była Schola 
Korycka z rodu książąt Koryców z Osmołowa.

Wracając późnym wieczorem do domu, zapytałem Aminię: 
„Gdzież to nauczyłaś się takiego tańczenia mazura, a szczegól-
nie krakowskiego w roli kawalera?”

„To długa historia – odpowiedziała. – Przez wiele lat byłam 
członkiem zespołu tanecznego prowadzonego przez orga-
nizację harcerską, a teraz jestem w zespole prowadzonego 
przez organizację strzelecką. Do mazura często nie było 
odpowiednich kandydatów, a szczególnie panów, wtedy 
ubierano mnie za kawalera i prowadziłam parę. Zarówno 
poprzedni, jak i obecny instruktor są dobrymi nauczycielami 
tańca, nauczyli mnie szczególnie łączenia kilku figur w jeden 
układ taneczny”.

Prawie przez całą zimę Aminia uczyła mnie, jak należy tań-
czyć różne, popularne w naszym tatarskim środowisku tańce. 
W podskokach biegaliśmy po mieszkaniu, przewracając sto-
jące na drodze meble. Matka trochę nas uspokajała, ale my 
nadal trenowaliśmy. Nie poszło to w moim życiu na marne. 
Przez pewien czas mieszkałem wśród Wielkopolan i właśnie 
tam prezentowałem swoje umiejętności taneczne. 

Teraz kilka słów o wodzirejach. W naszym środowisku tatar-
skim umiejętność prowadzenia zabaw była niezbędna. Młodsi 
uczyli się tej sztuki od starszych. Na spotkaniu młodzieży 
obowiązki wodzireja pełnił przeważnie najstarszy wiekiem 
kawaler. W przypadku braku takowego, panna domu zwra-
cała się do jednego z obecnych mężczyzn: „Panie Adamie (czy 
też Janie), będzie pan uprzejmy spełniać dziś rolę wodzireja”. 
Wodzirejem być i dobrze prowadzić taniec, to był zaszczyt, ale 
wymagał wielkiej wiedzy, którą przekazywano z pokolenia na 
pokolenie. Dobry wodzirej potrafił tak zorganizować tańce, 
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aby cała młodzież w nich uczestniczyła. W tańcu powinna 
następować ciągła zmiana partnerów, zaś w końcowej fazie 
panna musiała powrócić do kawalera, który ją poprosił do 
tańca. Intencją tego było to, żeby kawaler mógł pannie podzię-
kować za taniec i odprowadzić ją na miejsce. Ponadto wodzirej 
musiał dbać, by płeć piękna mogła także wybrać partnera do 
tańca – choć chwilowego. 

W tym celu zarządzał kółeczko z koszyczkiem, panny do 
środeczka. Tak powstawały dwa koła, zewnętrzne panów 
i wewnętrzne panien. I następna komenda wodzireja: 
„Obracamy się, panie w prawo, panowie w lewo i odwrotnie, 
panie w lewo, a panowie w prawo, zatrzymujemy się. Panie 
odwracają się i wybierają partnerów do dalszego tańca”. O to 
właśnie chodziło, żeby panna mogła okazać – dać znać kawale-
rowi, że go akceptuje. Wszystkie te zabawy: tańce, fanty, latem 
gra w siatkówkę, spacery, ogniska w lesie, zimą kulig itp. służyły 
temu, aby tatarska młodzież była towarzysko obyta, kontynu-
owała tradycje naszych szlacheckich przodków i miała okazję 
lepiej się wzajemnie poznać. W ten oto sposób również koja-
rzyły się pary, a młodzi ludzie nie wychodzili z kręgu naszego 
środowiska. Taka była intencja starych Tatarów.

Jeszcze jeden fakt, który należy wspomnieć. W wielu tatar-
skich domach gościła młodzież z innych osad. Byli to krew-
niacy, koleżanki lub koledzy. W naszej wsi działało koło gospo-
dyń. Właśnie ono organizowało różne kursy – gotowania, szy-
cia, pielęgnacji bydła, upraw ogrodowych itp. Było też orga-
nizatorem wycieczek krajoznawczych, np. nasze dziewczęta 
pojechały do Gdyni, Warszawy, Krakowa, Wilna i do wielu 
innych miast; były obyte ze światem. Wyrastało nowe poko-
lenie. Podstawowym wymogiem było ukończenie siedmiu 
klas szkoły powszechnej oraz dalsze kształcenie zawodowe. 
Niektórzy uczyli się w gimnazjum w Nieświeżu, inni, przeważ-
nie chłopcy, szli do szkół podoficerskich i oficerskich. Reszta 
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przygotowywała się do kontynuowania zawodów swoich rodzi-
ców, to znaczy rolnika, ogrodnika lub garbarza. Wielu należało 
do harcerstwa, a później do strzelców.

Z czasem powstała w naszej wsi organizacja młodzieży 
tatarskiej. Miała za zadanie propagowanie oświaty, kultury, 
pielęgnację tradycji naszych przodków i poznawanie rzeczy-
wistej historii narodów pochodzenia tureckiego oraz podbo-
jów mongolskich. Została zorganizowana świetlica i biblioteka. 
Prezesem oddziału został Józef (może Kola, dziś nie pamiętam) 
Sobolewski. Na okres ferii letnich do Iwanowa przyjeżdżało 
sporo tatarskiej młodzieży z Wilna. Ogólnie nazywaliśmy ich 
studentami, chociaż wielu jeszcze nie dobrnęło do wyższych 
uczelni. Właśnie studenci w czasie pobytu w Iwanowie aktyw-
nie włączali się w nurt pracy z młodzieżą tatarską. Pod ich 
wpływem powstały zespoły: recytatorski i śpiewaczy. Oni to 
byli inicjatorami organizacji dożynek tatarskich w Iwanowie, 
na które przybywali goście (Tatarzy) nie tylko z okolicznych 
miejscowości. 

Przed dożynkami panował w Iwanowie duży ruch. Szcze-
gólnie młodzież była mocno podekscytowana. Członkowie 
zespołu recytatorskiego wykuwali na pamięć fragmenty sto-
sownych wierszy i okolicznościowych wypowiedzi, zaś śpie-
wacy nadwyrężali struny głosowe na wielu, wielu próbach. 
Inna grupa plotła wianki, dekorowała salę taneczną i zajmo-
wała się pieczeniem dorodnego bochna chleba z żytniej mąki, 
koniecznie z tegorocznego żyta. Musiał być koniecznie okrą-
gły, bez popękanej skórki – dorodny. W tym celu zrobiono kilka 
wypieków i wybierano najbardziej okazały bochen.

Oczywiście młodzież musiała zadbać o swój wygląd, a szcze-
gólnie panny. No i biegały do krawcowych, fryzjerów i do wielu 
sklepów po różne drobiazgi. Kawalerowie też starali się wypaść 
nie gorzej od panien, bo przecież miało być dużo gości, a może 
wśród nich akurat będzie osoba, która wzbudzi zainteresowa-
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nie. Część młodzieży, bardziej dojrzała wiekiem, zajmowała 
się ustalaniem listy osób, które należy zaprosić na tatarskie 
dożynki. Głównie chodziło o gości oficjalnych, bowiem nasza 
tatarska społeczność była już o wiele wcześniej zaproszona. 
Poza tym każdy wiedział, że każdego roku, gdzieś w końcu 
sierpnia, w Iwanowie były organizowane tatarskie dożynki. 
Zatem młodzi z różnych osad, miast i miasteczek już wcześniej 
robili przygotowania w celu wzięcia udziału w tej imprezie. 

Gospodarze zawzięcie porządkowali swoje obejścia, chcąc 
dobrze wypaść w oczach przyjezdnych, a gospodynie puco-
wały mieszkania, szykowały pościel, aby zmęczeni zabawą 
goście mieli wygodny wypoczynek. Sprawy kulinarne też 
miały wielką wagę. Szły pod nóż barany, jagnięta i drób, a jak 
tego było mało, to ktoś z rodziny gnał do Klecka, do Żyda po 
koszer z cielęciny. Z tatarskich domów unosiły się zapachy 
przygotowywanych potraw. Niektórzy jakby z ksiąg czytali: 
po zapachu rozpoznawali, która gospodyni jakie przygoto-
wuje potrawy. A były to pierogi z mięsem (bielasz) lub serem, 
zapiekany makaron, pieczone jagnię lub cielęcina oraz, naj-
częściej, kołduny. Gospodynie prześcigały się w ustalaniu 
składu potraw dla gości przybyłych do danego domu. Panny 
przeważnie przed tańcami dużo nie jadły, niektóre nawet nie 
siadały do stołu. Mówiły, że jest tak bogato zastawiony różnymi 
smacznymi potrawami, że nie potrafią sobie odmówić jakie-
goś smakołyku, co zniekształci im linię (figurę), z tak wielkim 
trudem osiągniętą. Biedne dziewczęta, same narzucały sobie 
ciągły post. Natomiast panowie nie skąpili sobie jedzenia 
i picia. Powodzenie miała mocna wonna herbata. W tym okre-
sie kawa nie była u nas popularna. Poprosił o nią tylko jeden 
gość z Nowogródka. Musiałem mielić ją w ręcznym młynku, 
a parzona była we wrzącym mleku.

W Iwanowie przyjęte było, że każdą większą imprezę zawsze 
wyznaczano na piątek. Tak było i tym razem. W piątkowy ranek 
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goście i ludność muzułmańska Iwanowa udała się do meczetu 
w Osmołowie na chutbę, czyli nabożeństwo. Nie był on taki 
mały, ale wiernych było wielu i część z nich stała poza mecze-
tem. Mecia Jasiński głośno odpieł azan, a później kamiet. Imam 
Aleksander (Aluń) Bajraszewski wszczął modły. Odprawił 
dziesięć rakatów, w tym cztery fardowe. Zamiast chutby recy-
tował sury z Koranu. Miał bardzo piękny głos (miękki, melo-
dyjny). Zebrani w skupieniu wysłuchali jego modłów i recytacji 
Koranu. 

Skończyły się modły i lud wysypał się z meczetu. Zrobiono 
kilka zbiorowych zdjęć. Wielu udało się na mizar (cmentarz), 
aby tam modlić się za zmarłych i prosić Boga o łaskę dla nich. 
Porządkowano mogiły krewnych, jednocześnie notowano 
w pamięci, jakie większe prace trzeba będzie wykonać w naj-
bliższej przyszłości. A to babuni mogiła zapada się – trzeba 
będzie dowieść ziemi, zaś u wuja nagrobek się pochylił itp. 
Jednak czas naglił – szybko wracano do Iwanowa – wiadomo, 
dożynki. Należało być odpowiednio do nich przygotowanym, 
co obowiązywało całą naszą społeczność – zarówno gości, jak 
i domowników (gospodarzy).

Sama impreza składała się jakby z trzech części. Pierwsza 
wiązała się z dożynkami, a zatem oficjalne przemówienia, 
przekazanie przez gospodarza dożynek wieńca przedstawi-
cielowi miejscowej władzy, zaś przez gospodynię bochenka 
chleba. Młodzież zaśpiewała: „Plon niesiemy, plon, w gospoda-
rza dom, aby dobrze plonowało po sto korców z kopy dało…” 
i jeszcze kilka stosownych piosenek. Obdarowany składał 
gospodarzom najlepsze życzenia: „Aby przyszły rok był jesz-
cze lepszy od obecnego, a zbiory bogatsze”. I na tym się koń-
czyło. Potem była część artystyczna – młodzież śpiewała pieśni 
zachwalające trud rolnika, choć uciążliwy, ale niezbędny dla 
ludzkiego bytu. Były również pieśni w języku tatarskim, któ-
rych nauczyli ich studenci tatarscy z Dobrudży, przez jakiś 
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czas goszczący w Iwanowie. Piosenki były przeplatane recyta-
cją wierszy Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza (obowiąz-
kowo Sonety Krymskie), z koszyka poezji gminnej oraz własne 
utwory i powiedzonka.

Trzecia część – to bal. Orkiestra smyczkowa przygrywała 
skoczne rytmy, a wodzirej z całych sił starał się wciągnąć 
zebranych do tańca. Młodzieży do tańca nie trzeba było spe-
cjalnie zachęcać, żwawo brała się do zabawy. Bal zaczynał się 
przeważnie około godziny 21 i trwał do czwartej dnia następ-
nego. Około północy starsi uczestnicy szli, aby coś przeką-
sić – wzmocnić organizm. Wtedy na salę taneczną wkraczała 
młodzież szesnasto-, osiemnastoletnia i brała salę taneczną 
we władanie. Będący tam starsi z ciekawością przyglądali się 
tańczącej młodzieży, która wirowała i gnała po sali, tylko nogi 
migały i spódniczki fruwały w powietrzu. Orkiestra, podnie-
cona wigorem młodości, zaczęła grać bardziej skocznie: obe-
rki, mazurki, kujawiaki, poleczki itp. Wreszcie, zmęczona, uci-
chła. Zapanowała cisza. Kawalerowie odprowadzali panny na 
miejsce, zaś rodzice zapraszali młodzież do bufetu na poczę-
stunek.

Najmłodsi jeszcze raz opanowali salę taneczną. Starsze 
osoby zmęczone zabawą, opuściły już towarzystwo. Tańczyło 
już mniej par, był luz. Wtedy podszedł do nas wodzirej i powie-
dział: „Teraz sala do waszej dyspozycji, pokażcie co umiecie, 
niech podziwiają was starsze pokolenia”. Młodzież czekała na 
ten moment. Gromadnie ruszyła do tańca i na sali zawirowało. 
Jeszcze kilka par starszej generacji – jak nazywaliśmy osoby 
po dwudziestym siódmym roku życia – próbowała dotrzymać 
nam kroku, ale wkrótce i oni się poddali. 

Tańczyliśmy do samego rana. W końcu wodzirej zapowie-
dział: „Jeszcze zatańczymy mazura, poloneza, białe tango i na 
tym kończymy bal”. Skończyło się tango, bal dobiegł końca, 
opadły emocje. Dopiero wtedy poczułem potworny ból nóg. 
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Nowiuteńkie pantofle bezlitośnie ściskały moje stopy. Kulejąc, 
wyszedłem z gminnego budynku w Łani, bowiem w roku 1939 
tam właśnie odbywały się tatarskie dożynki.

W Iwanowie nie było tak dużej sali, by mogła pomieścić 
wszystkich uczestników, a chodziło też o pomieszczenia 
pomocnicze – bufet, salę konsumpcyjną i salę odpoczynku. 
Budynek gminy spełniał te wymogi, zaś odległość od naszej 
wsi była nieduża – 2 km. Miejscowy wójt również zapraszał 
Tatarów, by przenieśli się tam z dożynkami. Tak też uczyniono. 
Były to ostatnie dożynki tatarskie w Iwanowie, a moje pierw-
sze, w których brałem czynny udział. Chociaż latami nie kwa-
lifikowałem się do młodzieży, byłem jednak wyrośnięty, to na 
wiek nikt nie zważał i zostałem przyjęty do tzw. młodszej kom-
panii.

Zbolały wracałem samotnie. Odczekałem trochę i powlo-
kłem się za oddalającymi się uczestnikami balu. Gdy tylko 
minąłem opłotki, zrzuciłem dokuczliwe pantofle i w skarpet-
kach, przez łąki, zmierzałem do Iwanowa. Po drodze były dwie 
rzeczułki, Łań i Zanawaź. W miejscu ich zbiegu do wspólnego 
koryta w roku 1938 zbudowano kąpielisko. Szybko zrzuciłem 
ubranie i wlazłem do wody, aby dać trochę ulgi zbolałym sto-
pom. Faktycznie, chłodna woda złagodziła ból. Zanurzyłem się, 
przepłynąłem kilkanaście metrów, w jedną i w drugą stronę. 
Wylazłem z wody, osuszyłem się, trochę pobiegałem po brzegu, 
ubrałem się, wziąłem pantofle do ręki i poszedłem w kierunku 
iwanowskich łąk.

Tuż za rzeczułką rozciągała się łąka starego Dodzia. Trawy 
były tam już skoszone, ale w dolinie, przy strumieniu, szybko 
odrastały. Rozpoczął się już drugi zbiór. Trawa leżała w grubych 
pokosach, widać było, że wczoraj ścięta. Słoneczko zaczęło pod-
grzewać, woń skoszonych traw roznosiła się wokoło. Ukołysał 
mnie jednostajny szum strumienia. Pomyślałem, że chwi-
leczkę spocznę. Tak zachęcająco skłaniało do tego otoczenie, 
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cisza, pokos miękkiej trawy, promienie słońca przeciekające 
przez liściastą czuprynę olchy, kwilenie ptaszka w przybrzeż-
nych zaroślach. Gdzieś z oddali dolatywało beczenie owiec 
gnanych na pastwisko, a schowany w trawie konik polny rzę-
polił nieustannie. Nad moją głową powoli przeleciała ważka. 
Na łąkę majestatycznie spłynął bocian. Raptownie rzeczywi-
stość urwała się – zasnąłem. Wasyl, syn starego Dodzia obu-
dził mnie ze snu. Słoneczko już daleko odbiło od ziemi, a i cień 
olchy opadał gdzie indziej. „Nie wiedziałem, kto leży na tra-
wie. Bałem się podejść. Policja i kopiści szukają bolszewickich 
szpiegów. Mówią, że ich dużo przeszło przez granicę, a teraz 
kryją się w zagajnikach” – odezwał się Wasyl. 

W domu panował codzienny ruch. Wszystkim zarządzała 
matka. Pomagali jej moja młodsza siostra i młodszy brat. 
Większość gości spała w stodole na sianie. Ojciec i jeszcze 
kilku starszych panów siedziało na kocach w ogródku, w cie-
niu klonów i spożywało śniadanie. Przed nimi był rozpostarty 
obrus, na którym stały półmiski pełne jedzenia – pieczona 
baranina, faszerowany kurczak, pieróg z mięsem, różne sałatki 
i oczywiście małosolne ogórki. Obok dymił samowar. Herbata 
parzona w imbryku przyjemnie pachniała. Panowie rozma-
wiali o sprawach gospodarskich i pogłoskach o nadciągającej 
wojnie: „Nas już do wojska nie powołają, ale młodsze roczniki 
na pewno wezmą w kamasze”. „Bieda będzie, jak bolszewicy 
ruszą na zachód, zdepczą nasz kraj” – dodał inny.

Sytuacja na to wskazywała. Za dużo kręciło się tu sowiec-
kich szpiegów. Wczoraj policja w Dziemidowiczach złapała 
jednego. Udawał żebraka, a gdy zdarto z niego łachmany, 
okazało się, że to młody wysportowany mężczyzna. Miał przy 
sobie jakieś fałszywe papiery wystawione na dawno zmarłą 
osobę. Powieźli go do Nieświeża w celu dalszego dochodzenia. 
„Jeszcze podczas żniw znalazłem legowisko w łanie pszenicy. 
Było tam dużo niedopałków papierosów firmowych (nasi palili 
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skręty z machorki) oraz dużo odpadków jedzenia” – relacjono-
wał nasz sąsiad Stefan Abrahimowicz.

Młodzież nie przejmowała się tak spostrzeżeniami star-
szych ludzi. Jakby na przekór niepokojącym wiadomościom, 
bawiła się. W sobotni wieczór po dożynkach zorganizowano 
potańcówkę w prywatnym mieszkaniu. Znowu grała orkiestra, 
a młodzież wesoło się bawiła. W Iwanowie było jeszcze dużo 
gości. Nie spieszyli się do opuszczenia gościnnych domów. 
W niedzielę, po odespaniu zaległości, młodzież spacerowała 
po łąkach lub gromadziła się w cieniu drzew, spędzając przy-
jemnie czas na dyskusjach, żartach, flirtach itp. Jakby prze-
czuwała, że takiego zgromadzenia tatarskiej młodzieży już 
w Iwanowie nie będzie, a dożynki z 1939 roku przejdą do histo-
rii, jako ostatnie zorganizowane w naszej wsi. Szybkimi kro-
kami nadciągała druga wojna światowa.
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Bolszewicy

Świtu jeszcze nie było, ptaszki jeszcze nie rozpoczęły świer-
gotu, wieś była w powijakach snu, gdy 17 września 1939 roku 
na pograniczu rozległy się pierwsze strzały. 

Tamten dzień dokładnie pamiętam. Wstałem bardzo 
wcześnie. Spałem w szałasie ustawionym w naszym sadzie. 
Towarzyszem moim był pies, który niespokojnie zachowywał 
się przez całą noc. Rano miałem iść do mająteczku Myślickiego 
w Dziemidowicach. 

Po pojedynczych strzałach odezwały się całe serie. Dudniło 
całe pogranicze. Nie wiedzieliśmy co jest. Kto do kogo strzela 
i dlaczego? Słychać było wybuchy granatów czy moździerzy. 
Narastał z każdą chwilą warkot silników. Na niebie ukazał się 
dwupłatowy samolot (kukuruźnik) z czerwoną gwiazdą na 
kadłubie. Ojciec stwierdził: „Bolszewicy”. 

Odgłos strzałów zbliżał się do naszej wsi w szybkim tem-
pie. Za chwilę ukazali się polscy żołnierze z KOP-u, rozsypani 
w tyralierę. Byli w odwrocie. Cofając się, strzelali do celów 
dla nas niewidzialnych. Żołnierze wycofywali się w stronę 
miasteczka Kleck. Znajomy chorąży odchodząc, powiedział: 
„Nacierają bolszewicy”. 

Żołnierze odeszli. Zostaliśmy sami. Strzelanina jakby przy-
cichła, jedynie warkot silników stale narastał. Po jakimś czasie 
spod lasu ukazały się czołgi, a za nimi piechota. Wojsko bol-
szewickie posuwało się bardzo wolno. Szli ulicą, do domów nie 
zaglądali. Wielkie było nasze zdziwienie na widok tego wojska. 
Ich czołgi strasznie hałasowały. Jedna z naszych klaczy nie 
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wytrzymała napięcia i łoskotu. Zerwała pęta i pognała przed 
siebie. Przeskoczyła nieduży rów i tam padła nieżywa. To była 
pierwsza ofiara bolszewickiego najazdu na Polskę. „Widocznie 
klacz była patriotką, wolała śmierć niż niewolę” – mówili ludzie.

Jeszcze słońce grzało, panowało lato, a czerwonoarmi-
ści (tak kazali siebie nazywać), byli w długich szarych szyne-
lach, dołem nieobrębionych. Nieśli karabiny z długimi lufami. 
Długie bagnety osadzone na lufach karabinów. Parciane pasy 
na płaszczach i karabinach. Zamiast butów trzewiki i owijacze 
na nogach. Ich wygląd daleko odbiegał od naszych wyobrażeń 
o wojsku, ukształtowanych w oparciu o prezentację polskich 
żołnierzy. 

Z dyscypliną czerwonoarmistów nie było najgorzej. Szli 
szykiem uporządkowanym. Nikt z żołnierzy nie oddalał się 
i nie włóczył się po domach. Tak minęła pierwsza linia uderze-
niowa. Nadciągnęła druga linia, a wraz z nią komisarze. Od razu 
zaczęła się agitacja – jak to dobrze żyć w Związku Radzieckim, 
tam wszystkiego dużo, ludziom żyje się dostatnio i bez trosk. 
Frazesy te powtarzano, każda mowa zaczynała się od stwier-
dzeń: „Jak dobrze jest w Związku Radzieckim”. Ogólnie ujmując 
sprawę, lud na agitację patrzył obojętnie. Byli jednak osobnicy 
(Białorusini, Żydzi), którzy wtórowali agitatorom. Opowiadali, 
jak to Polacy ich gnębili, że w Polsce zapałkę na czworo dzie-
lono, brakowało chleba i temu podobne oszczerstwa. 

Miejscowi Białorusini wraz z jakimś wojskowym przyszli do 
naszego domu i bratu zabrali pistolet. Tatarzy od razu ustawili 
się przeciw władzy sowieckiej. Nie dawali posłuchu wszelkiej 
agitacji, żadnym namowom. Uznali sowietów za swoich prze-
ciwników i nie wchodzili z nimi w żadną komitywę. 

Sowieci cofnęli uczniów wszystkich szkół o trzy klasy, 
z wyjątkiem szkoły w Łani, gdzie poziom nauczania uprzednio 
był wysoki. Jeżeli uczeń miał ukończonych siedem klas szkoły 
powszechnej, szedł do piątej klasy. Natomiast w łańskiej szkole 
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uczniowie z takim wykształceniem umieszczani byli w szóstej 
klasie. Stosowano także indywidualne podejście. W zależności 
od posiadanych ocen nauki i osobistego przygotowania. Mnie 
z moimi ocenami zagnano do piątej klasy. Rok szkolny 1939/40 
przebumelowałem. Do szkoły w ogóle się nie zgłosiłem. 

Rozpoczęły się pierwsze wywózki ludzi na Syberię. 
Wywieziono leśniczych, gajowych, policjantów, urzędników, 
nawet niektórych nauczycieli, bogatszą szlachtę polską i wielu 
innych. Na Tatarów padł blady strach. Często wieczorami zbie-
rali się po domach i zastanawiali się, co będzie z nami, wywiozą 
czy zostawią? Na to pytanie odpowiedzi jednak nie było. 

Ujawnili się miejscowi działacze – prosowieccy, tak zwani 
aktywiści. Oni byli najgorsi, donosili do sowieckich urzę-
dów, co dzieje się na wsi i pomawiali, kto im nie był wygodny. 
Potajemnie nazywaliśmy ich psami. Jak taki zbliżał się do 
naszej gromady, to szeptano: „Uwaga, pies”. Każdy wiedział, 
o co chodzi. Przy obecności psa nie można było mówić nic 
złego na sowiecką władzę, bo zaraz doniesie. Skutki takiego 
zachowania mogły być opłakane. Zorganizowała się jakaś mili-
cja. Mieli na rękawach czerwone opaski, a na plecach karabiny. 
Na wsiach milicjantami byli Białorusini, zaś w miastach Żydzi. 
Milicjanci włóczyli się po wsiach, rzekomo pilnowali porządku. 
O jaki porządek chodziło, to już nikt nie wiedział.

Na terenie zajętym przez czerwonoarmistów zaczęto 
organizować władzę. Zapowiedziano pierwsze wybory do 
Parlamentu Związkowego. Kandydatów na posłów (delegatów) 
zgłoszono samych Rosjan. Na jednym z zebrań przedwybor-
czych zapytałem: „Jak to, Białoruś w Parlamencie Związkowym 
ma reprezentować Rosjanin?” Jak oszalały wyskoczył agitator, 
który obsługiwał wiejskie zebranie: „Co wy sobie myślicie, towa-
rzyszu, że Rosjanin będzie źle reprezentował Białorusinów 
w Parlamencie Związkowym”. Schowałem się w kąt i więcej 
nie odzywałem. Zebrani chłopi też milczeli, tylko agitator jesz-
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cze długo na ten temat gadał i gadał. W domu też otrzymałem 
reprymendę od rodziców, dlaczego na zebraniach wdaję się 
w dyskusję. Mówią, że jest białe, to niech będzie białe, mówią, 
że czarne, niech będzie czarne. Oni i tak po swojemu zrobią, co 
byś ty nie mówił, a za taką mowę można podpaść i wylądować 
na Syberii. Z nimi nie ma żartów, to szaleńcy. Mowę tę na dłu-
gie lata zapamiętałem. 

Nadeszła zima. Była śnieżna i mroźna. Ludzie pochowali 
się po domach, mało kto wychodził na ulicę. Jedynie dzieci nie 
zwracały uwagi na zawirowania polityczne. Jak dawniej brały 
w posiadanie pagórek, jedni zjeżdżali na saneczkach, inni na 
nartach lub wprost na desce lub na kawałku kartonu. Rozgrzani, 
zaczerwienieni gnali przed siebie, jedynie para nad nimi się 
unosiła. Duży mróz był dla nich mało znaczącym problemem. 
Zabawa szła na całego. Dla nich życie miało wiele uciech. 

Jednego dnia moja matka powiedziała: „Jasiu, pójdziesz na 
Polesie do mojego brata Józefa i tam będziesz całą zimę, a wio-
sną wrócisz do Iwanowa. Najpierw rozpoznasz, czy będzie 
do kogo wracać. Jeżeli nie będzie nas, to wrócisz na Polesie, 
chwilowo zatrzymasz się u cioci w Ordzie. Dalej, co będziesz 
musiał czynić, zadecydują moi bracia Józef i Stefan”. Nie pyta-
łem matki, dlaczego taka zapadła decyzja. Dobrze wyczuwałem 
naszą sytuację, nasze nastroje. Spakowałem plecak, z ojcem 
ustaliłem marszrutę i na drugi dzień wyruszyłem w drogę. 
Droga była daleka (80 km) i nieznana. 

Musiałem ją przebyć pieszo. Była zawiana śniegiem, a ja 
miałem zaledwie czternaście lat. Szedłem i szedłem, minąłem 
miasteczka Kleck, Siniawkę i wyszedłem na szosę prowadzącą 
z Warszawy do Moskwy. Tak zwaną szosę warszawską. Na szo-
sie było mniej śniegu i nie było żadnego ruchu. Prosta i pusta 
szosa jak okiem sięgnąć. Już szaro było, kiedy doszedłem do 
drogowskazu, na którym było napisane: „Wieś Kołpaki 3 km”. 
Poszedłem w stronę wsi Kołpaki. 
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Te trzy kilometry długo szedłem, droga była kiepska – 
zaspy śnieżne. Byłem już dobrze zmęczony, gdy wkroczyłem 
do wsi Kołpaki. W oknach wiejskich chat błyskały światła. 
Napotkanych ludzi zapytałem, gdzie mieszka pan Zimorodzki. 
Wskazano mi wiejską chatę średniej wielkości. Ot, taka sobie 
wiejska chata. Zapukałem do drzwi, otworzyła jakaś niewiasta. 

–  Dobry wieczór – powiedziałem.
–  Dobry wieczór – odparł starszy człowiek, siedzący na tabo-

recie. Sumiaste wąsy spływały mu w dół, wzrok miał sokoła, 
bystry. Całego mnie w mig zlustrował.

–  Z czym, synu, przychodzisz? – zadudnił głosem o niskich 
tonach.

–  Proszę o nocleg – odpowiedziałem z pokorą.
–  O nocleg, mówisz – tu starszy pan podrapał się za uchem. 

– Dlaczego u mnie prosisz o nocleg, przecież we wsi są ładniej-
sze domy i mogą dać wygodniejszy nocleg – powiedział, nie 
podnosząc na mnie wzroku.

–  A skąd przybywasz, jeśli można wiedzieć – dopytywała się 
niewiasta, która otworzyła mi drzwi. 

–  Jestem z Iwanowa – odpowiedziałem.
–  Z Iwanowa? – nagle podniósł głowę starszy pan.
–  Jestem synem Macieja Sobolewskiego – dodałem.
–  Co, synem Macieja!? – starszy pan wstał raptownie, podał 

mi rękę i rzekł: – Jestem Zimorodzki, a twój ojciec to mój stary 
druh. Och! Wiele dróg my razem przeszli i niejedną noc prze-
spaliśmy pod gołym niebem.

Zamyślił przy tym, aż jego córka, stojąca przy płycie z garn-
kami, powiedziała: 

–  Tato, nie stój tak.
–  No oczywiście, rozbieraj się i siadaj – zagadał Zimorodzki.
Zaczął ze mnie zdejmować plecak, kurtkę, buty: 
–  O, tu, na krześle, siadaj, zaraz Ola przygotuje wodę do umy-

cia rąk i poda posiłek. 
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Polecił córce: 
–  Olu, wieczerzę podaj bez wieprzowiny, bo on jej nie będzie 

jadł.
Umyłem ręce i usiadłem do stołu. Podano wieczerzę. Była to 

jajecznica na maśle, mleko i chleb razowy. Apetytu wielkiego 
nie miałem. Jadłem i oczy same mi się zamykały, byłem bardzo 
zmęczony. Zauważył to gospodarz: 

–  Jedz, synku, jedz i będziesz odpoczywał. Wielce utrudzony 
jesteś. Szmat drogi przebyłeś. Ho, ho, czterdzieści pięć kilo-
metrów w taką śnieżycę, to nie żarty. Odważny jesteś. Tak. Ty 
z Tatarów pochodzisz, to naród odważny i wytrzymały. Dojrzały 
mężczyzna też byłby utrudzony, gdyby taki szmat drogi prze-
był, a ty przecież młodzik, chociaż syn Macieja. 

Pan Zimrodzki jeszcze coś mówił, ale pani Ola posłała łóżko, 
więc szybko się rozebrałem i wlazłem do łóżka. Pan Zimrodzki 
postawił swój taboret koło mego łóżka, popatrzył raz i drugi na 
mnie i zaczął opowiadać:

–  Osiem lat ja i twój ojciec byliśmy razem w wojsku, cztery 
lata służby zasadniczej i cztery lata w czasie wojny. My obydwaj 
z Iwanowa zawsze razem się trzymali. Nieraz jedliśmy z jed-
nego kociołka, spaliśmy pod jednym szynelem. W Rumunii, 
w górach Karpatach, ciężkie były toczone boje. Z braku dostaw 
żywności nie raz głodowaliśmy. Niemcy ciągle prowadzili 
obstrzał naszych okopów. My coraz głębiej wkopywaliśmy się 
w ziemię. 

W siedemnastym roku w Rosji wybuchła rewolucja. 
Żołnierze z frontów wracali do domu. Ja z twoim ojcem rów-
nież pieszo przyszliśmy z Iwanowa. Tak tęskniliśmy do naszej 
wsi. Jakie było nasze rozczarowanie na widok Iwanowa. Nie 
było znajomych zabudowań i naszych rodzin. Twemu ojcu 
chociaż ziemia została, a mnie ją także wojna zabrała. Brat 
dostał urlop, jak ojciec zmarł, sprzedał gospodarstwo, a pie-
niądze w nieświeskim banku złożył. Miały być między nami do 
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podziału. Gdym wrócił z wojny banku już nie było. Bankierzy 
przed rewolucją pouciekali. Zresztą była bardzo duża inflacja. 
Gdybym nawet otrzymał pieniądze, to bym za nie kilka pude-
łek zapałek kupił.

Byłem w Iwanowie przez rok i tam nie znalazłem żadnego 
zajęcia. Na Polesiu znałem dziewczynę, więc poszedłem do niej. 
Wzięliśmy ślub, ale ona przy porodzie Oli umarła. Zostałem 
sam z małym dzieckiem. Dziewczynce po matce dałem imię 
Ola. To na pamiątkę. Córkę sam chowałem bez niczyjej pomocy. 
Ola wyrosła na ładną pannę. W wieku dwudziestu lat wyszła za 
mąż. Nie powiem zięć był dobrym chłopakiem, pracowity, taki 
uważny. Wzięli go na wojnę. Do domu z wojny już nie wrócił. 
Teraz nie wiadomo, czy Ola jest mężatką, czy wdową. Przyszła 
do mnie i znowu jesteśmy we dwoje. Od młodych lat życie się 
mnie nie układało. Stale było coś nie tak. Nie powiem złego 
słowa, we wsi mnie szanują i poważają. 

Rozhuśtały się u Zimorodzkiego wspomnienia, które od 
wielu lat nosił w swojej duszy. Gryzły go i nie dawały spokoju. 
Musiał je komuś powiedzieć. Wyżalić się na swój los. Spotkał 
syna przyjaciela i rozpętała się lawina wspomnień. Córka 
Zimorodzkiego kilka razy próbowała przerwać monolog ojca: 

–  Tata, daj spokój, on zmęczony, spać chce i mało cię słucha.
Gospodarz domu nie był czuły na uwagi córki i dalej opo-

wiadał swoje przeżycia: 
–  Kilka hektarów ziemi pozostało po żonie. Ciężko w lesie 

pracowałem i za zarobione pieniądze kupiłem jeszcze kawałek 
ziemi. To wszystko miało być posagiem córki Oli...

Po chwili milczenia dodał: 
–  Miałem twarde życie, ale ja byłem nieustępliwy. Lubiłem 

życie, lubiłem wszystkie pory roku i te nawet poleskie powo-
dzie, które bywały w czasie roztopów śniegu lub jesiennych 
deszczy. Gdzie okiem nie rzucisz woda i woda. Wzniesiona na 
pagórku wioska wyglądała jak czółno na wodzie. 
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Nie pamiętam już, co i jak długo opowiadał pan Zimorodzki. 
Spałem. Nie wiem, kiedy minęła noc. Rano, gdy obudziłem się 
gospodarz coś majsterkował. 

–  No, jak się spało? – zapytał gospodarz.
–  Bardzo dobrze. Nawet nie wiem, kiedy zasnąłem – odparłem. 
–  Masz złą laskę, wystrugałem taką poleską, bardziej długą, 

na dole z gwoździem. Będzie dobra do opierania się i badania 
gruntu pod nogami, aby nie wsunąć się w jakąś oparzelinę, 
których na Polesiu jest mnóstwo. To pamiątka, abyś pamiętał 
o starym Zimorodzkim. 

Po śniadaniu pożegnałem się z gospodarzami, podzięko-
wałem za gościnę, za laskę i ruszyłem w dalszą drogę. Zamieć 
ustała, droga była przetarta, fragmentami oczyszczona ze 
śniegu. Wokoło szosy potężny las w zimowej zadumie. Okryty 
śniegiem. Wokoło cisza, tylko pod moimi nogami śnieg skrzy-
piał w rytm kroków. Szedłem dość śpiesznie, bowiem miałem 
do przebycia dwadzieścia pięć kilometrów do Krywoszyna, 
a tam jeszcze dalej do osady, nazwy już dziś nie pamiętam. 
Po drodze nie spotykam żadnej furmanki. Tylko droga pro-
sta i las. Do Krywoszyna doszedłem dobrym popołudniem. 
Dopytywałem się, gdzie mieszka Dawid Korycki. Zaszedłem do 
niego. Korycki to krewny ze strony mojej matki. Przyjął mnie 
po królewsku. Długo u Koryckiego nie gościłem. Zaraz po obie-
dzie poszedłem dalej. Najpierw otrzymałem wskazówki, co do 
drogi i ruszyłem, aby pokonać te ostatnie dziesięć kilometrów. 
Musiałem skręcić z głównego traktu i iść w boczną drogę. Była 
ona jeszcze nie przetarta, ciężko nią było iść. 

Młodszy brat mojej matki, Józef Bajraszewski, mieszkał 
w opuszczonych budynkach nadleśnictwa. Na teren zabudo-
wań wszedłem, gdy już było całkiem ciemno. Zgodnie z udzie-
loną mnie wskazówką wszedłem do domu wuja. Zapukałem 
i przekroczyłem próg mieszkania. W pokoju stała młoda 
kobieta, lat mniej niż trzydzieści. Na pewno to żona wuja, bo 
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on kilka lat temu ożenił się z młodą dziewczyną. Smagła twarz, 
czarne, krucze włosy. Dość szorstko zapytała:

–  Pan w jakiej sprawie?
–  Ja do Pana Józefa Bajraszewskiego – powiedziałem nie-

zdecydowanie.
–  Jeżeli chodzi o skóry, to ja mogę załatwić – wyjaśniła nie-

wiasta.
–  Przepraszam, jednak chcę się widzieć z Józefem 

Bajraszewskim – nalegałem.
–  Józef! – krzyknęła niewiasta
Drzwi się otworzyły i do pokoju wszedł wysoki brunet 

o miłym wyglądzie.
–  Pan do mnie?
–  Tak, jestem synem Rozalii. Janek.
–  Janek... – wuj powtórzył jak echo. Podszedł do mnie i zaczął 

obejmować.
–  O jaki duży wyrosłeś, dopiero teraz cię rozpoznałem. Patrzę 

i nie poznaję. Myślę, co chce ten młody człowiek. Rozbieraj się 
i opowiadaj, co tam nowego w Iwanowie. Jak czują się rodzice, 
rodzeństwo, sąsiedzi. 

Wuj zasypał mnie pytaniami, był ciekaw każdego szczegółu. 
Niektóre fragmenty mego opowiadania wiele razy powtarzałem. 
Gdy wuj zaspokoił ciekawość, usiedliśmy do stołu, by spożyć 
kolację. Jeszcze długo w nocy z wujem prowadziłem rozmowę. 
W końcu obciążeni posiłkiem i emocją, wreszcie poszliśmy spać. 

Rano do mego pokoju zaglądać zaczął mały chłopczyk, lat 
około trzech. Okazało się, że to syn wujostwa – Romek. 

Przy śniadaniu wujek oświadczył:
–  Zimę spędzisz z nami. 
Całą zimę i początek wiosny spędziłem na Polesiu. 

Pomagałem wujkowi w garbowaniu skór. Poznałem wiele 
ludzi, zobaczyłem przyrodę Polesia, poznałem życie tutejszego 
ludu i niektóre jego zwyczaje.
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Było to jeszcze zimową porą. Wujek odezwał się do mnie:
–  Twoja matka robi masło, u nas ono nie wychodzi.
–  Do tego trzeba mieć śmietanę i maślenicę (po miejsco-

wemu bojkę) – powiedziałem.
–  Wszystko mamy, ale masła nie umiemy robić. Wiele razy 

próbowałem, ale nic z tego nie wyszło.
–  Dobrze, ja spróbuję, dawajcie śmietanę i maślenicę.
Podano mi, co zażądałem, ale śmietana była bardzo zimna 

– przyniesiono ją z nieopalanego pokoju. Najpierw ogrzałem 
śmietanę do pokojowej temperatury, następnie wlałem ją do 
maślenicy i zacząłem bić masło. Po dwudziestu minutach 
masło było gotowe. Wujek nazwał mnie czarodziejem. Ponadto 
powiedział, że tu mało kto robi masło lub sery. Mleko od krów 
piją na słodko lub robią zsiadłe. 

Jednego dnia znajomi wujka, Poleszucy, zabrali mnie do 
lasu. Z domu wyszliśmy wczesnym rankiem. W lesie było 
śniegu bardzo dużo, dlatego szliśmy na nartach. Weszliśmy 
w głęboki las, dookoła cisza. Tylko wąska tropinka wiodła 
w prawo, to raptownie skręcała w lewo. Nad nami wisiały gałę-
zie drzew z dużymi czopami śniegu. Najmniejsza nieuwaga 
– potrącona gałązka zasypywała nas śniegiem. Na przedzie 
szedł Jakub, za nim Adam, a na końcu ja. Z początku drogi roz-
mawialiśmy, a dalej zapanowało milczenie, tylko pod nartami 
szeleścił śnieg. Tak w milczeniu posuwaliśmy się kilka godzin. 
Raptem Jakub zatrzymał się i pokazał palcem:

–  Tam są ślady rysia. Coś upolował, bo śnieg zdeptany. Na 
pewno nie był to ptak, bo nie ma pierza. Może zając. Ryś ata-
kuje przez zaskoczenie, jest gdzieś w pobliżu, obserwuje nas, 
bowiem jest to jego pole łowieckie, a nas traktuje jako intru-
zów, którzy wtargnęli w jego rewir. Przyglądajcie się, gdzie 
śnieg pada z drzew, tam może być ryś.

Tym razem ryś nas nie interesuje. Mamy inne plany. W lesie, 
na śniegu było dużo różnych śladów, pozostawionych przez 
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zwierzęta lub ptaki. Jakub na chwilę zatrzymał się, analizował 
je i szedł dalej, widocznie nie były to te ślady, których szukał. 
Około południa może już uszliśmy około piętnastu kilome-
trów, gdy nagle Jakub zatrzymał się i zaczął przyglądać śla-
dom widocznym na śniegu. Szczególnie jeden ślad zaczął go 
raptem interesować. Spojrzał w prawo, później w lewo, tylko 
powiedział: „Zaraz” i ręką dał znać, że mamy stać na miejscu. 
Sam zaś zdjął kożuch, spod poły dostał dubeltówkę i pognał 
za pozostawionym na śniegu śladem. Stałem trochę zdziwiony, 
skąd u Jakuba wzięła się strzelba. Przedtem jej u Jakuba nie 
widziałem i gdzie on pobiegł tak nagle. Adam, widząc moje 
zdziwienie, zaczął wyjaśniać:

–  Jakub na śniegu zauważył świeże ślady kuny i poszedł za 
śladem, a strzelbę u nas prawie każdy Poleszuk ma. Przedtem 
Jakub miał ją schowaną pod połą kożucha. 

Długo czekaliśmy z Adamem, zaczęliśmy się posilać, gdy 
echo doniosło odgłos dalekiego wystrzału. 

–  To Jakub strzelał, na pewno coś upolował – powiedział 
Adam.

Czekaliśmy jeszcze może pół godziny, gdy zza drzew wychy-
lił się Jakub. Na plecach niósł zdobycz myśliwską. Śpiesznie 
szedł w naszym kierunku.

–  Szybko idziemy z powrotem – zawołał, jak tylko trochę 
zbliżył się do nas.

W forsownym marszu szliśmy około pół godziny. 
–  Stać – rzekł Jakub. – Trzeba z kuny zdjąć skórę, dłużej nie 

można czekać, bo w przeciwnym razie kuna zmarznie całkowi-
cie. Jest na dworze duży mróz.

Adam wyjął z cholewy buta nóż i zaczął oprawiać kunę. Nie 
minęło dziesięć minut, a skóra z kuny została zdarta. Różowe 
ciało kuny leżało na śniegu, z którego unosiła się maleńka 
smuga pary. 
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–  Kunę pod krzak i przykryć śniegiem – komenderował 
Jakub.

Adam posłusznie wykonał polecenie. Nad krzakiem, gdzie 
leżało ciało kuny, Adam trącił kijem kilka gałęzi, z których 
spadł śnieg i obsypał cały krzak. Znowu ruszyliśmy w drogę. 
Szliśmy jakieś dwadzieścia minut. 

–  Tu się rozdzielamy się, wy pójdziecie dalej już utartym 
tropem, a ja skręcam na lewo – powiedział Jakub i wnet za 
drzewami mignęła jego sylwetka.

Ja i Adam powoli posuwaliśmy się w kierunku wyjścia z lasu. 
Prawie przy wyjściu z lasu spotkaliśmy dwóch leśniczych, idą-
cych naszym śladem. 

–  To wasze ślady? – zapytał jeden z leśniczych.
–  Tak, to nasze ślady – odpowiedział Adam.
–  Czego szukaliście w lesie? – zapytał drugi leśniczy.
–  Chodziliśmy zobaczyć puszczę zimą.
–  Nie widziałeś puszczy zimą? – zapytał ten sam leśniczy.
–  Ja widziałem, i to nieraz – odparł Adam.
–  Ale on jest polaninem, zimą w puszczy nie był, chciał 

zobaczyć, to i poszliśmy.
–  No i jak spodobało się? – zagadnął ten sam leśniczy.
–  Owszem, w lesie zimą jest bardzo ładnie – odparłem.
–  Nikogo w lesie nie spotkaliście?
–  Nie – odrzekł Adam.
–  Słyszeliście może strzały – dopytywał leśniczy.
–  Był jeden wystrzał, ale gdzieś daleko, bardziej na lewo od 

nas – spokojnie powiedział Adam.
–  Nic podejrzanego w lesie nie zauważyliście?
–  A co miało być podejrzane – powiedział Adam.
–  No, różne rzeczy – nie ustępował pierwszy leśniczy.
–  Nic nadzwyczajnego nie zauważyliśmy – niedbale odparł 

Adam.
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Nie mieszałem się do rozmowy. Stałem z boku i przysłuchi-
wałem się. Obaj leśniczowie wzrokiem lustrowali nas, czy cze-
goś podejrzanego nie mamy przy sobie. Adam uznał, że dalsza 
rozmowa nie ma sensu i rzekł:

–  Jedziemy.
Ruszaliśmy w dalszą drogę omijając leśniczych. Słoneczko 

już zbliżało się ku zachodowi, gdy wychodziliśmy z lasu. 
W domu czekał obiad. 

Opowiedziałem o wydarzeniach w lesie. Wujek powiedział:
–  Skóra z kuny jutro będzie u mnie.
Faktycznie wujek nie mylił się. Jakub skórę przyniósł do gar-

bunku. Po wygarbowaniu skóra kuny ładnie się prezentowała. 
Żyjąc w otoczeniu miejscowej ludności, miałem sposobność 

zapoznać się z jej zwyczajami, gwarą, tradycją. Naród życzliwy, 
dobroduszny. Zbierali się wieczorami i śpiewali różne pieśni, 
najczęściej tęskne o pokrzywdzonych ludziach, sierotach. 

Poleszucy to lud pracowity. Utrzymywali się przeważnie 
z pracy w lesie, zimą – wyrąb lasu, zaś latem z eksploatacji 
runa leśnego, łowienia ryb i oczywiście z kłusownictwa. Spora 
część ludności trudniła się rękodzielnictwem poczynając od 
wyrobu małych drewnianych łyżeczek, do potężnych kadzi 
przeznaczonych do gromadzenia żywności, wyplataniem 
różnych koszyczków dla pań idących po zakupy oraz wytwa-
rzaniem narzędzi niezbędnych w gospodarstwie rolnym. Na 
wsiach sporo było warsztatów stolarskich, ciesielskich, kowal-
skich, krawieckich. Był to naród prosty, ale pracowity, zdolny 
i bardzo pomysłowy.

Domy Poleszuków były bardzo ciekawie zdobione. Rzeźbiono 
w drewnie różne wzory roślinne, szczególnie na belkach pod-
trzymujących sufity, obramowaniach okien i ramach ikon. 
Kobiety, szczególnie zimą, zajmowały się tkactwem i hafciar-
stwem. Ich dziełem były różne makatki, kilimy, narzuty na 
łóżka, kolorowe poszewki na poduszki, obrusy i oczywiście 
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barwne ręczniki upiększające ikony. U Poleszuka ikona to 
rzecz święta, zawsze wisiała w izbie na honorowym miejscu. 
Z pobożnością różnie bywało. W wielu wsiach nie było cerkwi, 
tylko w dużych osiedlach były zbory pod wezwaniem różnych 
świętych. W czasie święta patrona danego zboru odbywały 
się odpusty, połączone z dużym jarmarkiem. Gromadził się 
lud z okolicznych wiosek, a przeważnie młodzież, zaś w cer-
kwi odbywało się uroczyste nabożeństwo. Ponieważ cerkiew 
nie mieściła zebranego ludu, większość gromadziła się wokół 
cerkwi, w sąsiednich uliczkach, a reszta na placu targowym. 
Korzystając z okazji zjeżdżali tam różni rzemieślnicy, przekup-
nie, handlarze i oferowali zebranym swoje towary. Na targowi-
sku panował niesamowity hałas: zachwalanie towarów, nawoły-
wanie: „Ludzie do mnie, chodźcie do mnie, tylko zobaczyć jaki 
piękny mam towar”! Targowano się, bito w dłonie, niektórzy 
koniom w pysk zaglądali, czy ma jeszcze dobre zęby. Cyganki 
zaczepiały przechodniów: „Chodź powróżę, Cyganka prawdę ci 
powie”. Mężczyźni odpędzali Cyganki jak natrętne muchy, ale 
dziewczęta chętnie przy nich zatrzymywały się i słuchały z cie-
kawością wróżby. Cyganki, jak to Cyganki, zawsze miały tę samą 
śpiewkę: „Dostaniesz wspaniałego chłopaka za męża, będziesz 
miała wspaniałe życie, nic tobie nie zabraknie, wielką panią 
będziesz”. Dziewczęta z pomyślnej wróżby rade były, prze-
chwalały się i śmiały. Wszędzie było pełno żebraków, którzy też 
chcieli coś dla siebie uzyskać, wyciągali dłonie, przemawiali do 
przechodniów: „Daj rubla, to zmówię paciorek za twoją duszę”.

Wiele osób przychodziło na odpust ot tak sobie, trochę 
pochodzić po targowisku, popatrzeć na ludzi, samemu poka-
zać się, a jak się rozluźni w cerkwi, to i świecę zapalić, obowiąz-
kowo ręcznie ulepioną z wosku pszczelego, oddać kilka pokło-
nów przed świętym obrazem, zanieść prośbę do Boga, aby nie 
pomijał go w swoich łaskach. U Poleszuków w ten czas pano-
wała zasada: „Słuchaj sowietów, ale nie zapominaj o Bogu”. 
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Młodzież gromadziła się w odrębne grupki i prowadziła 
rozmowy na różne tematy, najczęściej opowiadano o okolicz-
nych wydarzeniach, niektórzy zaś prowadzili dyskretny flirt. Ja 
ze swoim kolegą Samuiłem Koryckim, synem Dawyda, powoli 
obeszliśmy całe targowisko, okolice cerkwi i w końcu udaliśmy 
się do klubu na zabawę. Sowieckie władze zawsze urządzały 
konkurencyjne imprezy w odniesieniu do uroczystości reli-
gijnych. W klubie (dawny pałac Potockich) było niewiele osób, 
kilku sowieckich oficerów, trochę żydowskiej młodzieży, parę 
osób miejscowego młodzieżowego aktywu (komsomołu) i trzy 
sowieckie nauczycielki w kretonowych sukienkach. Orkiestra 
na motyw żydowski, w rytmie fokstrota, grała „U rybałki, u reki”. 
Szczególnie młodzi Żydkowie zawzięcie szurali nogami po 
podłodze, obiegając wkoło swoją partnerkę. Bufet był dobrze 
zaopatrzony. Sprzedawano wino na kufle, wprost z beczki, 
można było kupić cukierki landrynki i jabłka miejscowej pro-
dukcji. 

Wypiliśmy po kufelku kwaskowatego wina, kupiliśmy 
cukierki o zapachu mięty i poszliśmy do domu. Jak wróciłem, 
to wujek zapytał: 

–  No jak tam zabawa w Krywoszynie?
–  Ot tak sobie – odpowiedziałem.
–  Widzę, że masz niewesołą minę.
Opowiedziałem, jak było. 
–  Co chcesz, normalnie było. Tu inaczej nigdy nie było, cza-

sami Poleszucy sobie mordy ponabijali i to była cała rozrywka. 
Później długo dyskutowali, o co właściwie cała draka powstała. 
Poleszuk jednak długo urazy nie nosił. Na następnym odpu-
ście godzili się i byli nadal braćmi Poleszukami. Oczywiście 
taka ugoda nie obeszła się bez wódki.

–  Raczej samogonu – wtrąciła się ciocia do rozmowy.
–  To prawda, Poleszucy stale produkowali samogon – 

potwierdził wujek.
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Na sąsiedzkich spotkaniach, pogawędkach i pracy w gar-
barni szybko minęła zima. Nastąpiła odwilż, leżący śnieg szybko 
zamienił się w wodne rozlewisko. W taką pogodę nikt z domu 
nie wychodził, były zalane wszystkie polne drogi i ścieżki. 
W taki czas porządkowano obejścia, naprawiano płoty, narzę-
dzia rolnicze, zaś wieczorami zbierano się przy lampie nafto-
wej, aby pograć w karty i poopowiadać różne bajki. 

Opadły wody, podeschły drogi. Miesiąc kwiecień 1940 roku 
był bardzo pogodny. Oświadczyłem wujkowi, że mnie czas 
ruszać w drogę, muszę dowiedzieć się co słychać w domu, co 
jest z moją rodziną. 

–  Jak trzeba, to w drogę – wujek chwilę zastanawiał się. 
– Chyba wyjedziemy we czwartek po południu. Pogadam 
z Poleszukami. Wynajmę furę i pojedziemy do Lachowicz, 
a dalej do Klecka pojedziesz sam.

Jak wujek powiedział, tak się i stało. Dwa nieduże koniki 
ciągnęły chłopską furę z wyplatanymi z wikliny koszami. 
Siedzieliśmy na workach wypełnionych sianem. Na przo-
dzie siedzieli dwaj Poleszucy, a z tyłu wujek i ja. Najpierw 
z Krywoszyna była droga utwardzona. Konie biegły truchtem, 
ale po kilku kilometrach dobra droga się skończyła i w niektó-
rych miejscach traktu koła zapadały się w miękki grunt po same 
osie. Wtedy złaziliśmy z wozu i popychaliśmy furę, pomagając 
koniom wydostać się na bardziej suchy grunt. A ponieważ na 
naszej trasie utwardzonych dróg było bardzo mało, najczęściej 
szliśmy pieszo. 

Dzień dobiegł końca, słoneczko schowało się za gęsty las. 
Na drogę najpierw padały długie cienie drzew, a następnie 
zapanował zmrok. Robiło się coraz ciemniej, ale zaraz na nie-
bie ukazał się złocisty księżyc i on właśnie nieco oświetlał 
drogę. Zresztą, Poleszucy drogę znali doskonale. Stale przed 
końmi szedł jeden z nich jakby wskazywał im drogę. Mijaliśmy 
uśpione wioski, tylko ujadanie miejscowych psów towarzy-
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szyło nam przez całą drogę. Po dwudziestu kilometrach prze-
bytej drogi zarządzono postój. Koniom na głowy nałożono 
worki z obrokiem, zaś na grzbiety narzucono derki. Mężczyźni 
też zaczęli się posilać, każdy zaczął zaglądać do swego węzełka 
z jedzeniem. Poleszucy częstowali nas swoją nalewką. Był to 
normalny samogon zaprawiony jakimiś leśnymi jagodami. 
Nalewka była bardzo mocna. Zaszumiało mi w głowie. Nalewka 
zaczęła rozgrzewać moje ciało. 

Po krótkim postoju ruszyliśmy w dalszą drogę. Wujek i star-
szy Poleszuk szli przed końmi, ja zaś z młodszym (synem star-
szego Poleszuka) szliśmy za furą. Droga była piaszczysta, konie 
z trudem ciągnęły wóz. 

–  Ja jestem Wasia, a ty?
–  Jan – odpowiedziałem.
–  Po naszemu Iwan – skomentował Wasia. – Ale po naszemu 

rozmawiasz?
–  Tak, rozmawiam.
–  Dziewczynę masz? – dopytywał się.
–  Koleżanek dużo mam, ale na stałe, to żadnej.
–  U nas każdy chłopak ma swoją dziewczynę i chodzi do 

niej spać. Jedynie upośledzony lub garbaty chodzi samotnie, 
bo żadna go nie chce. Ja do swojej chodzę już drugi rok.

–  Jesteś zadowolony z dziewczyny?
–  Tak, dobra dziewczyna, taka sobie pulchniutka, przy kości.
–  A co na to mówią jej rodzice, że ty chodzisz do niej spać?
–  Są zadowoleni, że ich córka ma chłopaka. U nas dziew-

czyna bez chłopaka jest źle widziana. Oznacza to, że żaden 
chłopak z tej wioski jej nie chciał.

–  Ale dziewczyna może znaleźć chłopca z innej wioski.
–  Tak, ale tylko ta, której w rodzinnej wiosce nikt nie chciał. 

W innym przypadku nie byłoby możliwe. 
–  Gdy dziewczyna upatrzy sobie chłopaka z innej wsi, to co 

wtedy? Czy dziewczyna nie ma prawa wyboru sobie chłopca?
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–  Tak, ale z własnej wsi. Najpierw chłopaki ustalają, kto do 
której dziewczyny będzie chodził. Czasami powstają sprzeczki 
i dochodzi do bijatyk. Czasami walczą całe rodziny. Klan sil-
niejszych zawsze zwyciężał. Zwycięzca od dziewczyny odga-
niał konkurentów, walczył o dziewczynę. Gdy jednak dziew-
czyna nie chciała danego chłopaka, zostawała starą panną lub 
musiała uciekać ze wsi. Wtedy porzucony chłopak szukał sobie 
innej dziewczyny. 

–  U nas jest inaczej – odezwałem się. – Chłopak z dziew-
czyną muszą się dogadać, no i mieć zgodę rodziców. 

–  Zgodę rodziców! – zdziwił się Wasia. – Rodzice za mnie 
żyć nie będą, tylko my, młodzi, musimy sami sobie życie 
ułożyć. 

Po dłuższej chwili milczenia Wasia zaczął opowiadać. 
–  Było to bardzo dawno, jeszcze za cara. Mój dziadek nieje-

den raz o tym mówił. W naszej wsi była bardzo ładna panna, 
jedynaczka, rodzice nawet ją do szkoły posyłali. Ale ona żad-
nego chłopaka z naszej wsi nie chciała przyjąć. Upatrzyła sobie 
chłopca z innej wioski. Chłopcy z naszej wioski przyłapali 
wybrańca dziewczyny na jarmarku w Krywoszynie i mocno go 
pobili. Biedak leczył się dłuższy czas, ale się wykurował. Pobity 
chłopak swojej krzywdy nie mógł darować. Zebrał kompanów 
– braci, krewnych, kolegów – i najechał naszą wioskę. U nas 
akurat była wieczorynka, było święto i młodzież żebrała się 
w jednym z większych domów, był muzykant – tańczyli, śpie-
wali. Najeźdźcy wpadli do tego domu i zaczęli wszystkich chło-
paków bić pałkami. Wioskowa młodzież zaczęła bronić się. Kto 
zbił lampę naftową, nie wiadomo. Wybuchł pożar. Napastnicy 
szybko odjechali, spłonęło kilka budynków. Było dużo osób 
poparzonych. W naszej wiosce mężczyźni długo naradzali się 
i jednej zimowej nocy zrobili najazd na wrogą wioskę i tam 
spalili kilkanaście budynków. Było dużo poparzeń, spłonęło 
kilkanaście sztuk bydła. 
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Po kilku dniach do jednej i drugiej wioski przyjechali żan-
darmi. Wszystkich mężczyzn zakuli w kajdany i pognali – 
zdaje się do Bobrujska – i tam ich sądzono. Młodszych męż-
czyzn wzięto w sołdaty, a starszych pognano na katorgę. Stryj 
mego dziadka dopiero po 10 latach powrócił do domu. Tam na 
Syberii pracował w kopalni. Niektórzy w ogóle nie wrócili do 
domów. Gdzieś na wygnaniu poginęli. Od tamtego czasu obie 
wioski były wrogo do siebie nastawione, ale bijatyk nie było, bo 
bali się zsyłek na Syberię. 

Dziewczyna, o którą powstała cała awantura, wyjechała 
z wioski, a jej chłopak gdzieś na dalekim pograniczu zmarł 
na suchoty. Ale dramat obu wiosek na tym się nie skończył. 
We wsiach pozostali tylko ludzie starzy, dzieci i kobiety. Nie 
było mężczyzn, nie było komu pracować. Dziewczyny, które jak 
piękne kwiaty kwitną bardzo krótko, zaczęły wychodzić za chło-
paków z innych wiosek lub przyjmować do siebie w „prymy”. 
W taki sposób wioska podzieliła się na swoich i obcych. Jedni 
do drugich nie mieli zaufania. Trwało to dość długo, ale teraz 
o tym nikt już nie pamięta, są inne kłopoty. 

–  Za Polski jak u was było? – zapytałem.
–  Dobrze było, był porządek, w Krywoszynie zorganizo-

wano duży posterunek policji. Oni odwiedzali wioski, zimą 
na koniach lub na nartach, zaś jak było sucho to na rowerach. 
Pilnowali, aby na wsiach był porządek. Musieliśmy malować 
chaty, naprawiać płoty, a nawet zamiatać ulicę. Do nas, rze-
mieślników, nie mieli żadnych pretensji. 

–  Jako rzemieślnicy jakie wyroby wykonywaliście?
–  Różne, co było potrzebne w gospodarstwie domowym: 

łyżki, miski, tace, różne wiaderka, beczułki, meble – przeważnie 
kuchenne, ramy do obrazów, do ikon. Nasze wyroby na jarmar-
kach miały zbyt. Dawniej nikt nas nie pytał o zezwolenia na nasze 
wyroby. Byliśmy traktowani jako chałupnicy – twórcy ludowi. 
Teraz każą nam mieć zezwolenie lub wstąpić do jakiegoś kartelu. 
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Co to jest nikt dobrze nie wie. Ja z ojcem obecnie pracu-
jemy przy warsztacie, nawet mamy tokarkę, zaś matka z sio-
strą nasze wyroby malują w różne wzory, a później nakładają 
lakier. 

Zmieniłem temat. 
–  Mówisz, że chodzisz spać do dziewczyny, a co będzie, gdy 

zajdzie w ciążę?
–  Żenić się będę. Właśnie z ojcem wieziemy trochę towaru 

na sprzedaż. Widzisz, z tyłu wozu naładowane worki, to nasz 
towar. W Lachowiczach trochę utargujemy i starczy na wesele. 

–  To znaczy, że twoja dziewczyna jest w ciąży?
–  O, już w piątym miesiącu.
–  No, a co na to pop?
–  Baciuszka babom pod spódnicę nie zagląda, przyjmuje 

ślubowanie, bierze swoją należność i po wszystkim. Na wesele 
mam trochę wódki kupionej, a reszta będzie samogon. Z ojcem 
samogonu napędziliśmy dwie beczki, jest bardzo dobry 
z dodatkiem ziół i jagód leśnych. 

–  To znaczy szybko bierze i długo trzyma – dodałem.
–  Oj, długo trzyma, czasami dwie doby człowiek chodzi nie 

swoimi nogami. Wieprze też już ubiliśmy, narobiliśmy kiełbas, 
teraz szynki i kiełbasy schną na strychu. Kapusta i kiszone 
ogórki też są. Robiliśmy je jesienią. Zakąski będzie dosyć. 
Poprosimy na wesele krewnych, sąsiadów, muzykanta i odbę-
dzie się ten cały ceremoniał. 

–  Władzy na wesele nie będziesz prosił? – zapytałem.
–  Nie!
–  Dlaczego?
–  Bo tam nie ma Poleszuków. W sielsowiecie (gminie) to 

są sami Rusaki, nikogo z naszych. To nie jest nasza władza. 
Agitatorów też nie będę prosił, bo oni za dużo biegają do 
Ruskich. 

–  Polskiego wójta zaprosiłbyś na wesele?



    93

–  A zaprosiłbym, bo za Polski w gminie wójtem był Poleszuk. 
To była nasza władza. Polacy (katolicy) na poleszuckie wesela 
nie chodzili. Oni sami bawili się w swoich dworach. 

–  Janek, leź do wozu i trochę prześpij się – zakomenderował 
wujek. – Masz jeszcze dużo drogi do przebycia. 

–  Jeszcze chwileczkę porozmawiam z Wasią, kończymy 
temat i wchodzę na wóz.

–  Widzę, twój wujek troszczy się o ciebie.
–  Tak to dobry człowiek – odpowiedziałem.
–  O, on potrafi żyć w wielkiej zgodzie z Poleszukami. Jest tu 

szanowanym człowiekiem. Żył z Poleszuczką, ale ona przy poro-
dzie zmarła. Został tylko z synem, wynajął babkę i ona teraz 
chłopcem opiekuje się. A twój wujek jeszcze za Polski przywiózł 
dziewczynę z miasta. Ona też urodziła jemu syna. Jak skóry wozi-
łem do garbunku, to widziałem ją kilka razy – fajna babka, taka 
czarnulka. Trochę inna od naszych, bo nasze Poleszuki prze-
ważnie białe, blondynki, i takie masywne, a ona szczuplutka. 

–  No dobrze – przerywałem dalszy monolog Wasi. – Przed 
wojną w urzędach i szkoła używano języka polskiego. 

–  Tak, używano, ale kiedy Poleszuk nie rozumiał po pol-
sku, to tłumaczono mu po naszemu. Tak było w gminie i tak 
było w szkole. Każdy urzędnik i nauczyciel dobrze znał język 
poleszucki. Z tym nie było problemu. Przecież ja chodziłem do 
szkoły powszechnej, ukończyłem 7 klas. Nauczycielami byli 
Polacy, uczyli po polsku, ale jeśli zaszła potrzeba, to potrafili 
sprawę wytłumaczyć i w mowie poleszuckiej. 

–  To ty język polski znasz?
–  Znam i to dobrze, bo na bazarach czasami trzeba po pol-

sku towar zachwalać i robiłem to.
–  Dlaczego mówisz mowa poleszucka, gdy rozmawiamy po 

białorusku?
–  Może i tak jest, ale Poleszuk z Poleszukiem szybciej się 

dogada niż z polaninem.
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–  Kogo masz na myśli, mówiąc polanin?
–  No tych, co mieszkają na polach np. Lachowicze, Słonim, 

Kleck, Nieśwież. Tam całkiem inaczej gadają. 
–  No, a ja też jestem polanin, ale rozumiemy się między 

sobą.
–  Ty? Ty byłeś jakiś czas na Polesiu, łyknąłeś wiele słów 

poleszuckich i dlatego nam rozmowa wychodzi. Za cara, nas 
Poleszuków uważano za ruskich, nawet kazano mówić po 
rusku. Poleszucy jednak zawsze między sobą rozmawiali po 
swojemu. W 1918 roku, jak opowiadał mój dziadek, przybyli 
z powiatu kobryńskiego jacyś Ukraińcy, nazywali siebie „bur-
łakami” i powiedzieli, że Polesie to część Ukrainy, że należy 
rozmawiać po ukraińsku, że należy dzieci uczyć mowy ukra-
ińskiej. Nawet zamordowali kilku nauczycieli, którzy nasze 
dzieci uczyli nasze mowy. Burłaków szybko przepędzili 
Polacy. 

Teraz przybyli znowu Rosjanie i nasze dzieci uczą mowy 
rosyjskiej, wszędzie słychać mowę ruską. Znowu chcą nas zro-
bić Rusakami!

Jedynie Polacy traktowali nas jako Poleszuków i tego 
porządku nikt nie pragnął zmieniać. Dobrze było – rozma-
wialiśmy naszą mową, śpiewaliśmy poleszuckie pieśni, a jak 
zaszła potrzeba to i kłóciliśmy się po swojemu, My rozumiemy 
polską mowę, to znaczy ja, moja siostra i moja dziewczyna. One 
też ukończyły szkołę powszechną siedmioklasową. Pisaliśmy 
różne podania, listy po polsku. Poleszucy, którzy służyli w woj-
sku, to listy do domów lub dziewcząt pisali też po polsku – 
Wasia zamyślił się na długą chwilę i nic nie mówił, szedł mia-
rowym krokiem jak wytrwały piechur. 

–  Wiesz – znowu odezwał się Wasia – ja na ochotnika słu-
żyłem w Wojsku Polskim, byłem w szkole podoficerskiej. 
Koniecznie chciałem być wojskowym, no i zawodowym ofice-
rem. Wojna jednak przekreśliła moje zamiary. Ostatnio nami 
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dowodził gen. Kleeberg. Po ostatniej bitwie i rozwiązaniu 
Grupy Polesie, znanymi mi drogami dostałem się do domu. 
Teraz Sowieci chcą mnie wziąć do wojska. Ojciec coś tam zała-
twia, ale jak będzie to jeszcze nie wiem, dlatego wesele przy-
spieszam, aby być już żonatym, nim mnie wezmą do wojska.

–  Jak mówisz, że tobie wojsko odpowiada, przecież jest 
twoim żywiołem.

–  Ale, ale! Jakie to wojsko. Sowieckie wojsko nie ma tego 
szyku, elegancji i tej fantazji. Jest jakieś ponure, nie ma w nim 
radości. W Wojsku Polskim, idąc na przepustkę, nakładaliśmy 
mundury wyjściowe, błyszczące obuwie, zapięte pasy, i tak sta-
waliśmy do przeglądu u dyżurnego podoficera. Jak było coś 
nie w porządku, to dyżurny z koszar do miasta nie wypuścił. 
Sowieckie wojsko to nie jest to wojsko, w którym chciałbym 
służyć.

Wasia przestał mówić, zadarł głowę do góry i zaczął przy-
glądać się niebu usianemu gwiazdami. Ja tymczasem wlazłem 
na wóz i ułożyłem się do spania. Szybko usnąłem. Obudziło 
mnie szczekanie psów, było już całkiem jasno, mijaliśmy jakąś 
wieś – typową ulicówkę. 

Z kominów niektórych domów unosił się dym. Mężczyźni 
siedzieli na wozie i drzemali, widać było to po ich głowach, 
które kiwały się to w prawo, to w lewo, stosownie do nierów-
ności drogi. Popatrzyłem na wioskę, na pomalowane chaty 
i ponownie zasnąłem. Obudziłem się gdy wóz bezlitośnie pod-
skakiwał na kocich łbach lachowickiej ulicy. W mieście był już 
ruch, dużo furmanek jechało na targ, ludzie spiesznie szli to 
w jedną, to w drugą stronę. Nie był to już targ sprzed 1939 roku, 
kiedy Żydzi spotykali wjeżdżające furmanki rolników i zaga-
dywali ich o przywieziony towar. 

–  No co wieziesz, co masz do sprzedaży?
Gdy chłop milczał, Żyd tym się nie zrażał i ponawiał swą 

mowę. 
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–  No, czemu taki milczący? Może akurat ma coś do sprze-
daży, co ja chcę kupić? Po co ma wieźć na targ, kiedy może tu 
na miejscu zrobić interes?

Dziś Żydzi nie nagabywali chłopów. Brakowało mi tego kre-
sowego folkloru. 

Wóz skręcił w prawo i wnet wjechaliśmy do bramy. 
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Agnieszka

Wspomnienia same lecą w stronę minionego czasu, a im wię-
cej przybywa człowiekowi lat, tym bardziej stają się wyraziste. 
Częstym tematem wspomnień są dziewczęta z naszej mło-
dości. Mam wyrzuty sumienia do siebie i kolegów, że mało je 
kochaliśmy, a traktowaliśmy jak kumpli. One, jak to dziew-
czyny, chciały od nas trochę serca, miłości, łagodnego i czułego 
traktowania. My dobrze rozumieliśmy ich intencje, ale było 
nakazane, aby nie wiązać się z dziewczynami w celu uniknię-
cia kłopotów i zobowiązań. Chłopcy mocno trzymali się tego 
nakazu. Dziewczyny patrzyły na nas swoimi pięknymi, dużymi 
oczami, a czasami widać było, że te oczy są zaczerwienione od 
łez. 

Oto co powiedziała jedna z dziewcząt, uczestniczka kursu 
dokształcającego młodych nauczycieli. Mieszkała w sąsied-
nim pokoju u pani Grigoriewej, gdzie także przez pewien czas 
przebywałem. 

–  Jaki magnes ma ta wojna, że was młodych chłopaków 
wciąga w swoje zawirowania? Zbieracie różną broń, po nocach 
chodzicie na jakieś akcje, z których często nie wracacie do 
domu. Później dowiadujemy się, że w leśnej ziemiance któryś 
się wykrwawił nim nadeszła pomoc, lub zaginął w akcji. Potem 
widzimy na skraju lasu bielejący krzyż na samotnej mogile. 
Na cmentarzu też wciąż przybywa bezimiennych mogił, nad 
którymi pochylają się zrozpaczone matki, żony i dziewczyny. 
Wymordujecie się nawzajem. Polak, Białorusin, Ukrainiec, 
Niemiec, Ruski, Żyd – to są ludzie i mają prawo do życia. 
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Chcecie wszystkich ustawić w jednym szeregu i wszyscy muszą 
spoglądać w tę stronę, którą wskażą wasi prowodyrzy, a jak kto 
odwróci głowę w inną stronę, to uważacie go za wroga. Banda 
szaleńców, wymordujecie się nawzajem. Czy po to matki was 
chowały, czy pomyśleliście ile rozpaczy sprawiacie swoim bli-
skim – tu wskazała na mnie palcem i ciągnęła dalej.

–  Ty też jesteś taki sam, jak oni. Znam te ciche pukanie do 
okna, szepty, nocne znikanie, powroty przed świtem, mokre 
i zabłocone buty na wycieraczce. Znam, bo tak było z moim bra-
tem. Pewnego razu nie wrócił do domu. Poszukiwania nie dały 
rezultatu. Po tygodniu, pod drzwiami w korytarzu, ojciec zna-
lazł maleńką kopertę. Była niezaklejona, w środku mały karte-
luszek z ręcznym napisem „Bogdan zginął śmiercią bohatera 
w czasie wykonywania zadania. Cześć jego pamięci! Składam 
moje wyrazy współczucia. Dowódca. Po przeczytaniu kartkę 
spalić”. Ojciec długo stał, trzymając w ręku kartkę. Widocznie 
wiadomość ta jeszcze do niego nie dotarła. Omdlałą matkę 
zaciągnęłam na leżankę. W domu zapanowała grobowa cisza. 
Gdyby nie pomoc sąsiadów, nie byłby oporządzony inwentarz. 
Wkrótce nadeszła nowa tragiczna wieść – zginął stryj i dwaj 
koledzy Bogdana, których bardzo lubiłam. Byli to wspaniali 
ludzie. W domu znowu zaległa cisza. Po kilku miesiącach od 
tamtych tragicznych wydarzeń, ojciec, zwracając się do mnie, 
powiedział: „Agnieszko kochana, moja jedyna dziecino, stroń 
ty od wszelkich organizacji, jak ciebie zabraknie, to i z nami 
będzie koniec. Sprowadź sobie chłopaka, jakiego chcesz, 
i będziecie gospodarzami na tej ziemi”. Łatwo powiedzieć, 
sprowadź chłopaka, ale skąd go wziąć, jak ich stale ubywa, i to 
tych najlepszych. A ty zamiast ukoić mój żal, gdzieś łazisz po 
całych nocach.

Zrozumiałem, że Agnieszka daje mi przyzwolenie na ukoje-
nie jej smutku. Próbowaliśmy to czynić, ale po kilku wspólnie 
spędzonych nocach stwierdziła:
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–  Miłość nam nie wychodzi, tak jak trudno w wygasłym 
ognisku wskrzesić płomień, tak z siebie nie mogę wykrzesać 
iskierki miłości. Przez tych kilka nocy leżałam u twego boku 
nieczuła jak drewno. Czy tak ma wyglądać nasze życie... Ja 
już kochać nie potrafię, nie chcę oszukiwać siebie i ciebie. Ty 
zasługujesz na lepszą żonę niż ja. Mnie pozostał tylko klasztor. 

Na drugi dzień Agnieszka spakowała swoje rzeczy, podeszła 
do mnie ze łzami w oczach, zarzuciła ręce na szyję, ucałowała. 
Ledwie wyszeptała: „Żegnaj kochany, tak będzie lepiej” – i opu-
ściła mieszkanie. Stałem oniemiały, czując na ustach cierpki 
smak jej łez. 

Zastanawiałem się później, dlaczego Agnieszka odeszła. 
Miałem wyrzuty sumienia, dlaczego jej nie zatrzymałem, dla-
czego nic nie uczyniłem w tym kierunku. Nie minęły dwa tygo-
dnie, gdy Agnieszka powróciła. Czule mnie powitała i oświad-
czyła, że musi kończyć szkolenie, nadrobić stracony czas. Była 
jakby odnowiona, weselsza, stale coś opowiadała, żartowała. 
Nasze pożycie wróciło do poprzednio ustalonych zwyczajów. 
Myślami nie powracaliśmy do okresu rozstania, nie pytałem 
Agnieszki, dlaczego chciała odejść, uważałem, że temat jest 
zamknięty. 

Przeżyliśmy wspólnie kilka bardzo przyjemnych miesięcy. 
Gospodyni, pani Grigoriewa, wiedziała o naszym związku, 
bowiem każdego dnia spożywaliśmy u niej obiady. Śniadania 
i kolacje sami przyrządzaliśmy. Prowiant dla Agnieszki dostar-
czali jej rodzice lub znajomi. W zwyczaju było, że dostarczony 
prowiant pozostawiano u gospodyni. Dopiero wieczorem, po 
zakończeniu zajęć, oglądaliśmy przesyłkę. Ja pożywienie przy-
nosiłem z domu. Przeważnie był to nabiał, warzywa, chleb, 
kasze i oczywiście smalec z drobiu przesmażony z cebulką, 
jabłkami i drobno pokrojonym mięsem. Szczególnie Agnieszce 
smakował ten smalec. Pewnego dnia, gdy wychodziłem na 
zajęcia praktyczne, Grigoriewa zakomunikowała, że są rodzice 
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Agnieszki i chcą z nami rozmawiać. Odpowiedziałem: „Bardzo 
dobrze, ale dopiero jak wrócę z warsztatu”. Byłem bardzo cie-
kaw, co też od nich usłyszę. 

W pracy rozbieraliśmy jakąś mocno skomplikowaną mło-
carnię – demontaż i wymiana zużytych części. Do domu wró-
ciłem cały zabrudzony smarami. Szybko doprowadziłem 
się do porządku, a następnie przywitałem się z rodzicami 
Agnieszki, których już uprzednio poznałem. Zaproszono panią 
Grigoriewą i usiedliśmy do stołu. W milczeniu jedliśmy zupę. 
Ojciec Agnieszki podkręcił wąsa, nalał do szklaneczek samo-
gonu, wzniósł toast „abyśmy zdrowi byli”. Wypiliśmy raz, drugi, 
trzeci i wtedy wszyscy chcieli mówić. Najbardziej wymowną 
była pani Grigoriewa, pochylona w stronę ojca Agnieszki, 
coś mu udowadniała. Matka Agnieszki odwróciła się do nas 
i powiedziała: 

–  Czy nie byłoby lepiej, gdybyście wzięli ślub, zalegalizo-
wali swój związek. To jest obojętne, kto od was to ślubowanie 
przyjmie – ksiądz, pop czy mułła. Inaczej ludzie wezmą was na 
języki, że to związek nielegalny.

Agnieszka nie wytrzymała dalszej reprymendy matki, zwra-
cając się do niej dość stanowczo, wyraziła swoją opinię:

–  Mama, my żyjemy nie dla ludzi, a dla siebie i tak jest nam 
dobrze. Może kiedyś pomyślimy o ślubie, ale teraz nie jest na to 
czas.

Zapanowała cisza. Matka Agnieszki do tego tematu już 
nie powracała. Wypiliśmy jeszcze po szklaneczce „za miłe 
spotkanie” i rodzice Agnieszki zaczęli zbierać się w drogę 
powrotną, bowiem zbliżał się zmierzch, a wraz z nim godzina 
policyjna. Podchmielona Grigoriewa drobnym kroczkiem 
udała się do drugiej części budynku, w której było jej miesz-
kanie. Agnieszka sprzątnęła resztki biesiady, ja zaś przeglą-
dałem notatki szkolne. Spożyty alkohol przeszkadzał jednak 
w logicznym myśleniu. Położyłem się do łóżka, za chwilę była 
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przy mnie Agnieszka. Swoją kształtną główkę ułożyła na moim 
ramieniu i cichutko leżała. Przytuliłem ją do siebie, całowałem 
jej policzki, szyję, ale tym razem nie reagowała na moje piesz-
czoty. Pomyślałem, że to przeżycia dnia dzisiejszego wpłynęły 
na jej zachowanie i dałem spokój mojej dziewczynie. Już byłem 
senny, gdy przylgnęła bliżej mnie i cichutko wyszeptała: 

–  Może mama ma rację?
–  Z czym, kochanie? – zapytałem.
–  No z tym ślubem.
Po chwili namysłu odpowiedziałem. 
–  To możemy zrobić w każdej chwili, jednak uważam, że 

trzeba nam najpierw zakończyć naukę. Muszę znaleźć pracę, 
aby zarobić na nasze utrzymanie.

–  Ja mam pracę i po wakacjach wracam do mego zawodu.
–  Wiem, że jesteś nauczycielką, ale to wcale nie dowodzi, że 

ja pracy mieć nie muszę.
–  Skończysz technikum i także możesz być nauczycielem.
–  I co, w wiejskiej szkole będę uczył pierwszoklasistów „Ala 

ma kota” – zażartowałem.
–  Nie kpij z mego zawodu. Jesteś dobry z przedmiotów ści-

słych, na kursach uzyskasz kwalifikacje nauczyciela i będziesz 
poszukiwanym pedagogiem do pracy z młodzieżą klas wyż-
szych każdej szkoły powszechnej.

–  Wakacje będziemy spędzać u moich rodziców, pomożemy 
im przy zbiorze zbóż. Za nasz trud zawsze coś dostaniemy, 
ojciec nie jest skąpym człowiekiem, tym bardziej, że cię polu-
bił.

–  A matka?
–  Co matka?
–  No, czy mnie akceptuje?
–  Tak będzie jak ojciec powie i ja.
–  Opinia twoich rodziców o mojej osobie jest już znana, a co 

ty o mnie sądzisz? – zapytałem.
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–  Jeszcze pytasz? – tu Agnieszka swoją małą piąstką delikat-
nie uderzyła w moją pierś, ucałowała, jeszcze bardziej przytu-
liła się do mnie i tak zasnęliśmy.

Na drugi dzień, gdy wróciłem ze szkoły, na moim stoliku 
znalazłem kartkę. Zostawiła ją Agnieszka, zawiadamiając 
mnie, że wróci później, bo ma egzamin. Poszedłem więc nad 
rzeką sam. Było w naszym zwyczaju, że w dobrą pogodę cho-
dziliśmy nad rzekę w miejsce, gdzie było kąpielisko. Lubiliśmy 
trochę popływać w czystej wodzie. Woda w rzece Łań miała 
zapach borowiny. 

Tak mijały dni. Agnieszka zdała wszystkie egzaminy i cze-
kała na dyplom. W technikum zakończono wykłady teoretyczne 
i rozpoczęliśmy zajęcia praktyczne. Wszystkich uczniów cze-
kały jeszcze zaliczenia trzeciego roku. W dzień pracowaliśmy 
w warsztatach mechanicznych, zaś po godzinie szesnastej 
przygotowywaliśmy się do egzaminów. W tym czasie mało 
uwagi poświęcałem dość dziwnemu zachowaniu Agnieszki. 
Traktowałem to jako mało znaczący dziewczęcy kaprys, przej-
ściowy kryzys, może niepomyślne wiadomości z domu. Jednak 
z biegiem czasu na naszym związku zaczęły zaznaczać się rysy. 
Agnieszka stała się jakby przygaszona, bledsza na twarzy, stale 
zamyślona, nie odpowiadała na moje zaloty, przestała cho-
dzić ze mną nad rzekę. Postanowiłem to w końcu wyjaśnić. 
Idąc do rodziców po zaopatrzenie, całą drogę rozmyślałem 
nad tym problemem. W niedzielę rano wróciłem do Klecka. 
Przyniosłem wiele dobrych i smakowitych produktów spożyw-
czych. Agnieszka sprzątała w swoim pokoju, mając na sobie 
tylko moją koszulę. Lubiła paradować w moich koszulach, 
podkoszulkach, swetrach, w zależności od pogody. Bardzo mi 
się podobała w takim stroju. Mogłem oglądać jej piękne ciało, 
a szczególnie długie i zgrabne nogi. 

–  Agnieszko, chodź, przygotowałem kanapki – zawołałem.
–  Co masz? – usłyszałem w odpowiedzi.
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–  Twarożek ze śmietaną i szczypiorkiem, świeży chleb, 
masło, mielone kotlety i rzodkieweczki.

Przechodzącą obok mnie Agnieszkę złapałem w pół i posa-
dziłem na kolanach. Obsypałem pocałunkami. Przytulałem, 
pieściłem jej ciało. Ona odwzajemniała się. Było nam ze sobą 
dobrze. Nawet nie spróbowała jedzenia, które przyniosłem, 
z wyjątkiem kilku rzodkiewek. Coraz bardziej tuliła się do 
mnie, tak jakby chciała wejść we mnie i tam się schować przed 
jakimś zagrożeniem. Nie było uśmiechu na jej twarzy, a jedy-
nie zamyślenie i przygnębienie. Zapytałem, dlaczego jest taka 
smutna. Może ktoś wyrządził jej krzywdę, a może ja tak postą-
piłem. 

Po chwili milczenia, Agnieszka, nie podnosząc głowy, 
cichutko powiedziała: 

–  Dziś nie czas o tym mówić, ale kiedyś opowiem ci wszystko 
z wielką chęcią.

Do tego tematu więcej nie powracaliśmy. Przeżyliśmy razem 
jeszcze kilka przyjemnych dni, gdy oświadczyła: 

–  Jutro odbieram dyplom i jadę na wieś do rodziców. Teraz 
powinniśmy się pożegnać, bo wyjeżdżam jutro w południe, kiedy 
będziesz w pracy. Nie próbuj mnie zatrzymywać, ja wszystko 
przemyślałam. Przyjdzie czas, to wrócę do ciebie sama. 

To oświadczenie było stanowcze, zdecydowane, niedopusz-
czające żadnego sprzeciwu. Nie było żadnych szans na zmianę 
decyzji Agnieszki. Leżałem w łóżku milczący. W tym układzie 
przejęła inicjatywę i coraz to ponawiała atak. Rano wstałem 
trochę niewyspany, na stole było już przygotowane śniada-
nie. Mała przekąska i pobiegłem do pracy. Majstra poprosi-
łem o wolny czas i o godzinie jedenastej byłem z powrotem 
w domu. Agnieszka była już spakowana, przed domem stała 
fura, na którą wkładano pakunki. Pokręciłem się po jadal-
nym pokoju i wyszedłem, aby umyć ręce. Do kuchni wbiegła 
Agnieszka, wołając: 
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–  Żegnaj, Janku, mój kochany i jedyny. Było mi bardzo 
dobrze z tobą, ale muszę jechać do domu.

Objęła mnie za szyję i obcałowywała moją twarz. Płakała. 
Nagle uwolniła moją szyję z uścisku, odwróciła się i szybko 
wyszła z budynku. Będąc już na ganku, zobaczyłem, jak wsia-
dła na furę, pomachała mi ręką i odjechała.

W domu zapanowała pustka. Czułem podświadomie, że 
ta rozłąka będzie długo trwać i nie miałem pewności, czy 
Agnieszka w ogóle do mnie powróci. Wieczorem Grigoriewa 
robiła mi wymówki, dlaczego jej nie zatrzymałem, dlaczego 
zgodziłem się, aby odeszła. 

–  Utracić taką dziewczynę, ładną, przystojną, inteligentną. 
Jasiu, taki brylant miałeś w ręku, tym bardziej, że ona cię 
kochała, świata za tobą nie widziała. Zastanawiam się, dla-
czego do tego doszło. Czyżbyś był złym partnerem… Chyba nie... 
– Grigoriewa jeszcze trochę pogderała i odeszła do swojego 
mieszkania.

Zostałem sam. Zastanawiałem się nad decyzją Agnieszki; 
skąd wzięła się ta jej stanowczość i zdecydowanie. Musiała być 
ważna przyczyna, że podjęła taki krok. Mówiła, że wróci, ale to 
słaba nadzieja. W nocy długo nie mogłem zasnąć, rozmyślałem 
nad powstałą sytuacją. 

Codzienne wydarzenia szybko przywołały mnie do rze-
czywistości. Zajęcia praktyczne dobiegły końca, rozpoczęły 
się egzaminy. Minął już drugi miesiąc, jak Agnieszka opu-
ściła nasze wspólne mieszkanie. Wiadomości od niej nie 
było. Ogarnęła mnie tęsknota. Po zakończeniu egzaminów, 
nie czekając na wyniki, postanowiłem odwiedzić Agnieszkę. 
Rowerem udałem się do domu jej rodziców, ale tam nikogo nie 
zastałem, na drzwiach wisiała kłódka. Sąsiad poinformował 
mnie, że pan Leon Lachowicz, wraz z małżonką, rano wyjechał 
do Baranowicz. Prosił go, aby miał oko na dom i gospodarstwo. 
Kiedy wróci, to on nie wie. 
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–  Gdzie jest Agnieszka? – zapytałem.
–  Gdzie jest, to nie wiem, ale w domu też jej nie ma. Prawie 

dwa tygodnie już mija, jak jej tu nie widziałem. Na pewno wyje-
chała.

Podziękowałem za informację. Przygnębiony wiadomością 
o Agnieszce, wracałem do domu. Prawie nie zwracałem uwagi 
na otaczający mnie wokoło piękny krajobraz – falujące zboża 
i trawy, zielone gaje i płynący leniwie strumyk. 

Po rozdaniu świadectw promujących nas do wyższej – ostat-
niej – klasy technikum mechanicznego w Klecku i ogłoszeniu, 
że czas rozpocząć wakacje, udałem się do domu, do Iwanowa. 
Na drugi dzień, gdy w mieszkaniu byłem tylko z matką, padło 
pytanie:

–  A gdzie ta twoja dziewczyna?
–  Dziewczyny już nie ma – odpowiedziałem.
–  Nie ma – ze zdziwieniem powtórzyła matka. – Mówili, że 

jest bardzo ładna.
–  Tak jest, bardzo ładna.
Widząc mój smutek, matka więcej tego tematu nie poru-

szała. 

Zbliżały się żniwa. Ojciec chodził po polu zasianym żytem, 
brał do ręki kłosy, rozcierał je w dłoni, smakował ziarna. Przy 
kolacji poinformował domowników, że za tydzień będą żniwa, 
żyto akurat dojrzeje do zbioru. 

W oznaczonym dniu cała rodzina, wraz z byłą naszą nianią 
Pauliną, wyszła w pole. Rozpoczął się najcięższy okres dla rol-
ników. Praca od świtu do nocy, z małymi przerwami na posiłek 
i nocny odpoczynek. Gdy uprzednio lubiłem rozmawiać, żar-
tować, tak teraz chodziłem smutny i zamyślony, rozmowy też 
się nie kleiły. Zauważyła to moja matka. Gdy w polu było mniej 
pracy, naprawiałem na podwórku drabiniasty wóz. Moja matka 
podeszła do mnie i zapytała: 
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–  To jak na imię twojej dziewczynie?
–  Agnieszka.
–  Agnieszka mówisz, ładne imię. No to jedź do tej Agnieszki, 

bo wkrótce zapomnisz, jak się rozmawia. Zrobiłeś się mruko-
waty.

Na drugi dzień pożyczonym rowerem mknąłem do chutoru 
Leona Lachowicza. Gospodarze byli w polu, zwozili do stodoły 
wysuszone snopki jęczmienia. 

–  Dzień dobry – powitałem pracujących.
–  Dzień dobry – odpowiedzieli.
–  Dopomóż Boże.
–  Bóg zapłać. Dobrze żeś przybył, musimy pogadać – ode-

zwał się pan Leon.
–  Ja tu już byłem.
–  Wiem, ale nas w domu nie było. Katarzyno – zwrócił się 

do żony – idź do domu i pomóż matce przygotować obiad. 
Pamiętaj, że mamy gościa.

Katarzyna wbiła widły w ziemię i bez słowa poszła wyko-
nać polecenie męża. Zrozumiałem, kto rządzi w tym domu. 
Pan Leon zwinnie zeskoczył z wozu, poluzował koniom uprząż, 
zawiesił im na łbach torby z obrokiem. Potem podrzucił dwa 
snopki jęczmienia, abyśmy na nich usiedli. Usiadłem, wycią-
gnąłem zmęczone nogi i czekałem, co też pan Leon ma mi do 
powiedzenia. On tymczasem zdjął z głowy czapkę i rękawem 
koszuli wytarł spocone czoło. Czułem się trochę skrępowany, 
ale zebrałem się na odwagę i zapytałem:

–  Czy mogę wiedzieć, gdzie jest Agnieszka?
–  Spodziewałem się takiego pytania. Cóż… Ja bym też chciał 

wiedzieć.
Zaległo milczenie. Mój rozmówca jedynie ruszał wargami, 

słów nie słyszałem, coś rozważał. W końcu odezwał się:
–  Agnieszkę kocha?
–  O, jeszcze jak – odrzekłem.



    107

–  To dlaczego wypuściłeś ją z rąk?
–  Ona sama odeszła, nie mogłem jej zatrzymać. Była zbyt 

stanowcza w swoich postanowieniach.
–  Cała ona...
–  Kto?
–  Agnieszka. To nasza wina. Wszystko jej było wolno, roz-

pieszczaliśmy, hołubiliśmy ją – wiadomo, jedynaczka. Przez 
okres sowieckiej okupacji mnie i syna w domu nie było. Jak 
nasze kobiety rozgłaszały – nie wróciliśmy z wojny. Faktycznie, 
ja i syn przebywaliśmy w Generalnym Gubernatorstwie na 
Mazowszu, tam żyje moich dwóch braci i siostra. Mnie w 1939 
roku zmobilizowali do wojska – jestem podoficer legionista, 
zaś syn uczył się w podchorążówce. Jako legionista i osadnik 
nie mogłem wrócić do domu. Podobnie syn. Sowieci prze-
cież zaraz by nas deportowali. Wróciliśmy po wkroczeniu na 
ten teren Niemców. Agnieszka była wychowywana w zasadzie 
przez kobiety, moją matkę i teściową. Jak wróciłem do domu, 
też na wszystko jej pozwalałem. Maleńka, maleńka, nim zdą-
żyłem obejrzeć się, a była już dorosła i poszła do pracy jako 
nauczycielka. Przed wojną ukończyła kilka klas gimnazjum, 
a za sowietów kurs nauczycielski i wciąż się dokształcała. 
W domu mało przebywała. Charakter jej ukształtował się czę-
ściowo poza domem. Jest stanowcza, niedopuszczająca sprze-
ciwu, wszystko ma być tak, jak ona postanowi. Nie jest samo-
lubna, nie, tego o niej nie można powiedzieć. Potrafi podzielić 
się ostatnią kromką chleba. Do posiadania rzeczy nie przywią-
zuje większej wagi. Adoratorów też miała wielu, ale z żadnym 
nie związała się na stałe.

–  Widocznie nie byli w jej guście – rzekłem.
–  Może i tak. Mówiłem jej, przyprowadź chłopaka i zacznie-

cie uprawiać obydwa gospodarstwa. Tu mam dziewiętnaście 
hektarów ziemi ornej i posag żony osiem hektarów, wraz 
z zabudowaniami. Gospodarstwo żony miało stanowić posag 
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Agnieszki, a tu miał gospodarować Bogdan, ale nic z tego, los 
chciał inaczej. Bogdan zginął. Teraz ona jest jedynym spad-
kobiercą obu gospodarstw. Przychodź i uprawiajcie tę ziemię. 
Zapewni wam dostatni byt, a i nasza starość przy was będzie 
zapewniona. Byłem rad, że Agnieszka do ciebie przylgnęła. 
Ona pod twoim wpływem robiła się mięciutka, jak wosk na 
ogniu. Widocznie musiała sama o ciebie zabiegać. Gdy wró-
ciła do domu, to prawie przez miesiąc czasu siedziała skulona 
w fotelu i wciąż spoglądała na drogę, czekała na ciebie. Ja mia-
łem rozdwojenie myślowe. Byłbym rad z twojego przyjazdu, 
a jednocześnie mówiłem do siebie – dobrze Janek robi, że nie 
ulega kaprysom Agnieszki. Niech wie, że tak się nie robi, nie 
rzuca się wszystkiego na pastwę losu i nie ucieka, aby dogo-
dzić swoim kaprysom. Ona chciała cię za nos wodzić, chciała 
w waszym związku być górą, a nie wyszło. Ty nie uległeś jej 
zamiarom, dlatego odeszła. Kochała cię, imponowałeś jej 
swoją osobowością, ale rogata dusza nie umiała dostosować się 
do sposobu bycia, jaki narzuciłeś. Uciekła, myślała, że za nią 
pobiegniesz. Bała się całkowitej uległości w stosunku do cie-
bie. Często płakała, pewnie żałowała tego, co uczyniła. Pewnego 
dnia spakowała plecak, powiedziała do zobaczenia i poszła. 
Nawet nie usiłowałem jej zatrzymać, widząc jej stanowczość. 
Nie wiemy, gdzie jest, nie mamy żadnych wiadomości.

–  Kobiety są tajemnicze i zarazem niewiadome jak nieprze-
czytana książka – wtrąciłem swoją myśl.

–  Mam nadzieję, że tę „książkę” już czytałeś.
–  Tylko pierwsze rozdziały.
Zaśmialiśmy się obaj. Pan Leon wszedł na wóz, a ja zaczą-

łem podawać snopki, bo jak powiedział: „Z pustym wozem do 
stodoły nie można wjeżdżać”. Załadunek i rozładunek fury 
przebiegł nam sprawnie. Rozebrani do pasa zmywaliśmy pod 
studnią spotniałe ciała i resztki przylepionych kłosów. Pan 
Leon popatrzył na mnie i rzekł: 
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–  Ładnie jesteś zbudowany, nie darmo Agnieszka zabujała 
się w tobie.

Ręczniki wisiały na kołkach. Osuszeni, uczesani usiedli-
śmy do stołu zastawionego rozmaitymi potrawami. Najpierw 
chłodnik sporządzony na bazie kwasu chlebowego i śmietany, 
potem kotlety, kartofle i kiszone ogórki. Oczywiście znalazła 
się też szklaneczka samogonu. Przy obiedzie dużo rozmów nie 
było, tylko gospodyni domu zwróciła się do mnie w trzeciej 
osobie:

–  Agnieszka mówiła, że Jan dobrze gotuje.
–  No, można zjeść.
–  Jak Agnieszce było w gust, to znaczy, że potrawy były 

dobre, bo jej trudno dogodzić – wtrąciła babcia.
Skończył się obiad, zacząłem zbierać się w drogę powrotną. 
–  Słuchaj, Janie, do domu zdążysz, jutro pojedziesz, 

masz czas, wieczorem jeszcze trochę pogadamy. Jutro jadę 
z Katarzyną do kościoła, a ty wypoczniesz, pogadasz z babcią, 
po gospodarstwie pospacerujesz, obejrzysz co trzeba, czas 
pomału do nas się przyzwyczajać.

Pan Leona jeszcze długo mnie przekonywał, wspomagała go 
małżonka: „Tak, tak trzeba koniecznie zostać”. 

No i zostałem. Pomogłem panu Leonowi zwieść z pola pozo-
stały jęczmień. Kobiety przygotowywały kolację, zabierały się 
do podsmażania pozostałych po obiedzie kartofli na boczku. 
Zaproponowałem, że przygotuję kolację. Kobiety chętnie na to 
przystały. Były kluski zalane podsmażoną cebulą i topionym 
masłem. Zaś na pozostałym rosole, trochę rozcieńczonym, zro-
biłem lane kluski, do tego dodałem posiekany koperek. Kolacja 
bez większego trudu była udana. Słońce chyliło się ku zacho-
dowi, pan Leona wyniósł do ogrodu stolik i krzesła. Na stoliku 
znalazła się butelka samogonu. 

–  Przydałaby się jakaś zakąska – rzekł gospodarz. – Powiedz 
kobietom, niech coś przygotują.
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Obwieściłem kobietom decyzję gospodarza. Zauważyłem na 
ich twarzach zakłopotanie. Powiedziałem więc, że to zrobię, 
a co chętnie przystały. „Ale proszę o pomoc” – dodałem. 

Na patelni roztopiłem masło, na nie ułożyłem uformowane 
kromki chleba. Na drugiej patelni podsmażyłem szynkę wraz 
z sadzonymi jajkami. Zrobiłem kanapki z obsmażonego chleba, 
szynki i sadzonych jaj. Wszystko posypałem siekanym szczy-
piorkiem. Kanapek zrobiłem duży kopiasty talerz. Po paru 
szklaneczkach kanapek na talerzu już nie było i musiałem je 
dorabiać. Późną nocą, dobrze podchmieleni poszliśmy spać. 
Na drugi dzień wstałem około dziesiątej z szumem w głowie 
i pragnieniem picia. Babcia Ania poczęstowała mnie kwasem 
brzozowym – bardzo kwaśnym i przefermentowanym. „Jak 
niedobry, to może dam kwasu chlebowego” – zaproponowała 
babcia. Kwas chlebowy z miodem to wyborny napitek. Po uga-
szeniu pragnienia, przystąpiłem do rannej toalety. 

Śniadanie składało się z twarożku ze śmietaną i szczypior-
kiem, sałaty i chleba. Babcia podsuwała kiełbaski i szyneczkę, 
ale tego nie tknąłem. Później obszedłem gospodarstwo pana 
Leona, duże i na miejscowe warunki bogate. Na pastwisku pasło 
się dziesięć krów i sporo cieląt. Jedna z krów zachowywała się 
nerwowo, muczała i miała wezbrane wymię. Zwróciłem się do 
pastucha:

–  Pewnie ta krowa ma małe.
–  A skąd pan wie? – zdziwił się pastuch.
–  Po zachowaniu krowy. Nie należało jej wypędzać na 

pastwisko.
–  Gospodarz nic nie mówił.
–  Gospodarz myślał, że sam o tym dobrze wiesz.
–  Proszę chwilę popilnować, a ja zaprowadzę krowę do 

obory.
–  Krowie daj jeść i dopuść do niej cielaka – zakomendero-

wałem.
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Gdy wróciłem do domu, babcia Anna zapytała:
–  Co zrobimy na obiad, bo ty jesteś lepszym kucharzem niż 

ja. Nie wierzyłam Agnieszce, ale sama naocznie się przekona-
łam, że tak.

–  Dobrze, a jakie produkty mamy na obiad? – zapytałem
–  Mięso, kartofle i dodatki – odpowiedziała babcia.
–  Dobrze, ale pani Anna będzie mi pomagać.
–  Chętnie.
–  Drwa są? Są. Zapalamy pod płytą i w dwóch saganach 

grzejemy wodę. Proszę przynieść kartofle, buraki, jajka, dużo 
szczypiorku z ogrodu, słodkich ogórków, sałaty, główkę cebuli, 
czosnek, masło i kwaśną śmietanę, a ja idę po wodę.

Kartofle ugotowałem po tatarsku – z cebulą, czosnkiem i na 
mleku. Wywar po kartoflach zlałem do pojemnika, dodałem 
śmietany, koperku i nalałem w kubki do ostygnięcia. Jeden 
podałem babci do spróbowania. Długo smakowała, próbowała, 
w końcu orzekła, że to całkiem fajne. Chłodnik też zrobiłem po 
tatarsku, choć babcia upierała się, że chłodnik jedliśmy wczo-
raj. Wyjaśniłem jej, że wczoraj był chłodnik w wydaniu pani 
tego domu, a ja zrobię zupełnie inny. Babcia przystała na moją 
propozycję i tylko powiedziała: „Popatrzę, jak go robisz, może 
też czegoś się nauczę”. 

Najpierw obrane świeże ogórki pokroiłem w cienkie pla-
sterki, przesypałem solą i włożyłem do odrębnej miski. Babcia 
ugotowane i obrane buraczki przetarła na tarce o większych 
oczkach. Część buraków użyłem do chłodnika, część zaś do 
sałatki. Białka ugotowanych jajek posiekałem i użyłem jako 
składnik chłodnika, natomiast żółtka przetarłem z solą i doda-
łem śmietany – powstała gęsta zawiesina. Drobno pokrojoną 
cebulę, szczypiorek, koperek, ostygłą wodę razem zmiesza-
łem, dodałem buraczki i przesolone ogórki. Na końcu doda-
łem śmietany i chłodnik był gotowy. Pojemnik z chłodnikiem 
wstawiłem do zimnej wody. Następnie do kartofli dodałem 
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dwie łyżki masła, stłukłem i przełożyłem do brytfanny. Kaszę 
posypałem koperkiem i wstawiłem do pieca, by zachowała cie-
płotę. Do przetartych pozostałych buraczków dodałem drob-
niutko posiekaną cebulkę i zalałem stopionym masłem, doda-
łem chrzan i pieprz. Babcia przygotowała kotlety, a ja liściastą 
sałatę ze śmietaną i siekanym szczypiorkiem jako dodatek do 
kotletów. 

Dość długo rozmawialiśmy z babcią na temat Agnieszki. 
–  To dobra dziewczyna, pracowita, a jak jest w tobie zako-

chana. Twoje imię z jej ust nie schodziło.
–  Pięknie, ale gdzie ona jest? Dlaczego tak nagle odeszła, co 

było tego powodem? – dopytywałem się.
–  Tego ci nie powiem, bo sama nie wiem. Mogę jedynie przy-

puszczać, że poszła na Mazowsze do rodziny zięcia.
Przyjechali gospodarze z kościoła. Zanim otrząsnęli się 

z podróżnego kurzu i umyli, obiad już był na stole. Rozlano 
do misek chłodnik. Wszyscy jedli w milczeniu. Po chwili pan 
Leon poprosił o dolewkę. Wybuchł śmiech i każdy korzy-
stał z dolewki. Podano kotlety, kaszę ziemniaczaną i sałatki. 
Gospodarz ze składziku przyniósł flaszkę samogonu, a babcia 
postawiła przy każdym kubeczki z wywarem z kartofli. 

–  A to co? – zapytał pan Leon.
–  Zapojka – odrzekła babcia.
Potrawy szybko znikły ze stołu, a i samogonka też. Leon 

ledwo wstał od stołu i rzekł: 
–  To jest obżarstwo, ale jak tu nie jeść, kiedy wszystko jest 

takie smaczne.
Chwilę jeszcze odpoczywaliśmy po sutym posiłku na ławce 

przed domem. 
–  Na mnie już czas, muszę jechać do domu – stwierdziłem.
–  Dom tu masz, po co jechać – odezwał się Leon.
–  Tam, w Iwanowie, są moi rodzice, bracia, siostra, muszę 

być z nimi.
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–  Chciałbym poznać twoją rodzinę.
–  Nie ma problemu, niech tylko pojawi się Agnieszka.
–  Właśnie, gdzie jest ta Agnieszka? Jeździłem nie tylko 

do kościoła, ale także do dalszych krewnych. Była jakiś czas 
u nich, ale poszła dalej. Mam wrażenie, że udała się do mojej 
rodziny na Mazowszu, ale co ją tam pognało, nie mam zielo-
nego pojęcia.

Pożegnałem się z domownikami. Pani Katarzyna na drogę 
wcisnęła do mojej torby dość spore zawiniątko. W domu 
byłem przed zachodem słońca. Nikt o nic mnie nie pytał. 
Normalnie – wrócił do domu i już. Na drugi dzień czekała 
praca i nie było czasu na rozmyślania. Zwózka pozostałych 
plonów, omłoty, podorywki, namiastka dożynek i tak wakacje 
dobiegły końca. 

W tym czasie było kilka spotkań młodzieży tatarskiej. Mało 
było kawalerów, większość to panienki – nad podziw piękne, 
zgrabne, dorodne, a i zalotne. Spod długich rzęs padały w moją 
stronę powłóczyste spojrzenia, ale co z tego, gdy większość 
z nich to moje kuzynki. Jedynie trzy panny nie były ze mną 
spokrewnione. Owszem, też bardzo ładne dziewczyny, jednak 
nie byłem nimi zainteresowany. Czyniły próby wciągnięcia 
mnie w tzw. niewinny flirt za pomocą kart i fantów, ale robiłem 
uniki, posyłając bezsensowne odpowiedzi. 

Rozpoczął się rok szkolny 1943/44. Byłem kilka razy u pań-
stwa Lachowiczów, ale nasze wzajemne stosunki ulegały ozię-
bieniu. Za ostatnim razem, po przywitaniu się zapytałem, czy 
jest Agnieszka. Usłyszałem negatywną odpowiedź, powie-
działem więc do widzenia i wyszedłem. Wracałem do Klecka, 
w głowie kłębiły się różne myśli, ale czułem podświadomie, 
że to ostatnia moja wizyta u państwa Lachowiczów. Pan Leon 
wprawdzie jeszcze kilka razy mnie odwiedził, gdy był w mia-
steczku, próbował sprawę łagodzić, ale z czasem zrezygnował. 
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Widziałem go kilka razy na targowisku, ale u mnie nie bywał. 
Uznałem, że sprawa Agnieszki została zakończona, choć żal 
serce ściskał, ale trzeba było żyć dalej, a życie umykało jak 
dymek z papierosa. Pozostają jedynie wspomnienia, więc 
wróćmy do nich, do lat 1944–1952. 

Przetoczył się wojenny front. Niemcy odeszli. Na teren 
powiatu nieświeżskiego wkroczyli sowieci. Ogłosili mobiliza-
cję do wojska. W tej masie brańców byłem także i ja. Najpierw 
Zajamne, Stołpce, lasy nad Kamą, malaria, krwawa dyzenteria, 
szpital, obóz w Siedlcach nad Oką. Następnie front – Prusy 
Wschodnie, gdzie byłem dwukrotnie ranny i raz kontuzjowany. 
Do dzisiaj mam ograniczony słuch lewego ucha. Szpital jeden, 
drugi, trzeci i koniec wojny. Demobilizacja – wróciłem do 
domu. Tu odpoczywałem i leczyłem wciąż niezabliźnione rany. 
W latach 1945/46 uczęszczałem do dziesięciolatki w Łani, 
gdzie językiem wykładowym był białoruski. Jeszcze jesienią 
1945 roku odwiedziłem zagrodę pana Leona Lachowicza. Od 
sąsiadów otrzymałem informację, że wyjechał do Polski. Gdy 
spytałem o Agnieszkę, powiedziano mi, że tu już od kilku lat 
nie przebywała. Droga powrotna przebiegała obok zielenią-
cej się ściany lasu. Zapadał już zmierzch, trochę wyżej płynęły 
zarumienione obłoki, ale nie byłem w nastroju, aby cieszyć się 
urokiem nadchodzącego wieczora. Bolała mnie dusza. Głęboko 
chowana nadzieja rozsypała się, jak garść piasku rzuconego na 
wiatr. Koniec marzeń i nadziei – Agnieszki nie ma. Zły byłem 
na siebie, przecież wiadomym było, że odeszła na zawsze, a ja 
wciąż się łudziłem nadzieją. 

Zakończyła się nauka w szkole i w maju 1946 roku poje-
chaliśmy jako repatrianci do Polski. Osiedlono nas w oko-
licy Trzcianki Lubuskiej. Pod koniec roku zostałem przyjęty 
do Zakładu Szkolenia Inwalidów Wojennych i Wojskowych 
w Poznaniu. Kierunek mego kształcenia to ekonomika han-
dlu. Ukończyłem także roczny kurs księgowości. W czerwcu 
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1949 roku otrzymałem skierowanie do pracy w firmie C. 
Hartwig Ekspozytura Rejonowa w Poznaniu. Przed komi-
sją powołaną przez Ministra Handlu Zagranicznego zdałem 
egzamin tłumacza języka rosyjskiego, dzięki czemu delego-
wano mnie do pracy w organizowaniu Międzynarodowych 
Targów w Poznaniu. Obiady spożywałem w lokalu przy ulicy 
Dąbrowskiego, w pobliżu terenów targowych. Nazywaliśmy 
go restauracją pod zegarem, ponieważ przed wejściem wisiał 
na słupie duży zegar. Wprawdzie nie był dobrym miernikiem 
czasu, bowiem zależał od dopływu prądu elektrycznego, ale 
zawsze był to zegar. Jak umawiałem się z kolegami, wtedy 
mówiłem, na przykład: „O godzinie piętnastej pod zegarem”. 
Wiadomym było, że to oznacza restaurację. 

Właśnie po zakończeniu pracy jadłem obiad w restauracji „pod 
zegarem”. W czasie targów we wszystkich lokalach w Poznaniu 
było tłoczno, więc nie zwracałem większej uwagi na wchodzą-
cych i wychodzących gości. Podniosłem głowę, aby przywołać 
kelnera i wzrok mój bezwiednie padł na drzwi wejściowe. Akurat 
przechodziła przez nie dama, a za nią dwóch panów. Rozglądali 
się po sali, szukając wolnego stolika. Goście zaczęli przyglą-
dać się przybyłym, a szczególnie młodej przystojnej kobiecie. 
Była ubrana w kostium jasnostalowego koloru, na oczach miała 
ciemne okulary. Długie puszyste ciemnoblond włosy spadały 
na ramiona. Sposób poruszania się i sylwetka kobiety były mi 
jakby znajome. Zaciekawiony, zacząłem uważniej ją obserwo-
wać. Dopiero gdy zdjęła okulary, przypomniałem i oniemiałem. 
Była to Agnieszka. Z moich ust wyrwało się: „Agnieszka?!” Dama 
wykonała półobrót i jakby trochę zdziwiona zapytała:

–  Kto mnie woła?
–  Ja cię wołam i to od kilku lat – mówiąc to, wstałem z krzesła.
Agnieszka, kompletnie zaskoczona sytuacją, stała nieru-

chomo, tylko te jej piękne duże oczy stały się jeszcze większe. 
Potem wyciągniętą ręką wskazała na mnie i zawołała:
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–  Janek?!
–  Jak żywy – odrzekłem.
Agnieszka prawie przefrunęła między stolikami, wpadła 

w moje ramiona, obsypała pocałunkami, uderzała pięściami 
w moją klatkę piersiową i powtarzała: „Chwała Bogu, żyjesz”. 
I znowu obejmowała mnie i całowała. Strumień łez płynął z jej 
oczu, nawet nie usiłowała ich ocierać. Zapłakana powtarzała: 
„Żyjesz, dzięki Bogu, żyjesz”. Wreszcie posadziłem ją na krze-
sło i otarłem łzy. Wstrząsana płaczem, wyrzuciła z siebie:

–  A mnie powiedzieli, że nie powróciłeś z wojny. Szukałam 
cię, w lipcu 1945 roku byłam w Klecku u pani Grigoriewej. 
Rozmawiałam z twoimi kolegami, którzy wyjechali razem 
z tobą z obozu w Zajamnem. Wszyscy twierdzili, że nie powró-
ciłeś z frontu. Żal mam do rodziców, że namówili mnie, abym 
wyszła za mąż za innego.

Obróciła się i pokazała wzrokiem: 
–  O, tam przy stoliku, ten wypłukany blondyn, to mój mąż. 

Byłeś ranny?
–  Tak, byłem, ostatni raz bardzo ciężko w bitwie o Królewiec. 

Długo leżałem w szpitalu. Byłem bliski śmierci – miałem zaka-
żenie krwi. Lekarze cudem mnie uratowali. Do domu wróciłem 
w końcu września 1945 roku.

Do naszego stolika podszedł mąż Agnieszki i zakomuni-
kował, że obiad podano, stygnie. Nie odwracając się do niego, 
zadysponowała, aby jej obiad kelner przyniósł do naszego sto-
lika. Tak też się stało. Przyniesionych dań prawie nie tknęła. 
Podniosła głowę i powiedziała:

–  O godzinie osiemnastej czekam na ciebie w hotelu „Bazar” 
w recepcji.

Wstała i wyszła z lokalu. Dokończyłem herbatę i zamierza-
łem opuścić restaurację, gdy do mego stolika podszedł mąż 
Agnieszki. 

–  A gdzie Agnieszka?
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–  O to musi pan ją spytać.
–  Nie jadła obiadu.
–  Jak pan widzi.
Zapłaciłem kelnerowi za posiłek i opuściłem lokal. 

Odświeżony, w czyściutkiej białej koszuli, stawiłem się na 
spotkanie. Agnieszka czekała, siedziała w holu i wertowała jakieś 
czasopismo. Na mój widok podniosła się z fotela, wzięła mnie za 
rękę i powiedziała: „Chodź”. Klucz miała w ręku, otworzyła drzwi 
prowadzące do pokoju. Następnie zamknęła na je klucz. 

–  A teraz jesteśmy tylko dla siebie – mocno przytuliła się do 
mnie. – Muszę nacieszyć się tobą, aby starczyło na długie lata.

–  Zostań ze mną.
–  Właśnie to rozważam.
–  Można wiedzieć, jaki przypuszczalnie będzie wynik tych 

rozważań?
–  Tego sama jeszcze nie wiem, a jak się dowiem, to na pewno 

dam ci znać.
Zaśmiała się i zaczęła rozpinać guziki w mojej koszuli. 

Zdjęła ze mnie koszulę i podkoszulkę i zaczęła oglądać mój 
tors. Spodnie zdjąłem sam. Agnieszka, niczym wojskowy 
medyk, badała moje ciało, część po części, i stwierdziła: 

–  Jesteś ładnie zbudowany, zmężniałeś, masz ładnie uło-
żone mięśnie. Dawniej byłeś bardziej kościsty. Tylko ta lewa 
ręka tak okropnie poszarpana.

Rozebrałem Agnieszkę i zaniosłem na łóżko. Przytulaliśmy 
się nawzajem, pieścili i kochali. Spoceni szliśmy pod prysznic 
i od początku zaczynaliśmy to samo. Już gdzieś około północy, 
zmęczeni i nasyceni miłością, leżeliśmy obok siebie. Agnieszka 
pierwsza przerwała milczenie:

–  Powiedz, jak z tobą było od momentu naszego rozstania.
–  Mówisz rozstania! To była twoja ucieczka, a nie rozstanie. 

Szukałem cię. Wiele razy byłem u twoich rodziców. Z początku 
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ich stosunek do mnie był przyjazny, życzliwy, później obojętny, 
a w końcu oziębły. Dano mi do zrozumienia, bym cię więcej nie 
szukał. Z tego powodu było mi bardzo przykro. Jeszce jesienią 
1945 jeździłem do waszego domu, ale tam mieszkał już ktoś 
inny. Sąsiad poinformował mnie, że pan Leon Lachowicz wyje-
chał do Polski, a jego córka już od kilku lat tam nie mieszka. 
Lata 1944–1945 były dla mnie bardzo ciężkie. Dwukrotnie 
byłem bliski śmierci. W Rosji najpierw chorowałem na mala-
rię, a później męczyła mnie krwawa dyzenteria. Leczenie 
marne, nie było leków. Na froncie rany i co gorsze zakażenie 
krwi. Długo przebywałem w szpitalu. W Polsce jestem od wio-
sny 1946 roku i od razu podjąłem naukę. Teraz pracuję i nadal 
się dokształcam. Mieszkam w Poznaniu, razem z dwoma kole-
gami. Tak było ze mną, a co działo się z tobą od dnia dezercji?

–  Mówisz dezercja, ale ta dezercja była wymuszona wieloma 
przyczynami.

–  A kto cię do czego zmuszał? O niczym takim nie jest mi 
wiadome.

–  Właśnie ty.
–  Ja? – całkowicie zdziwiony zapytałem.
–  Posłuchaj mnie uważnie. Po pierwsze byłam w ciąży, a ty 

o ślubie nie chciałeś nawet słyszeć. Powiedziałeś, że na to nie 
czas. Nie chciałam robić przykrości rodzicom, bo wiejskie 
baby wytykałyby mnie palcami – poleciła do miasta i wró-
ciła z brzuchem. Chciałam w spokoju urodzić dziecko i z nim 
przyjść do ciebie. Wzięlibyśmy cichy ślub i żylibyśmy na wsi 
bez żadnej trwogi, pomagając rodzicom prowadzić gospodar-
stwo. W Klecku nie mogłam pozostać, stale bałam się o ciebie, 
pracy dywersyjnej nie przestałeś wykonywać. Byłam przera-
żona, jak po nocach gdzieś chodziłeś. Mało nie umarłam ze 
strachu, gdy pewnej nocy usłyszałam strzały, później cichy 
szmer otwieranych drzwi od strony werandy, trzask zamka 
i twoje kroki w dużym pokoju, a później skrzypienie łóżka. 
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Za kilka minut wpadł pościg. Szczęście, że zdążyłeś otworzyć 
furtkę na podwórko. Pościg przeczesywał podwórko, zarośla 
nad rzeką, ogród i stodołę. Gdy przybyli do mieszkania, już było 
wszystko w porządku, nawet ciepła pościel, którą też spraw-
dzali. Byłam przerażona tym zajściem. Gdy pogoń ucichła, 
przyszłam do ciebie, byłeś półżywy. Przytuliłam się do ciebie, 
serce twoje mocno biło, byłeś milczący, nie odpowiadałeś na 
moje pytania. Nie słuchałeś moich perswazji, byłeś stanowczy 
w swoim postępowaniu. Odpowiadałeś: „Tak, tak kochanie” – 
i postępowałeś po swojemu. Jak w takich warunkach miałam 
żyć, będąc w ciąży. Chciałam trochę odpocząć i przemyśleć 
całą sytuację. Krótko byłam u rodziców, łudziłam się, że przy-
jedziesz porozmawiać. Może bym została u rodziców, ale ciebie 
nie było. Ponadto nie tylko ty, ja też byłam w konspiracji, sie-
działam w tym po same uszy. O tym ci nie mówiłam. Myślałam, 
że o mnie zapomną. Jak wróciłam do rodziców, otrzymałam 
rozkaz dostarczenia wiadomości do sztabu. Wykorzystywano 
mnie jako kobietę ciężarną, która mniej zwraca na siebie uwagę 
niepożądanych osób.

Pomimo zafascynowania naszym wspólnym życiem, jednak 
rozsądek wziął górę i poszłam dalej. Dotarłam do cioci, starszej 
siostry mojego ojca. Ona była bezdzietna. Z mężem prowadzili 
gospodarstwo rolne w okolicy Węgrowa. Jeszcze wcześniej 
mówiła, że gdy będę miała jakieś problemy, bym się do niej 
zgłosiła. Poród był przedwczesny, dziecko urodziło się mar-
twe. Długo chorowałam. Bardzo żałowałam, że cię zostawiłam, 
że nie mogę przekazać ci żadnej wiadomości. Front, przyszli 
czerwoni. Zaraz za nimi przybyli moi rodzice. Powiedzieli, że 
mnie poszukiwałeś. Stale płakałam, żałowałam swego nieprze-
myślanego kroku, dlaczego odeszłam, przecież przysięgałam, 
że cię nie zostawię. Morze łez wylałam, gdy poinformowano 
mnie, że nie powróciłeś z frontu. Pojechałam do cioci. Rodzice 
później osiedlili się na Pomorzu w okolicy Goleniowa. Maturę 
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zdałam w Węgrowie. Najpierw studiowałam w Toruniu, a póź-
niej przeniosłam się do Szczecina, bliżej rodziców. Miałam żal 
do rodziców, że cię chłodno potraktowali. Tłumaczyli się, że tak 
nie było, a końcu babcia powiedziała: „Od męża się nie ucieka”. 
Na tym rozmowy zostały zakończone. Skończyłam studia, kie-
runek ekonomika przemysłu i handlu. Pracuję jako kierow-
nik handlowy w przedsiębiorstwie handlowym, no i dlatego 
jestem na targach. Wyszłam za mąż wbrew mojej woli, bo tak 
chcieli rodzice. Mąż to dobry człowiek, ale ja go nie kocham. 
Moją miłością jesteś ty i on o tym wie. Powiedziałam mu przed 
ślubem, że moją miłością był i pozostanie Janek. On uważał, że 
to jakoś się ułoży. No i ułożyło się, mamy dwie córeczki, jedna 
ukończyła cztery latka, a druga dwa. Bardzo je kocham. Męża 
już dwa razy odstawiłam na bok, ale wciąż łazi za mną, i co 
ważne, dzieci do niego lgną. Z tego powodu muszę go tolero-
wać. W Szczecinie mam mieszkanie, a mąż kawalerkę. W razie 
nieporozumienia mąż ucieka do siebie. 

Tak przegadaliśmy całą noc. Rano łyk herbaty i pogna-
łem do pracy. Potem obiad „pod zegarem” i do hotelu „Bazar”. 
Agnieszka jeszcze z targów nie wróciła. Wygodnie w fotelu 
drzemałem. Obudziłem się i zobaczyłem dwie piękne panie 
ustawiające na stole jakieś smakołyki. Nie wiedziałem, czy 
śnię, czy jestem w niebie. Na jawie taki widok rzadko się 
zdarza. 

–  Wstawaj, śpiochu, dawniej po nocach ganiałeś i byłeś 
zawsze wyspany.

–  Stary niedobór snu, teraz odrabiam.
–  To mój pierwszy mąż, a to moja koleżanka, jeszcze ze stu-

diów – przedstawiła nas Agnieszka.
Koleżanka przedstawiła się: „Olga Kamieńska”. Na stole 

było sporo kanapek i dwie butelki wina. Radio grało skoczne 
melodie, tańczyłem to z Agnieszką, to z Olą. Był z Olą bruder-
szaft, z inicjatywy Agnieszki, kilka razy powtarzany. Wieczór 
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upłynął bardzo przyjemnie. Ola okazała się miła, sympatyczną 
kobietą. Po kolacji odprowadziłem ją do pokoju i wróciłem do 
Agnieszki. Rano, wychodząc do pracy, zaproponowałem: 

–  Dziś sobota, może byśmy poszli gdzieś do lokalu trochę 
potańczyć?

Agnieszka chętnie na to przystała.
–  Na pewno będziesz w swoim mieszkaniu, to przynieś kilka 

fotografii. Chcę mieć ciebie zawsze przy sobie, chociaż na foto-
grafii.

–  Dobrze, przyniosę, coś tam wybiorę.
Wieczór był wspaniały, tańczyliśmy tak długo, jak długo 

grała orkiestra. Do hotelu wróciliśmy trochę zmęczeni, wino 
też dawało znać o sobie. Kąpiel i poszliśmy do łóżka. Po akcie 
miłości spałem jak pod narkozą, tym bardziej, że podświa-
domość podpowiadała – jest niedziela, można dłużej pospać. 
Zbudziłem się, a wokoło cisza. Agnieszki w łóżku nie było, 
woda pod natryskiem nie szumiała, pomyślałem, że może 
wyszła na zewnątrz. Rozejrzałem się jednak i nie zauważy-
łem żadnych przedmiotów należących do Agnieszki. Co jest? 
Byłem całkowicie zdezorientowany. Pobiegłem do pokoju Oli, 
był zamknięty, klucz w recepcji. Wróciłem do siebie i na stole 
znalazłem list od Agnieszki. 

Drogi, Kochany Janku!
Proszę cię, wysłuchaj mnie uważnie i nie osądzaj surowo. 

Spróbuj wczuć się w moją sytuację. Wybacz mi, że wybrałam 
taką drogę pożegnania. To nie jest ucieczka ani dezercja, jak 
ty to mówisz. Ja inaczej nie mogłam. Nie mogłabym spojrzeć ci 
w oczy, nie potrafiłabym oddalić się od ciebie. Tym bardziej, że 
ty wyznajesz, iż miłość jest tym samym, co poszukiwanie życia. 
Tych kilka dni, to były czarowne dni. Zapomniałam o całym 
świecie – tańce, kino, wieczorem wino, rozmowy, żarty, łóżko, sen 
u boku ukochanego. To był cudowny czas. Zapomniałam o wszyst-
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kim, w myślach moich byłeś ty i tylko ty. Szłam za tobą jak cień. 
Gdyby taki stan trwał dłużej, to nie miałabym sił odejść, a prze-
cież mam rodzinę, jej zostawić nie mogę. Kochające córki, babcię, 
rodziców: wszystko razem to moje ja. Pójść za tobą i zostawić to 
moje ja, byłoby ponad moje siły. Znowu serce ustąpiło rozumowi. 
Żegnaj, kochany, na zawsze. Nie szukaj mnie, bo każde takie roz-
stanie jest dla mnie tragedią. Zabieram twój sygnet partyzancki 
jako pamiątkę z Klecka, a zostawiam mój jako pamiątkę naszego 
poznańskiego spotkania. Zabieram także twoje fotografie, by mieć 
cię blisko serca. Może jeszcze coś wzięłam, ale w pośpiechu trudno 
o sprawdzenie. Życie jest niestabilne i ciągle płata nam figle, a za 
wszystko trzeba płacić. Żegnaj mój jedyny, kochany i wymarzony 
mężczyzno. Agnieszka. 

List przeczytałem kilka razy, nim pojąłem w pełni jego 
treść. Najpierw opanowała mnie złość. Jak można tak postąpić, 
uciec, zostawić mnie na lodzie. Dwa razy to samo – dezercja. To 
już koniec z Agnieszką. Miałem rozedrgane emocje i nie potra-
fiłem nad nimi zapanować. Usiadłem na fotel i tak bezmyślnie 
trwałem. Nie wiem, jak długo siedziałem. W końcu pozbierałem 
się i powiedziałem sam do siebie: „Janek, bywałeś w większych 
dołkach, a wychodziłeś z nich, to i tym razem też się wygrze-
biesz”. Zebrałem swoje rzeczy i opuściłem hotel. Na kwaterze, 
gdzie mieszkałem, koledzy powrócili z rodzinnych domów 
i przywieźli wałówę, którą mnie częstowali. Najbardziej sma-
kowało mi wino porzeczkowe. Po dwóch szklaneczkach spa-
łem jak niemowlę. 

Rano, poniedziałek, pełno roboty, nowe polecenia, człowiek 
kręcił się jak w kołowrocie, nie było czasu na rozmyślania. 
Koledzy prosili, bym po drodze kupił bilety do kina „Bałtyk”. 
Obiad „pod zegarem”, kino, wieczorny spacer, rozmowy i odpo-
czynek. Następnego dnia, we wtorek, byłem na targach, zała-
twiałem spóźnioną dostawę eksponatów na stoisko i jako tłu-
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macz uczestniczyłem w transakcji zakupu sowieckich samo-
chodów – wywrotek. Potem „pod zegarem” szukałem wolnego 
stolika, aby zjeść obiad. Naraz podszedł jakiś jegomość i ode-
zwał się: 

–  Musimy porozmawiać.
–  Musimy? Niczego nie muszę!
–  Przepraszam, ja proszę o rozmowę.
–  To już lepiej, o co chodzi?
–  Widzi pan, sprawa skomplikowana.
Facet zaczął się jąkać się i nie potrafił wyłożyć sprawy. 

Znalazłem wolny stolik i krzesła i powiedziałem: 
–  Proszę siadać i wal pan prosto jak z mostu.
–  Chodzi o Agnieszkę, proszę jej nie zabierać, ona jest moją 

żoną. Mamy dwoje dzieci.
Teraz rozpoznałem, że to mąż Agnieszki. 
–  Chodzi o Agnieszkę! No to ja panu powiem, kto komu 

ją zabrał. To ja byłem pierwszym mężem Agnieszki, to ja 
z Agnieszką brałem ślub partyzancki, to nam marsza wesel-
nego grały karabiny, to nam urodziło się nieżywe dziecko, to 
nas los rozdzielił. To ja krwawiłem się na froncie, a pan sie-
dział u mamy za piecem. To pan zabrał mi Agnieszkę, i to pod-
stępnie. Wmawiał jej pan, że nie powróciłem z frontu, chociaż 
w tym temacie nie miał pan żadnego rozeznania, po prostu 
pan ją oszukał.

Widocznie mówiłem dość głośno, bowiem goście z sąsied-
nich stolików zaczęli zwracać na nas uwagę. Zamilkłem, uważ-
nie popatrzyłem na mego rozmówcę, zrobił się jakiś maleńki, 
skulony, siedział na obrzeżu krzesła, milczał, był skory do pła-
czu. Żal mnie opanował, może naskoczyłem na niewinnego. 
Zaproponowałem, abyśmy wypili po małej wódce. 

–  Dziękuję, pójdę do swoich.
–  Wybór należy do Agnieszki, ona zadecyduje z kim ma 

pozostać – rzekłem za odchodzącym.
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Zamówiłem obiad i sto gramów wódki. Usłyszałem głos za 
moimi plecami:

–  Dla mnie też to samo, ale tylko pięćdziesiąt gramów.
Oglądnąłem się, a to Ola. 
–  Można się dosiąść?
–  Proszę, chętnie zapraszam – podsunąłem Oli krzesło, 

zadowolony, że nie byłem już sam. – Czasem tu jadam.
–  Ja też tu zaglądam, bo ta restauracja jest w pobliżu tar-

gów.
Wiem, że jeszcze zamawiałem wódkę i jedzenie, ale jak 

znalazłem się na parkiecie wśród tańczących par, a następnie 
w łóżku Oli – dziś tego już nie pamiętam. Wiem tylko, że na 
drugi dzień Ola przykładała mi ręcznik zmoczony zimną wodą, 
poiła jakąś herbatką i chodziła po pokoju z gołymi pośladkami. 
To znaczy, że w nocy coś było. Odchodząc do pracy, powiedzia-
łem: 

–  O godzinie szesnastej spotykamy się „pod zegarem” na 
obiedzie.

Ola na znak zgody tylko kiwnęła głową.
Tak upłynęły nam dwa tygodnie – potańcówki, kino, teatr, 

spacery, opalanie się nad brzegiem jeziora Rusałka lub 
w Kiekrzu, a odpoczynek w łóżku Oli. Żyliśmy i byliśmy tylko 
dla siebie. Dopiero gdy żegnałem się z Olą, która opuszczała 
Poznań, bo jej rola na targach dobiegła końca, zdałem sobie 
sprawę, że znowu odchodzi wspaniała kobieta, a ja nie mogę 
nic zrobić, by ją zatrzymać. 

Przez całe dwa miesiące byłem pusty, nic mnie nie bawiło, 
nic mnie nie smuciło. Agnieszka odeszła, Ola odeszła, bo mają 
swoje życie, mają wytyczoną drogę, a ja wciąż własnej szukam. 
Dokąd moja droga prowadzi? Byłem sam w obcym mieście, 
brak bratniej duszy, by móc porozmawiać, tak od serca. Trzeba 
stąd odejść i szukać swoich pobratymców. Bardzo powoli 
dochodziłem do siebie, wychodziłem z depresji. 



    125

Starszy brat, Roman, zaproponował, abym zostawił Poznań 
i przeniósł się do Trzcianki Lubuskiej. „W Poznaniu takich jak 
ty jest wielu, w Trzciance będziesz bardziej widoczny” – prze-
konywał mnie. No i przekonał. 

W Trzciance miałem wiele czasu, aby wszystko przemyśleć. 
To przecież Agnieszka wcisnęła Olę w moje objęcia, ale dla-
czego tak postąpiła, jaki miała w tym cel? Ola, poważna, mądra 
kobieta, owszem, lubiła pobawić się, nie stroniła od łóżka, ale 
trzymała się mnie kurczowo, nie biegała za innymi mężczy-
znami, chociaż ku temu było wiele okazji. Kobiety faktycznie 
są wielką zagadką i trudno je zrozumieć. 

Czas goi rany. Szybko mija i stale niesie ze sobą wciąż nowe 
wyzwania i nowe problemy. Bieżące życie zmusza człowieka do 
ciągłego ich rozwiązywania. Człowiek jest w stałej pogoni za 
życiem, za mijającym czasem, wiadomo bowiem, że miniony 
czas już się nie powtórzy. 

I tak, w tym pośpiechu, minęło ćwierć wieku, a dawne wyda-
rzenia straciły swój blask, a niektóre z nich, nieodnawiane, 
poszły w zapomnienie. Jednak wszystkim rządzi czas i przy-
padek. Wiele razy byłem w Szczecinie. Nawet przez myśl mi 
nie przeszło, aby szukać Agnieszki lub Oli. Uważałem, że ten 
rozdział swego życia zamknąłem na zawsze. Przeprowadzałem 
w Szczecinie kontrolę przedsiębiorstwa, które podlegało 
naszemu kombinatowi. Wertowałem książkę telefoniczną, 
ponieważ był mi potrzebny dawny pracownik kontrolowa-
nego przedsiębiorstwa w celu wyjaśnienia pewnej sprawy. 
Przypadkowo odczytałem nazwisko – Lachowicz Agnieszka. 
Odżyły wspomnienia, tak wyraziście, jakby miały miejsce 
wczoraj. Długo się zastanawiałem: „Zadzwonić czy nie...” Co 
jej powiem: jak żyję? Nic ciekawego, jak wielu innych. Jednak 
chęć usłyszenia głosu Agnieszki przemogła moje opory. 
Zadzwoniłem, usłyszałem męski głos: 

–  Słucham, Lachowicz.
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–  Chciałbym rozmawiać z panią Agnieszką Lachowicz – 
usłyszałem w słuchawce: „Mamo to do ciebie, jakiś pan”. 

–  Słucham.
–  Mówi Jan Sobolewski. Dzień dobry, Agnieszko!
–  Kto mówi? Proszę powtórzyć.
–  Jan Sobolewski...
–  Janek!
–  Tak, Janek.
–  Gdzie jesteś, skąd dzwonisz?
–  Jestem w Szczecinie i dzwonię z hotelu.
Cisza i znowu głos w słuchawce. 
–  Czego oczekujesz ode mnie?
–  Niczego, chwilę rozmowy.
–  Spotkać się z tobą nie mogę, byłoby to dla mnie zbyt wiel-

kie przeżycie i smutny powrót do rzeczywistości.
–  Przecież nie nalegam na spotkanie, unikasz go – twoja 

sprawa, ale porozmawiać chyba możesz.
–  Rozmawiać telefonicznie tak, bardzo chętnie. Co u ciebie? 

Jak twoje życie, uporządkowane?
–  Tak, jestem żonaty, mam dwoje dzieci, córkę i syna, na 

stałe mieszkam w Białymstoku. Pracuję w aparacie kontroli 
gospodarczej i dlatego jestem w Szczecinie. A co u ciebie?

–  U mnie też zaszło wiele zmian. Mąż miał wypadek w pracy 
i już będzie osiem lat jak zmarł, babcia zmarła, ojciec też 
dawno zmarł, a mama ponownie wyszła za mąż. Obie córki już 
się usamodzielniły, mają mężów, a ja mieszkam z synem. Jest 
na ostatnim roku studiów.

–  Masz syna, który kończy studia? Kiedy go urodziłaś?
–  Urodziłam go wiosną 1953 roku, zaraz po poznańskim 

spotkaniu z tobą. To twoja krew.
–  To ten co telefon odbierał?
–  Tak ten.
–  Podobny trochę do mnie? – Zapytałem poruszony.
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–  Przystojny brunet, wysoki, spokojny. Charakter ma po 
tobie, nie da sobie w kaszę dmuchać, jak mówili nasi dzia-
dowie. Pewnego razu podchmielony kolega zaczął doku-
czać Jankowi, tzn. memu synowi, który ma imię po tobie. Syn 
z początku łagodził sprawę, ale gdy doszło do ostrego spięcia, 
poturbował napastnika i rozgonił całą prywatkę. Poszło mu to 
gładko, ponieważ trenuje dżudo. Jak mu robiłam z tego powodu 
wymówki, to mi powiedział, że Lachowicze i Sobolewscy nie 
pozwalają, żeby byle śmieć skakał im po głowie. Więcej z nim 
na ten temat nie rozmawiałam. On się domyśla, że mój mąż 
Leszek Jakicz nie był jego ojcem biologicznym. Długo przy-
glądał się twoim fotografiom, które mam w albumie. Niektóre 
są podpisane przez ciebie. Szczególnie długo i często oglądał 
zdjęcie, na którym jesteś z młodzieżą, i na to, gdzie stoisz na tle 
lasu w rozpiętym płaszczu i w butach oficerkach.

–  Chciałbym zobaczyć mojego syna, porozmawiać z nim.
–  Jasiu kochany, tylko nie to, proszę cię na naszą nieustającą 

miłość, tylko nie to, zrezygnuj z tego zamiaru, wytłumaczę dla-
czego o to proszę. Widzisz kochany, w moim domu często byłeś 
wspominany. Ja się w ogóle nie kryłam, że byłam twoją żoną, że 
tylko los nas brutalnie potraktował. Babcia moja nie ustawała 
w pochwałach. Moje opowieści o działalności konspiracyjnej 
ukształtowały cię w umyśle Janka jako niezłomnego bojownika 
o niepodległość kraju. Do tego wszystkiego dołożył Leszek – mój 
mąż. Przed śmiercią powiedział, że Janek Sobolewski to wspaniały 
mężczyzna, który rzekł: „Niech między nami wybiera Agnieszka, 
niech ona zadecyduje”. Kto, będąc w sytuacji Sobolewskiego, tak 
by postąpił? Obawiam się, że mój syn, Janek, po spotkaniu z tobą 
może odwrócić się ode mnie. Z każdą sprawą będzie zwracał 
się do ciebie, a ja pozostanę na uboczu. Nie zabieraj mi syna, bo 
zostanę sama, a zamierzam przy nim dożyć starości. Córki mają 
swoje rodziny, stąd kontakt z nimi jest rzadki, można powiedzieć, 
świąteczny. Proszę się, bądź dla swego syna ojcem nieznanym, 
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błagam w imię naszej przyjaźni i złożonej przysięgi. Jak syn 
oddali się ode mnie, będę sama jak kołek w rozwalonym płocie.

–  Dobrze, Agnieszko, będzie jak prosisz, ale jak mam się 
zachować, gdy syn zechce spotkać się ze mną?

–  Wtedy zdamy się na los szczęścia. Będziemy rozważać 
i decydować.

–  Z synem nie mogę się spotkać, ale z tobą tak, chyba nie ma 
ku temu żadnych przeszkód?

–  Kochany Janku, już nie jestem dwudziestolatką, ale 
kobietą, która dawno przekroczyła pięćdziesiąty rok życia. 
Urodziłam czworo dzieci. Troje z nich wychowałam. Obawiam 
się rozczarowania. Niech w naszej pamięci pozostanie to, co 
było dawniej, młodość, piękno i miłość.

–  Tak uważasz?
–  Tak będzie najlepiej.
–  Nic innego mi nie pozostało. Muszę zgodzić się z twoim 

werdyktem. Jeszcze jedno: czy możesz poinformować mnie, 
jak żyje Ola.

–  O właśnie, bym zapomniała. Ola rozeszła się z pierw-
szym mężem, ale ponownie wyszła za mąż. Ma syna, który też 
nazywa się Jan – z rodu Sobolewskich. Teraz Ola mieszka we 
Wrocławiu. Jak mieszkała w Szczecinie, to nasi synowie byli 
kolegami. Są bardzo podobni do siebie, wiadomo – bracia, ale 
my im tego sekretu nie zdradziłyśmy. Przypuszczam, że sami 
domyślają się swego pokrewieństwa. Jednego razu syn zako-
munikował mi, że musi zadzwonić do Wrocławia i dowiedzieć 
się co nowego u brata, bo dawno nie miał od niego żadnych 
wiadomości. Ten prezent dla Oli od ciebie pochodzi.

–  Olę przecież ty wcisnęłaś w moje ramiona.
–  Tak, to prawda. Uważałam, że Ola osłodzi ci trochę nasze 

rozstanie. Ona tego zadania chętnie się podjęła. Ponieważ była 
bezdzietna i z mężem jej nie wychodziło, więc szukała odpo-
wiedniego partnera. Gdy pierwszy raz zobaczyła cię drze-
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miącego w fotelu, w rozpiętej koszuli, z potarganymi włosami 
i przyciasnej koszuli napinającej muskuły, powiedziała do 
mnie: „On, tylko on”. Więc ustąpiłam moje miejsce koleżance. 
Później Ola opowiadała, że było wam bardzo wesoło, zabawa 
była udana. Ciąża u Oli szybko się ujawniła – czego nie ukry-
wała – że to skutek waszej poznańskiej znajomości.

–  Ładnie bawiłyście się moją osobą, używając mnie jako 
rasowego rozpłodnika.

–  Janku, co też opowiadasz. Wezwana byłam do zakładu pracy. 
Odjeżdżając z Poznania nie byłam świadoma, że jestem w ciąży. 
Dowiedziałam się o tym dopiero po kilku tygodniach. Gdybym 
wiedziała, że jestem w ciąży, to znalazłabym sposób na pozosta-
nie dłużej w Poznaniu i na pewno nie zapoznałabym cię z Olą. 
Ty nie znasz zazdrości kobiet. Objawia się to u nas bez naszej 
świadomości. Kobiety potrafią być zazdrosne o byle ciuch, a tu 
przecież szło o dziecko. To znacznie poważniejsza sprawa, ale 
wyszło, jak wyszło. Masz dwóch synów i ciesz się z tego.

–  Wielka mi pociecha, porozmawiać z własnymi synami 
nawet nie mogę, bo matki chcą nad nimi mieć władzę i ukształ-
tować ich charaktery według własnego upodobania. Prośbę 
twoją szanuję, nie podejmę inicjatywy nawiązania kontaktu 
z synem, ale gwarancji takiej dać nie mogę, jeżeli propozycja 
spotkania wypłynie od jednego lub drugiego syna. Tego ani ty, 
ani Ola, zabronić nie możecie. Uchylacie się obie od spotkania 
ze mną. Trudno, to wasza decyzja. Mnie pozostało tylko przy-
jąć ją do wiadomości. Nie pozostało mi nic innego, jak poże-
gnać się z tobą. Bądź zdrowa. Niech droga twoja i naszego syna 
mądrością Boską będzie opatrzona.

W słuchawce usłyszałem załamujący się głos:
–  Zaczekaj, Janku, jeszcze się nie żegnaj, chcę ci przeka-

zać pewną wiadomość. Otóż ja i Ola rozważałyśmy możliwość 
nawiązania kontaktu z tobą, chciałyśmy zaproponować, abyś 
wybrał jedną z nas. Ola w tym czasie była wolna, po rozwo-
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dzie, a ja w separacji z mężem. Ciebie jednak w Poznaniu nie 
było. Później do nas dotarła wiadomość, że przez pewien czas 
mieszkałeś w Trzciance Lubuskiej, a następnie wyjechałeś do 
Krakowa. Ponadto wiadomości z Trzcianki nie zachęcały nas do 
dalszych poszukiwań. Byłeś stale otoczony wianuszkiem pięk-
nych dziewcząt i kobiet, bawiłeś się wybornie. Dlatego dalsze 
poszukiwania nie miały sensu. Ja i Ola dobrze zrozumiałyśmy, 
że dziewczyna „to kwiatek zaledwie na kilka latek lub rumiane 
jabłuszko, zanim z chłopcem nie trafi do łóżka. Przyjdą chłodne 
wiatry, z kwiatuszka spadną piękne płatki, pozostanie jedynie 
goły badyl. Zaś jabłuszko schrupie niecnota, a ogryzek rzuci 
w błoto”. Myśmy dobrze to rozważyły, że ty na pewno nie byłbyś 
skory zamienić kwiatek na badyl, a jabłuszko na ogryzek. Jak 
zaczęłam, to powiem do końca. Janku, ty z lotnych ptaków się 
wywodzisz, fruwasz wysoko w obłokach, umiesz zasadzki omi-
jać, myśliwych w błąd wprowadzać, o chleb codzienny nie dbasz, 
z łatwością on ci przychodzi. Nam, kobietom po przejściach, nie 
czas gnać za sokołem, raczej szary wróbelek nam odpowiada, 
co gniazdka pilnuje, ziarenka znosi. A jak myśl daleką przy-
wołać chcę, to wystarczy popatrzeć na Jasia, by widzieć sokoła. 
Jedna myśl mi spokoju nie daje, że mały Jaś kiedyś zamieni się 
w dużego Janka – już to odczuwam – że pofrunie wysoko. A teraz 
żegnaj, kochany, na zawsze i proszę tylko o jedno, zachowaj 
w swojej pamięci, że ja też byłam kwiatkiem.

W słuchawce nastała cisza i pustka wokoło. Wywołane 
obrazy i sytuacje z przeszłości uszły z pamięci. Znowu byłem 
sam ze swoimi myślami i niespełnionymi marzeniami. Mam 
w Białymstoku żonę i dzieci, kocham moją rodzinę miłością 
człowieka dojrzałego, bez młodzieńczej fantazji. Dbam o ich 
byt, bezpieczeństwo i spokój duchowy. Każdą wolną chwilę 
poświęcam mojej rodzinie. Często kontaktuję się z rodzeń-
stwem i powinowatymi, z kolegami, z nimi prowadzę poważne 
dyskusje na różne tematy oraz spędzam wolny czas. 
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W taki sposób i takich układach znowu minęło sporo 
lat. Na początku dziewięćdziesiątych lat XX wieku byłem 
w Warszawie, czekałem na autobus na Placu Trzech Krzyży. 
Na przystanku było sporo ludzi. Zauważyłem, że jedna starsza 
pani uważnie mnie obserwuje, ale robiła to ukradkiem, abym 
się nie zorientował. Z początku nie zwracałem większej uwagi, 
ale w pewnym momencie pomyślałem, że ta osoba kogoś mi 
przypomina. Odwróciłem się nagle, ominąłem kilka osób i sta-
nąłem przed moją obserwatorką – była to Agnieszka. Zdjąłem 
kapelusz, ukłoniłem się i pozdrowiłem ją: „Dzień dobry, 
Agnieszko”. 

Jej zdziwienie było całkowite, w milczeniu zlustrowała mnie 
oczami od dołu do góry. Później wyszeptała: „Pan się pomylił” 
– i pobiegła do autobusu, który właśnie nadjechał. Bardzo się 
zmieniła, to już nie była Agnieszka, jaką pamiętałem, ale bar-
dzo zmęczona kobieta. 

Znowu minęło kilka ładnych lat. Częściowo nawet zapo-
mniałem o minionych wydarzeniach, bowiem stale pojawiały 
się nowe. Mimo że byłem emerytem, problemy mnie nie omi-
jały i absorbowały uwagę. Wracałem pociągiem z Wrocławia 
do Białegostoku. Ponieważ było gorące lato, upał dość mocno 
dokuczał, postanowiłem ugasić pragnienie. Przechodząc kory-
tarzem do bufetu, zauważyłem w sąsiednim przedziale doj-
rzałego mężczyznę, bardzo podobnego do moich krewnych po 
kądzieli. „Wielu ludzi jest do siebie podobnych” – pomyślałem 
i zbytnio się tym nie przejąłem. W bufecie kupiłem gorącą her-
batę i jakiś napój. Odwróciłem się i dostrzegłem mężczyznę 
z sąsiedniego przedziału. Patrzyliśmy na siebie przez dłuższą 
chwilę, wreszcie powiedziałem do niego:

–  Jeżeli ma pan sprawę, to chodźmy do stolika i tam swo-
bodnie porozmawiamy, bo tu przy bufecie tłok. 

–  Wezmę tylko kawę i jestem do dyspozycji – odparł.
Przyjrzałem mu się dokładnie i oświadczyłem: 
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–  Wiem, kim jesteś. Synem Agnieszki Lachowicz.
–  Ja też wiem, kim pan jest. Osoby tej samej krwi rozpoznają 

się nawet w milionowym tłumie – usłyszałem w odpowiedzi.
–  Mów, synu, jak żyjesz, jesteś żonaty, masz dzieci, pracu-

jesz, gdzie mieszkasz?
Pytań było bez liku. Po dłuższym namyśle Jan Lachowicz 

zaczął opowiadać: 
–  Jestem żonaty. Żona z zawodu chirurg-dentysta, prowadzi 

prywatną klinikę. Zatrudnia kilku lekarzy i personel obsługi. Mam 
dwoje dzieci, syna i córkę, uczą się w szkołach średnich. Jestem 
z zawodu prawnikiem, uprzednio byłem sędzią, ale zarabiałem 
marne grosze. Obecnie wykonuję obowiązki radcy prawnego 
w dwóch firmach i zarabiam o wiele więcej. Budujemy domek 
pod Warszawą, a na razie mieszkamy w bloku. Mama umarła, już 
dwa lata jak odeszła. Po śmierci Leszka Jakicza mieszkała zawsze 
ze mną i moją rodziną. Przez ojca, który mnie wychowywał, byłem 
traktowany dobrze, tak samo jak moje siostry, a jego córki.

–  Musiał być porządnym człowiekiem, tylko jeden raz go 
widziałem. Dość krótko ze sobą rozmawialiśmy.

–  Mama mi wszystko opowiedziała. Jak było w Klecku, 
jak spotkaliście się w Poznaniu. Nawet wiem o rozmowie 
z Leszkiem Jakiczem, jaką przeprowadziliście w Poznaniu. 
Syn Oli, Janek, też wie, kto jest jego ojcem.

–  To dlaczego żaden z was nie próbował nawiązać ze mną 
kontaktu?

–  Nasze matki, jak wyczułem, miały obawy, że wzajemne 
kontakty mogą mieć negatywny wpływ.

–  A to dlaczego? – zapytałem zdziwiony.
–  Jak zrozumiałem, obawiały się, że my pójdziemy za tobą, 

za twoimi zasadami.
–  A jakie są moje zasady, że trzeba się ich obawiać?
–  Z rozmów mojej matki i pani Oli zrozumiałem jedno, że 

ojciec wyznaje zasadę – życie jest jedno i nie od nas zależne. 
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Dane człowiekowi życie trzeba należycie wykorzystać, brać 
je całą garścią, a jak zachodzi potrzeba, oddać życie za ojczy-
znę, za wyznawaną ideę, ale tak, by wróg dobrze zapamiętał, 
że Polak łatwo swego życia nie oddaje. Cena naszego życia 
powinna być wysoka. Nasze matki obawiały się również tego 
poglądu, że dzieci nie należy chować pod pierzyną, za piecem. 
Dziecko musi poznać życie od samych podstaw, tzn. dobrą jego 
stronę i złą. Jak się mówi: „Dziecko należy puścić na szerokie 
wody i jedynie kontrolować, by nie utonęło. Dziecko musi samo 
nauczyć się pływać”.

–  Życie obecnie stało się takie okrutne, że człowiek odpo-
wiednio nieprzygotowany, zginie w nim. Zasady moje nie są 
takie złe, obawy waszych matek były bezzasadne. Życie trzeba 
brać takie jakie jest, innego nie ma. Na pewno już zdajesz sobie 
sprawę, że życie to uniwersalny chaos, którym rządzi czas 
i przypadek. Trzeba nauczyć się brać życie za kark i to we wła-
ściwym momencie. Spóźnisz się – życie przeleci obok ciebie, 
a pośpiech niesie niedokładność z braku dostatecznego roz-
poznania. Pośpiech tylko ludzi rozśmiesza. Oznaczało to, że 
Agnieszka i Ola skrywały przede mną, że mają synów Janów 
z obawy, abym nie namieszał im w głowach.

–  To nie tak, ojcze. Z ich rozmów, które dotarły do moich 
uszu, wynika, że były o ojca zazdrosne. Jedna nie chciała ustą-
pić drugiej. Długo debatowały nad tą sprawą, a w końcu pozo-
stawiły ją własnemu biegowi. Poza tym, nie były już młodymi 
pannami, a kobietami doświadczonymi życiem. Matka moja 
nie była odważna i zdecydowana. Pozory mylą. Uciekała od 
stanowczych decyzji, później natomiast mocno żałowała. Tak 
było w Klecku, tak było w Poznaniu, tak było w Szczecinie po 
waszej rozmowie telefonicznej i tak było w Warszawie. Miała 
lęk przed podjęciem rozstrzygających decyzji. Później całymi 
tygodniami rozważała swoje postępowanie i miała do siebie 
pretensje za tchórzostwo. Ostatnio nawet nie obeszło się bez 
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interwencji pogotowia ratunkowego. Następstwem takich 
sytuacji były u matki poważne niedomagania zdrowotne.

–  Masz jakieś informacje o Janku Kamieńskim, synu Oli?
–  Mój przyrodni brat, Janek, jest lekarzem. Miał zamiar 

zmienić nazwisko. Mówił, że z Kamieńskim nic go nie łączy. 
Chciał przyjąć nazwisko ojca lub rodowe matki, ale jak postą-
pił, to w tej chwili nie wiem.

–  Jak będziesz z nim rozmawiał, to przekaż mu moje pozdro-
wienia i powiedz, że chętnie nawiążę z nim kontakt, podaj mu 
moje namiary. Oto moje wizytówki, jedna dla ciebie, druga dla 
niego. Chętnie będę was gościł w moim domu.

Warszawa, serdeczne pożegnanie na dworcu z przyrzecze-
niem częstych kontaktów. Jan Lachowicz udał się do swego 
domu, a ja w dalszą drogę do Białegostoku. 

Na tym nasze kontakty ustały. Jan Lachowicz zmienił miesz-
kanie, nie pozostawiając nowego adresu, zaś Jan Kamieński – 
nazwiska nie zmienił – po śmierci matki Oli wyjechał za gra-
nicę. 

Tak to już jest – mam synów i ich nie mam – bo tak ich 
wychowano. 
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Andrej

Na początku lat siedemdziesiątych odwiedziłem moje 
rodzinne strony. Nie było mnie tam ponad dwadzieścia pięć lat. 
Dużo czasu, wiele powstało nowego, wyrosło nowe pokolenie. 
Starsi ludzie odeszli na wieczny odpoczynek. Ciekaw byłem, 
jak żyją moi szkolni koledzy, jak dostosowali się do zaistnia-
łej sytuacji, jakie mają zawody, gdzie pracują. Pytań było wiele. 
Zacząłem odwiedzać znane wioski: moje rodzinne Iwanowo, 
Dziemidowicze, Łań i Kirkowczyznę. Właśnie w Kirkowczyźnie 
zaszedłem do domu Andreja. Na progu powitała mnie raczej 
niemłoda już niewiasta. Najpierw zmierzyła mnie wzrokiem, 
potem powiedziała: 

–  A wy do kogo? – pokazując przy tym cały garnitur złotych 
zębów. 

–  Ja do Oli.
–  Ola już tu nie mieszka.
–  Może jest pan Andrzej.
–  Pan nie pan, ale baćka Andrej leży na piecu i ogrzewa swoje 

stare boki – wskazała ręką na stojący nieopodal piec trzonowy.
Podszedłem bliżej i zobaczyłem, że tam, pod sufitem, na 

sklepieniu pieca leżał jakiś człowiek, który niespiesznie pod-
niósł rozczochraną głowę.

–  A wy kto? – zapytał. 
–  Jestem Jan Sobolewski z Iwanowa, to znaczy mieszkałem 

tam do roku 1946, a teraz mieszkam w Polsce.
Zaległa cisza. Zarówno Andrej z wysokości pieca, oparty na 

łokciach, jak i niewiasta, długo mi się przyglądali. 
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–  Mówisz, że z Polski jesteś, a czego chcesz? – po długim 
namyśle odezwał się Andrej.

–  Ot, pogadać.
–  Pogadać – jak echo powtórzył Andrej.
–  No dobrze, można pogadać, ale wyrzuć to ot, bo ja go nie 

rozumiem – kontynuował swoją myśl Andrej.
Mężczyzna powoli zszedł z pieca. Stał przede mną wie-

kowy starzec: siwa długa broda, na głowie także siwe, rzadkie 
i zmierzwione włosy. Jednak oczy i krzaczaste brwi były te same 
– Andreja. 

–  Proszę, siadaj – starzec podsunął nogą taboret. Sam usiadł 
na drugim.

–  To ty jesteś synem pana Macieja Sobolewskiego z Iwanowa.
–  Tak synem, ale bez tego to, bo ja go nie rozumiem.
Obaj wybuchnęliśmy śmiechem. Zwracając się do niewia-

sty, Andrej wydał polecenie:
–  Fienia, przynieś z piwnicy dzban kwasu.
–  Ja nie Fienia, a Fiedosja – odezwała się niewiasta.
–  Ona koniecznie chce być Rosjanką, nawet imię swoje 

przekształciła na modę rosyjską – wyjaśnił Andrej, gdy kobieta 
opuściła izbę.

–  Ona tutejsza, z sąsiedniej wioski, Czanowiczy, żona mego 
najmłodszego syna, Aloszy. Dziś panuje taka moda, a i odgórny 
nakaz wypierania białoruskiego języka z potocznej mowy, bo 
w urzędach ruski język panuje już od dawna. Ola, moja córka, 
była nauczycielką w dziesięciolatce, nauczała naszej tutejszej 
mowy, opowiadała, że czas na naukę języka białoruskiego był 
i jest coraz krótszy. Do mnie też mówili, jak byłem dozorcą, 
abym do naczalstwa zwracał się w języku ruskim. Ja natomiast 
im odpowiadałem, że jestem tutejszy chłop i swoją hutarkę 
(mowę) mam. Mówię takim językiem, którego mnie matka 
uczyła – Andrej zamilkł, widać było po jego zmarszczonej twa-
rzy, że wędruje gdzieś daleko myślami.
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Nie przerywałem tego milczenia. Fienia, czy jak chciała, 
Fiedosja, przyniosła kwas, postawiła na stole dzbanek i dwie 
szklanki – musztardówki – napełniła je płynem trudnej do 
określenia barwy i powiedziała: „Proszę”. Spróbowałem, kwas 
był chłodny i dobry w smaku. Od razu rozpoznałem, że to sfer-
mentowany sok brzozowy. 

–  Co z twoim baćką, jak mu się wiedzie?
–  Ojciec już nie żyje. Zmarł w 1959 roku. Miał gospodarstwo, 

cały czas ciężko pracował.
–  Pan Sobolewski to był pracowity człowiek, porządny, spra-

wiedliwy i czuły na ludzką biedę. Dziś już takich ludzi nie ma. 
Pamiętam, jak bywało, pomagał mnie i innym klepiącym biedę. 
Widocznie sam nie miał łatwego życia.

Andrej łyknął trochę kwasu i znowu popadł w zadumę. 
Czasami podnosił głowę, marszczył czoło, to krzaczaste brwi 
wznosił do góry, to zgrabiałą dłonią przeczesywał zbielałe 
włosy. W końcu kiwnął głową i powiedział:

–  Nasz czas już minął. Dziś należy do was, do młodego pokole-
nia. Dla nas, starych, czas nie był pomyślny. Dwie światowe wojny, 
zmiana państwowości, zmiana ustroju państwowego, zmiana 
myślenia, zmiana nawyków i obyczajów. Za dużo tego jak na jedno 
życie. Wam młodym jest łatwiej dostosować się do nowego ładu, 
bo mało znacie starego. Mnie jednak szkoda dawnych lat. Cały 
tydzień ciężko się pracowało. Niedziela była zasłużonym dniem 
odpoczynku. Dzwony cerkiewne już od rana zwoływały wiernych 
na modlitwę. Baciuszka długo modlitwę prowadził. Wokoło cer-
kwi słyszało się tylko tutejszą mowę. Nikt nam nie zwracał uwagi, 
jak to czyni się dziś, że rzekomo nasza tutejsza chłopska mowa 
jest nieładna. Jak się mówi dobre rzeczy, to każda mowa jest 
ładna. Twój ojciec przecież był Tatarem, a naszą chłopską mowę 
szanował. Cudza mowa to jak cudzy chleb, tylko z tą różnicą, że 
cudzy chleb nadto na zubach osiada, zaś cudza mowa kamieniem 
na duszę się kładzie i ciężarem swym ją ugniata.
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Andrej znowu zamilkł. Ciszę przerwała Fienia, która zwra-
cając się do Andreja, zapytała:

–  Może coś podać, bo zaraz do roboty idę.
–  Tak, tak, podaj – z ożywieniem powiedział Andrej. – Butelka 

w szkawczyku jest.
Starzec podniósł się z taboretu i przed lusterkiem zaczął 

porządkować swoją fryzurę. Tymczasem na stole znalazła się 
butelka samogonu i zakąska. Obowiązkowo kiszony ogórek, 
ryba z konserwy, sałatka (zielona sałata i szczypior zalany kwa-
śną śmietaną), grzybki ze słoika, razowy chleb i masło. Andrej 
nalał samogonu do musztardówek, obowiązkowo pod marusin 
pajasok i powiedział:

–  Nu, za nasze zdrowie i spotkanie.
Łyknęliśmy samogonu, był zrobiony z żyta, dobry, mocny. 
–  Bierz zakąskę – zachęcał Andrej.
–  Po pierwszym zakąski nie używam.
–  O! To ty taki bohater – Andrej pospiesznie napełnił szkla-

neczki, stuknęliśmy się, szkło wydało stłumiony dźwięk, wypi-
liśmy. Zabrałem się do jedzenia: grzybki były dobrze zrobione, 
najbardziej jednak smakował mi razowy chleb posypany 
czarnuszką, upieczony na dębowych liściach, i świeże masło. 
Osełka była owinięta w chrzanowy liść. Andrej, rozgrzany 
samogonem, dalej kontynuował przerwaną myśl:

–  Widzisz, bardzo denerwuje mnie to wciśnięte nam „towa-
rzyszu”. Mówię im, że ja z nikim towarzystwa nie zakładałem. 
Jeżeli to wasze zawołanie partyjne, to proszę tytułować się 
tak między sobą, a nie do mnie, starca, zwraca się taki mło-
dzik „towarzyszu”. Odpowiadam takiemu, co to ze mną świnie 
pasałeś, że towarzyszem nazywasz. No i od razu masz nieprzy-
jemność – taki pójdzie, naskarży, i jeszcze dołoży. Miałem kilka 
takich przypadków. Ot, nie wytrzymam i powiem, co myślę, 
a szczególnie na temat władzy robotniczo-chłopskiej. Jednego 
razu – to było przed jakimiś wyborami – na zebraniu aparat-
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czyk zaczął nam kłaść do głów, że deputatem rady krajowej 
koniecznie musi być generał (nazwiska jego już nie pamię-
tam), bo wytypował go pieryfierajnyj kamitieć partii. Wstałem 
i powiedziałem, po co te wybory, skoro generał już wybrany bez 
naszej wiedzy i zgody. I w ogóle, co on ma wspólnego z chło-
pami i robotnikami, żeby nas reprezentować. No i rozpętało 
się piekło. Widzisz, przyjacielu, teraz nami rządzą sekretarze 
i urzędnicy, a szczególnie pochodzenia rosyjskiego. Robotnik 
i chłop nie ma nic do powiedzenia, zresztą nikt ich o nic nie 
pyta. Jednego takiego pytam, co w Rosji tobie ciasno było, że 
tu przyjechałeś? Po kilku takich wypowiedziach odesłano 
mnie na emeryturę. Dobrze, że tak to się skończyło, mogło być 
gorzej, a to dzięki przewodniczącemu sielsowietu. Dobry to był 
człowiek, za co pojechał na Saławki.

Andrej znowu zamilkł, siedział nieruchomo, tylko co jakiś 
czas dłonią ocierał spocone czoło. Rozlał resztę alkoholu, 
w milczeniu opróżniliśmy szklanki. Podniósł na mnie wzrok 
i powiedział:

–  Ty też na pewno pamiętasz, bywało w majowy wieczór 
wyjdziesz na ulicę i słyszysz, jak wokoło rozlegają się chóralne 
śpiewy. To młodzież śpiewała w okolicznych wsiach. W sta-
wach kumkały żaby, zaś w zagajnikach, jakby konkurencyjnie, 
odbywały się trele słowików. Było czego słuchać. Dziś tego już 
nie ma. Młodzież opuściła wioski, ze stawów spuszczono wodę, 
a zagajniki wycięto. I co ja mam teraz słuchać? Nudnych mów 
agitatorów, którzy w kółko powtarzają to samo, wrzaskliwą 
muzykę, czy też pieśni wychwalające nieudolnych przywód-
ców. To nie na moje stare uszy. Młodzi ludzie do życia podcho-
dzą jakoś bardzo lekko, jakby lekceważąc je. Tak nie można. 
Ja nie przyzwyczajony tak lekko traktować życie. Moja praca 
zawsze była solidna. Ziemię uważam za świętą, uprawiałem ją 
starannie, za co odwdzięczała się dorodnymi plonami. Dziś zie-
mia nie jest szanowana. Nowi gospodarze uważają, że traktor 
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wszystko za nich załatwi, a on tylko ją tratuje. Ziemia wymaga 
ludzkiego potu, a oni nijak z siebie tego nie mogą wycisnąć – 
jaka praca takie plony.

Andrej na chwilę zamilkł. Skorzystałem ze sposobności 
i zapytałem:

–  Jak żyje Ola, jak sobie ułożyła życie? 
–  Ola, moja kochana córka! Długo ciebie wspominała, 

mocno wlazłeś jej do głowy i serca. Szczególnie wspominała 
tamtą jesienną noc, jak w czasie okupacji wracaliście ze wsi 
Łań, tam mieliście jakieś koleżeńskie spotkanie. Były roztopy, 
mieliście przemoczone łapcie, w kuchni przy piecu suszyliście 
swoje skarpetki, później piliście herbatę z sacharyną, bo cukru 
nie było. Rano, gdy odchodziłeś z domu, kilka razy pocałowa-
łeś Olę. Ty odszedłeś, a ona stała jak oczarowana, płonęły jej 
policzki, błyszczały roześmiane oczy.

–  To był koleżeński pocałunek i nic więcej – wtrąciłem.
–  Tak ty uważasz. Ola to inaczej odebrała, cały czas żyła jakąś 

ukrytą nadzieją. Przetoczył się front. W roku 1944 poszedłeś 
do wojska. Będąc ranny, ze szpitala napisałeś do niej list. Jak 
ona biedna cieszyła się tym listem, treść jego znała na pamięć. 
Wołała do mnie, żeś do niej napisał!

Później dotarła wiadomość, że już jesteś w domu i że jesteś 
mocno okaleczony. Ola pobiegła do Iwanowa, żeby cię zoba-
czyć. Wróciła, była mocno zasępiona. Zapytałem, co się stało. 
Odpowiedziała, że Janek jest mocno chory, jakiś smutny, mało 
mówi. Byłeś młody, pod macierzyńską opieką, szybko wróciłeś 
do względnego zdrowia. I znów spotkaliście w łańskiej szkole. 
Oli wrócił uśmiech na twarzy, a oczy płonęły jakimś niezna-
nym dla mnie blaskiem. Cały czas coś o tobie opowiadała, to 
rozwiązałeś jakieś fizyczno-matematyczne zadanie, czymś 
zdziwiłeś nauczyciela i całą klasę, a to napisałeś opowiadanie, 
które dla przykładu było czytane w klasie itp. Cieszyłem się, że 
Ola jakoś odżyła, bo śmierć matki, a mojej żony, i brak od cie-
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bie wieści – załamało dziewczynę. Była milcząca, stroniła od 
ludzi, siedziała nieruchoma i wpatrywała się w jeden punkt. 
Miałem poważne obawy o jej stan zdrowia. 

Było już dobrze, gdy ty nagle wyjechałeś do Polski. Córka 
to znowu mocno przeżyła – zapadnięte policzki, podkrążone 
oczy. Długo była zamknięta w sobie. Pojechała do Mińska, 
dostała się na studia, nowe otoczenie i Ola stopniowo zaczęła 
dochodzić do równowagi, ale nie była to już ta sama Ola. Była 
jakaś twarda. Milcząca, opryskliwa. Kiedyś zapytałem ją, dla-
czego tak się zmieniła. „Dlaczego – powtórzyła jak echo. – Tato, 
ty wiesz dlaczego. Zresztą dla kogo mam być miła, uśmiech-
nięta. Dzisiejsza młodzież jest wulgarna, mało inteligentna, 
taki przyjdzie, niby grzecznie rozmawia, ale tylko czeka na 
okazję, aby łapy wsadzić pod spódnicę, a ja takiemu od razu 
walę w pysk – a rękę mam twardą. Zajmowałam się sportem, 
chodziłam na siłownię, trenowałam walki wschodu. Musiałam 
sama bronić się, bo zabrakło moich obrońców: Janka, jego 
kolegi, Soroki – to były chłopaki z klasą. Pamiętam, to chyba 
było w 1938 roku, graliśmy na szkolnym boisku w siatkówkę 
i niespodziewanie Górko klepnął mnie ręką po tyłku. Janek 
od razu uderzył go w twarz, a Soroka poprawił. Pamiętam 
słowa Janka, żeby szedł świnię w chlewiku poklepać, a nie ich 
koleżankę. Wychowawczyni pochwaliła chłopaków, że stanęli 
w mojej obronie, że to chwalebne z ich strony, ale takie sprawy 
mają załatwiać poza terenem szkoły. No i tak było, często 
widzieliśmy uczniów z siniakami na twarzy. Wiedzieliśmy, że 
taki coś zawinił i dostał, na co zasłużył. Poobijani szkolni chu-
ligani chcieli wziąć rewanż, ale nic z tego nie wyszło, zostali 
rozpędzeni przez tatarskich chłopaków z Iwanowa. Ot, cała 
przyczyna mojej zmiany”.

Po skończeniu studiów Ola rozpoczęła pracę jako nauczy-
cielka. Wyszła za mąż, urodziła dwoje dzieci, rozwiodła się 
z mężem, później znowu studiowała. Teraz żyje w Mińsku 
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i uczy młodzież białoruskiej literatury. To wszystko co można 
powiedzieć o Oli – zakończył gospodarz.

–  Ja jednak chciałbym zobaczyć się z Olą, porozmawiać, 
powspominać młode lata. Proszę podać mi jej adres w Mińsku, 
może kiedyś tam będę, to odwiedzę ją.

–  Po co? Adresu nie dam, Ola znowu będzie przeżywała, 
odżyją w niej dawne wspomnienia, tak jak po twoim liście, 
który raczyłeś do niej napisać z Poznania w 1950 roku.

–  Wtenczas pracowałem w firmie transportowej Hartwig. 
Wydelegowano mnie na Targi Poznańskie w roli tłumacza 
języka rosyjskiego. Tam poznałem Rosjan i właśnie im dałem 
list, aby wysłali go do Oli. Pamiętam, że były poważne trudno-
ści z wysyłaniem listów do Związku Radzieckiego. Wysyłane 
listy przeważnie nie docierały do adresatów.

–  W odpowiedzi Ola wiele listów do ciebie napisała, jednak 
odzewu nie było. Ola znowu to mocno przeżyła. Ona jest bar-
dzo wrażliwa, wszelkie niepowodzenia sprawiają jej dużo cier-
pienia. Proszę cię, nie chodź do niej. Jeżeli masz jakąś litość, to 
oszczędź ją, nie dolewaj goryczy.

–  Listy pisane przez Olę do mnie nie dotarły. Panie Andrzeju, 
skąd ta pewność, że nasze spotkanie będzie dla niej gorzkie, 
a może będzie to radość?

–  Tak, na początku radość, ale później – smutek – odparł 
Andrej.

Za oknem rozległ się warkot motocykla. To przyjechał po 
mnie Kościa Litwin. Pożegnałem się z gospodarzem, podzięko-
wałem za poczęstunek i odjechałem. Adresu Oli nie dostałem. 
Przykro mi było z tego powodu. 

Kościa Litwin zaprosił do swego domu kilku moich dawnych 
kolegów i znajomych. Biesiada trwała do rana. Wspominaliśmy 
dawne czasy. Opowiadałem im, jak żyjemy w Polsce. Nad ranem, 
nie mogąc zasnąć – z powodu kilku wypitych kaw – rozmyśla-
łem, że wspólne tematy mamy jedynie w odniesieniu do czasu 
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minionego, podobną też mamy ich ocenę. Natomiast pojmo-
wanie dnia dzisiejszego znacznie nas różni. Moi dawni kole-
dzy żyją w innym klimacie, mają odmienną ocenę wydarzeń. 
Czułem, że jestem wyobcowany z mego pierwotnego środowi-
ska. Dawni koledzy mają swoje sprawy, kłopoty, których ja nie 
rozumiem, i odwrotnie. Oni nie rozumieli celowości różnych 
zrywów wolnościowych Węgrów, Czechów, polskiej odwilży 
itp. Powiedziałem im, że stary Andrej bardziej te sprawy poj-
muje niż oni. Sami na siłę stajecie się Rusami, do przepaści 
sprowadzicie białoruską kulturę i jej niezależny byt. 

W gościnie czas szybko minął, trzeba było wracać do domu. 
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Barbara 

W szkole wszyscy wołali na nią Baśka. Oficjalnie pisano: 
Barbara Szarowska zamieszkała w Korzoniowie, uczennica 
technikum, wydział włókienniczy. 

Pierwotnie nie zwracałem na nią żadnej uwagi, ot dziew-
czyna, jak wiele innych spacerujących po szkolnych koryta-
rzach w czasie przerw między lekcjami. Niektóre z nich pró-
bowały flirtować z chłopakami, nawet umawiały się na randki, 
organizowały prywatki itp. Ja, będąc związany z Agnieszką, na 
zaczepki dziewcząt nie byłem czuły. Z uśmiechem dawałem im 
do zrozumienia, że na zaloty jeszcze przyjdzie czas. Gdy ode-
szła Agnieszka, jeszcze więcej byłem zamyślony, rozgoryczony, 
nie zwracałem uwagi na dziewczyny. 

Rozpoczął się rok szkolny 1943/44. Chodziłem do szkoły 
na wykłady i na zajęcia praktyczne. Wieczorami odrabiałem 
lekcje i szyfrowałem informacje dla oddziałów partyzanc-
kich; o ruchach wojsk niemieckich, o osobach więzionych, 
wywozach ludzi i mienia materialnego, o jeńcach wojennych, 
o Ukraińcach będących na usługach Niemców, o białoruskiej 
policji, a szczególnie o osobach bardzo aktywnych itp. 

Wojna stawała się coraz bardziej dokuczliwa, a Niemcy 
i ich sługusy bardziej okrutni. Zlikwidowano żydowskie getto, 
kilka osób powieszono na kleckim rynku. Egzekucji dokonano 
publicznie, dla postrachu miejscowej ludności. Sowieccy lot-
nicy kilka razy bombardowali Baranowicze. Przez pomyłkę, 
zamiast rzucić bomby na stację kolejową w Klecku, rzucono 
je na naszą wieś odległą o sześć kilometrów od stacji. Były 
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pożary, spłonęły u naszego sąsiada gospodarcze zabudowa-
nia. 

Ja nie ustawałem w pracy konspiracyjnej. Zebrane wiado-
mości składałem w punkcie kontaktowym, ale nie wiedzia-
łem, kto je odbiera. Pierwotnie moje informacje otrzymywał 
Muchtar Korycki, ale później odbiorca był mi nieznany. 

Nastała wiosna 1944 roku. Front wojny zbliżał się do naszej 
miejscowości dużymi krokami, było to widoczne nawet po 
zachowaniu Niemców. Wywozili do Rzeszy wszystko co im 
wpadło w ręce. Żandarmeria niemiecka uciekła z miasta. Dużo 
zaś było wojska. Już nie mieli oni tej pychy co dawniej. Łazili 
po domach i prosili o sprzedanie samogonu. Pewnego dnia, 
gdy byłem sam w domu, wszedł żołnierz niemiecki i poprosił 
o samogon. Był już człowiekiem niemłodym. Widziałem w jego 
oczach ogromny smutek – rozpacz. Podałem butelkę samogonu, 
a on poprosił o dwie szklanki, chciał bym z nim wypił. Nalał do 
szklanek samogonu i powiedział czystą polszczyzną: „Na zdro-
wie”. Wypiliśmy, a ja szybko usmażyłem jajecznicę i podałem 
chleb. Znowu nalał do szklanek samogonu i zaraz wypiliśmy. 

–  Mam dobrą herbatę, jeśli możesz, to zalej ją wrzątkiem – 
zaproponował żołnierz.

Zaparzyłem więc herbatę, ale powiedziałem, że cukru to ja 
nie mam.

–  Nie szkodzi, mam sacharynę – Niemiec ponownie sięgnął 
do torby i podał maleńkie pudełko. Gdy samogon zaszumiał 
w głowie, zaczął opowiadać. 

–  Widzisz, młody przyjacielu, piję, bo chcę zabić swój nie-
wymowny ból, o tu on siedzi – Niemiec wskazał ręką na klatkę 
piersiową. – Nijak pozbyć się go nie mogę, pewnie tak będzie aż 
do śmierci, której wcale się nie boję, a nieraz myślę, że w mojej 
sytuacji, śmierć to najlepsze wyjście.

Żołnierz zaczął płakać. Nie przeszkadzałem mu w tym, jedy-
nie podałem ręcznik, którym ocierał twarz. Miałem pewną 
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satysfakcję, oto zobaczyłem płaczącego Niemca, bez pychy, bez 
buty narodu wyższej rasy. Niemiec otarł twarz, nieco uspokoił 
się i zaczął opowiadać:

–  Mój ojciec był biznesmenem, miał tu w Polsce swoje inte-
resy. Często, jeszcze przed pierwszą wojną światową, ojciec i ja 
odwiedzaliśmy tereny polskie, Łódź, Białystok, Bielsko Biała, 
Wilno, Lwów i inne miasta. Ojciec zajmował się sprawami biz-
nesowymi, a ja turystyką. Ponieważ moja matka pochodziła 
z Niemców nadwołżańskich, więc języki słowiańskie nie były 
mi obce, tym bardziej, że na studiach zajmowałem się kulturą 
Wschodu. Czytałem w oryginale utwory Mickiewicza, Puszkina 
itp. Szczególnie mnie interesowała Puszcza Białowieska, 
Polesie, no i szukałem „tych pagórków leśnych, tych łąk zielo-
nych szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych”.

–  Znalazł pan te łąki?
–  Znalazłem. Znalazłem skrawki ziemi jeszcze niezbruka-

nych ludzką działalnością i to mnie najbardziej interesowało. 
Góry mamy i w naszym kraju, ale to nie to co u was.

Zapanowało milczenie. Moja myśl nieustannie pracowała, 
albo jest to facet, który przyszedł mnie „rozpracować” i zaczyna 
od płaczu i od romantyki, albo jest naprawdę humanistą. 
Zobaczymy, co będzie dalej. Pistolet ma przy sobie na pasie, ale 
na stole leżą noże, w razie czego trzeba działać błyskawicznie 
i uciekać do lasu, okrążając miasto. Niemiec, jakby wyczuwając 
moje obawy, rzekł: 

–  Mnie możesz się nie obawiać, jestem niegroźny – rozpiął 
pas i wraz z pistoletem zawiesił na wieszaku.

–  Jestem samotny na tym świecie. Wojna zabrała moich bli-
skich. Najstarszą córkę, z zawodu lekarz, zmobilizowano do 
wojska. Była w Afryce w Korpusie Afrika i tam zaginęła, nie 
mam o niej żadnych wiadomości. Jeden z synów zginął pod 
Kurskiem, a drugi, lotnik, zestrzelony nad Kanałem La Manche. 
Żona z dwojgiem wnucząt zginęła w czasie bombardowania 
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Hamburga. Zięć już uprzednio zginął we Francji. Teraz mnie 
śmierć nie jest straszna, możesz nożem mnie uderzyć lub – 
tam wisi pistolet, skorzystaj z niego.

–  Co pan takie rzeczy opowiada, na co potrzebna mnie jest 
pańska śmierć.

–  Ja wiem, że wy Niemców nie lubicie, zresztą nie ma 
za co ich lubić, tyle wyrządzili wam zła, a i sobie też. Jesteś 
Białorusinem?

–  Nie.
–  Ruskiem?
–  Nie.
–  Polakiem, Ukraińcem?
–  Też nie.
–  To kim jesteś?
–  Tatarem. Do roku 1939 obywatelem Państwa Polskiego.
–  To co tu robisz? – dziwił się Niemiec. – Dlaczego nie jesteś 

na stepie?
–  Step zabrali Rosjanie.
–  Z tego wynika, że Rosjanie i Niemcy są dla ciebie wrogami.
–  Nie zaprzeczam – bezwiednie wyrwało się z moich ust.
Gość ponownie nalał do szklanek resztkę samogonu 

z butelki. Postawiłem na stół drugą. Niemiec dopełnił z niej 
szklanki i powiedział, wskazując ręką na butelkę: 

–  A to schowaj na następny raz. 
Jeszce długo rozmawialiśmy. Opowiadał, że front się cofa, 

że oni są dalszym zapleczem frontu wschodniego. Organizują 
dostawy dla żołnierzy frontowych, że tych dostaw nie ma skąd 
brać, Rzesza już jest pusta. Artykuły żywnościowe są ściągane 
od podbitych narodów. Zaś broń produkują tylko Niemcy, 
Austriacy i Czesi. Dostawy padają często łupem oddziałów par-
tyzanckich. Na koniec oznajmił, że ma dość takiego życia:

–  Wszyscy ludzie są przeciwni Niemcom, bo oni na to zasłu-
żyli.
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Wstał i chwiejnym krokiem ruszył do wyjścia. 
–  Zabierz pan pas i pistolet – krzyknąłem za odchodzącym.
Początkowo Niemiec dostarczał mi benzynę, a później 

wszystko, co mu w ręce wpadło (broń także). Paul – tak miał 
na imię – był moim częstym gościem. Wchodził wejściem 
od ogrodu (pokazałem mu, które deski należy uchylić, aby 
z zewnątrz dostać się do ogrodu). Piliśmy samogon, zagryzając 
wędzonym boczkiem, cebulą i razowym chlebem. Paul zdra-
dzał wiele wojskowych tajemnic, które przekazywałem party-
zantom. Przypuszczam, że robił to celowo. Ja zaś podwoiłem 
ostrożność, a także poinformowałem oddział partyzantów, że 
nawiązałem kontakt z Niemcem. 

Nieoczekiwanie Paul zjawił się w środku dnia i rzekł:
–  Dziś wieczorem jedziemy do Grodna, nasze miejsce zajmą 

oddziały przyfrontowe. Front wojny zbliża się już do Mińska. 
Dawaj samogonu i słoniny, ile masz. Zapłatą będzie cały worek 
broni i amunicji. Leży schowany w twoim ogrodzie za krza-
kiem. I jeszcze jedno – nie osądzaj mnie źle. Ja wiem, kim ty 
jesteś. Bywaj.

Było to nasze ostatnie spotkanie. 
Wśród takich to problemów sprawa odejścia Agnieszki po 

trochu uległa zatarciu. Często sam się dziwiłem, że coraz mniej 
o niej myślę. Trudno, odeszła, a życie toczy się dalej. 

Był to koniec kwietnia 1944 roku. Szedłem przez plac 
szkolny i usłyszałem, że ktoś wołał:

–  Janek, Janek, zaczekaj!
Odwróciłem się i zobaczyłem Baśkę biegnącą w moim kie-

runku. Złapała trochę powietrza w płuca i powiedziała:
–  Do mojego albumu już wszyscy się wpisali, tylko twego 

wpisu brak. Proszę, bądź tak dobry i napisz mi coś na pamiątkę. 
Patrzyłem na Baśkę i nie wierzyłem swoim oczom: „Toż 

z niej przecie cudowny kwiat”. 
–  Jaka ty piękna dziewczyna jesteś...
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–  Szkoda, że ty tego dotąd nie zauważyłeś.
–  Przyrzekam, naprawię swój błąd.
–  Zobaczymy – Baśka uśmiechnęła się i pobiegła na lekcje, 

bowiem dzwonek obwieszczał, że przerwa dobiegła końca.
Wziąłem do rąk album, przejrzałem pobieżnie i posze-

dłem do domu. „Co ja tej Baśce napiszę” – zastanawiałem się. 
W domu przeczytałem zapisy już naniesione. Ot, takie sobie – 
szkolne, przeważnie z życzeniami i niezapominaniu kolegów 
i koleżanek z młodych lat. Chciałem napisać coś dobrego, tro-
chę inaczej, ale wyszło nie tak, jak chciałem. 

Oto tłumaczenie z języka białoruskiego. 

Co moje serce nakazuje, wpisuję. 
Jesteś jak kwiat,
Co rosą poranną skropiony, 
Wiosennym słońcem ogrzany. 
Swym urokiem wabisz motyle,
Zebrało się ich aż tyle. 
Bądź także mi bliska, 
Jak na Cię patrzę – to w sercu ognisko. 
Ugaś ten pożar, miła, 
Jak nie na zawsze, 
To przynajmniej na chwilę. 

Jan S. 
Kleck, w kwietniu 1944 roku

Baśka uznała, że to pewien rodzaj oświadczyn i chodziła 
z podniesioną głową, i nazywała mnie swoim chłopakiem, 
a ja przeciwko temu nie protestowałem. Pamiętam to dokład-
nie, była sobota, mniej lekcji, brak zajęć praktycznych, więcej 
czasu wolnego. Wyszedłem ze szkoły, czekała na mnie w bra-
mie. Wyglądała ślicznie. Z wielką przyjemnością na nią patrzy-
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łem. Troszeczkę była niższa od Agnieszki, ale bardziej rozbu-
dowana. Wszystko, co trzeba, było u niej na miejscu. 

–  Co tak się przyglądasz? – zareagowała Baśka.
–  Bo bardzo mi się podobasz – odpowiedziałem.
–  Czekam tu na ciebie. Chodź do mnie, zjemy u mnie obiad 

i pójdziemy nad rzeką trochę pospacerować, porozmawiać.
Szybko zjedliśmy obiad, nie powiem, nawet smakował. 

Baśka pokazała swoje lokum. Duży, ładnie urządzony pokój – 
przytulne gniazdko. Poszliśmy nad rzekę Łań do miejscowości 
zwanej Krasny Staw. Kiedyś było tu większe rozlewisko wodne, 
a nazwa pochodziła jeszcze od najazdu tatarskiego. Rozlewisko 
zlikwidowano, a nazwa pozostała. Szliśmy dróżką biegnącą 
obok rzeki. Cicho pluskała woda, wokoło zielone łąki obsy-
pane kwieciem rozmaitym, nad którymi uwijały się pracowite 
pszczoły. To trzmiel barytonem zahuczy, to w szuwarach znie-
nacka kaczka zagdacze. Hen, za rzeką i łąkami, na niedużym 
pagórku zaciemniał horyzont nieduży lasek. Błękitem nieba 
płynęło kilka pierzastych postrzępionych chmurek. Właśnie 
tam wysoko zawieszony skowronek bezustannie śpiewał swoją 
pieśń, zaś śmigłe jaskółki lotem ukośnym gnały za zdobyczą. 
Cisza panowała wokoło, tylko z oddali, co pewien czas, dolaty-
wał do nas pomruk miasta. To Niemcy, szosą na Baranowicze, 
wywozili zagrabione mienie. Baśka, zwracając się do mnie, 
powiedziała: 

–  Janku, popatrz jak tu jest ładnie. Bardzo dobrze, że natura 
nie reaguje na wojnę, bo inaczej człowiek by oszalał. Wystarczy 
wyjść za miasto, już jest inaczej, bardziej swojsko, przytulniej, 
miła atmosfera.

–  To prawda, moja kochana dziewczyno, a przyroda zachęca 
do miłości.

Przytuliłem Baśkę do siebie i całowałem jej usta, policzki, 
włosy. Baśka odwzajemniała się pieszczotami. Moja ręka, bez-
wiednie, wędrowała po ciele dziewczyny. 
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–  Janku, nie tu, idźmy dalej.
Byłem posłuszny. Oddaliliśmy się znacznie od drogi. 

Osłaniały nas krzewy. Rozłożyłem marynarkę na miękkiej 
trawie i kochaliśmy się. Okazało się, że przede mną nie miała 
nikogo. 

–  Dziewczyno, jak ty uchowałaś się do tej pory nietknięta.
–  Czekałam na ciebie. Na pamiątkę weź moje majtki.
–  Do miasta pójdziesz bez majtek?
–  Żartowałam, a ty na poważnie bierzesz.
Znowu kochaliśmy się, a potem na golasa pluskaliśmy się 

w wodzie. Woda w rzece była zimna, kąpaliśmy się krótko. 
Baśka wycierając moje plecy, powiedziała: 

–  Ładnie jesteś zbudowany, mięśnie masz ponaciągane jak 
struny w gitarze. Długo tobie się przyglądałam, jesteś bardzo 
sprawny, szybki, dobrze w piłkę grasz.

–  Dlatego mnie wybrałaś?
–  Nie tylko dlatego. Masz jeszcze wiele dobrych cech, ładnie 

tańczysz, jesteś spokojny, zrównoważony. Pamiętasz prywatkę 
u Helenki, tańczyłeś wtedy ze mną. Trzymałeś mnie jakoś 
leciutko za ramię, wirowaliśmy walczyka. Na zakończenie tańca 
pocałowałeś mnie w policzek, podziękowałeś za taniec i odpro-
wadziłeś na miejsce, gdzie siedziałam uprzednio. Zabawa 
niepostrzeżenie przeciągnęła się, nastała godzina policyjna. 
Rodzice Helenki nie zezwolili na opuszczenie przez młodzież 
ich mieszkania. Razem było nas pięć par, czyli dziesięć osób. 
Jakoś nas rodzice Helenki rozlokowali. Tylko ty nie mogłeś 
znaleźć miejsca. Powiedziałeś, że będziesz spać w fotelu. Nas, 
trzy dziewczyny, ulokowano na tapczanie w poprzek, a pod nogi 
postawiono krzesła. Jedna z dziewcząt powiedziała, że jeżeli 
będziesz grzeczny, to proszę do nas. Powiedziałeś, że będziesz 
bardzo grzeczny. Ulokowałeś się na skraju tapczanu, obok 
mnie. Z tego powodu byłam bardzo rada. Wtedy głośno powie-
działeś: „Dziękuję wam, moje miłe panny, że zechciałyście przy-
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jąć mnie, samotnego, pod swój dach. Życzę wam kolorowych 
snów”. Jedna (dziś już nie pamiętam, która) złośliwie odezwała 
się: „To Baśka będzie miała kolory”. Chciałam odpowiedzieć, ale 
ty mnie uprzedziłeś: „Będę starał się i robił, co w mojej mocy, 
więc zapraszam panny na kolory, tylko pojedynczo, nie hur-
tem”. Złośnica zamilkła, a ty odchyliłeś moje włosy i pocałowa-
łeś w szyję. Po moim ciele przeszedł prąd. Dobrze, że światło 
było zgaszone, bo naprawdę cała płonęłam z radości i byłam 
w kolorach. Ręka twoja zawędrowała do moich piersi, łagodnie 
ją odsunęłam na bok. Nie protestowałeś, tylko mocniej przy-
tuliłeś mnie do siebie. Rano, gdy obudziłam się, to moja głowa 
spoczywała na twoim ramieniu, a sama byłam w twoich ramio-
nach. Już wtedy jedno przyjazne słówko, a wszędzie poszłabym 
za tobą. Na tamtej prywatce byłeś w mundurze oficera Wojska 
Polskiego. Mundur był dobrze skrojony, ładnie w nim się pre-
zentowałeś. Uczyłeś nas tańców – mazurka, oberka, kujawiaka, 
poloneza i innych. Widziałam zazdrość dziewcząt, jak ładnie 
tańczyliśmy mazura. Prawie fruwaliśmy po pokoju. Ukląkłeś 
na kolano, a ja prowadzona przez ciebie za rękę, w tanecznym 
kroku obiegałam wokół ciebie. Podniosłeś się i dalej tańczy-
liśmy mazura. Gdy skończyliśmy taniec, odprowadziłeś mnie 
na miejsce, ukłoniłeś się, podziękowałeś za taniec i pocało-
wałeś mnie w rękę. Zebrani klaskali w dłonie, a ja byłam cała 
w pąsach. Pamiętam jak w czasie posiłku podeszła do ciebie 
starsza pani, która mieszkała w domu rodziców Helenki. 

–  Tak, pamiętam, nawet pamiętam jej nazwisko: Anna 
Waszkowska.

–  Wtedy ona odezwała się do ciebie: „Waćpan chyba ze 
szlachty się wywodzisz”. Ty szybko podniosłeś się i popro-
siłeś, aby usiadła. Ktoś podał krzesło i oboje usiedliście przy 
stole. „Tak, ze szlachty herbu Ślepowron”. „O, szlachta herbowa, 
takim herbem pieczętowali się arystokraci” – stwierdziła star-
sza pani. „Jestem pochodzenia tatarskiego, a mój ród wywodzi 
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się od księcia Bazaryna, który do Litwinów przybył na początku 
XV wieku”.

Starsza pani jeszcze długo z tobą rozmawiała, Nawet gdy 
zaczęliśmy tańczyć, starsza pani nie odpuszczała ciebie, stale 
coś mówiła, a ty tylko jej potakiwałeś. Helenka jako gospodyni 
powiedziała, że zaraz to załatwi. Znalazła płytę i usłyszeli-
śmy, jak z tuby popłynęła melodia. Helenka głośno oznajmiła: 
„Tango, panie proszą panów do tańca”. Podeszła do ciebie, ład-
nie dygnęła i powiedziała: „Janku, można cię prosić do tańca?” 
Ty wstałeś z krzesła, pocałowałeś starszą panią w rękę i coś do 
niej powiedziałeś, że ona była zadowolona. 

–  Powiedziałem, że rozmową naszą będziemy kontynuować 
i w tym celu zgłoszę się do niej, a dziś nie każmy pannom czekać.

–  Tańczyłeś z Helenką dwa tańce.
–  Kochanie, czas wracać do miasta, bowiem słoneczko 

chowa się za lasek, zaraz nastanie godzina policyjna.
–  Jasiu, tak tu ładnie, że moglibyśmy wplątać się w tę naturę 

i pozostać tu na zawsze.
–  Marzenia! Rzeczywistość jest inna, tylko niech człowiek 

nie marnuje swego otoczenia, to będzie częścią natury. W zasa-
dzie człowiekowi została wyznaczona inna rola.

–  Jaka rola?
–  Opiekować się naturą, a przynajmniej jej nie niszczyć – 

odpowiedziałem. – Basiu, prędzej, bo nie zdążymy na czas.
–  Dla zakochanych czas się nie liczy – odparła Baśka.
–  Zgadzam się, ale w naszych warunkach można za to 

gumową pałą dostać po plecach.
Gdy weszliśmy do miasta patrole były już na ulicach. 

Skradając się, dotarliśmy do mieszkania Baśki – było bliżej. 
–  Do domu swego nie dostaniesz się, będziesz tu nocował – 

stwierdziła Baśka.
I tak pozostałem u Baśki przez dwa miesiące, aż do zbli-

żenia się frontu wojny do progów Klecka. Wojna przekreśliła 
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brutalnie wszystkie nasze plany związane z dalszym poży-
ciem. 

Dziś jestem nadal skłonny popierać twierdzenie, że czas 
i przypadek rządzą naszym życiem. Ludzkie plany, najbar-
dziej precyzyjnie opracowane, łamie nieoczekiwany przypa-
dek. W czasie naszego zbliżenia Baśka opowiedziała mi wiele 
z historii jej rodziny:

–  Mój dziadek, jak na warunki Korzoniewa, uchodził za czło-
wieka zamożnego. Miał młyn i kilka sklepów oraz warsztat sto-
larski. Tak było przed pierwszą wojną światową. Dziadek miał 
dwóch synów – starszy miał na imię Paweł, a młodszy – mój 
ojciec – Adam. Żeby w rodzinie nie było sporów o mienie, dzia-
dek dla mojego ojca wybudował duży dom wraz z pomiesz-
czeniem na sklep meblowy, zaś na podwórzu postawił nowy 
zakład stolarski do produkcji mebli. Natomiast stryj Paweł 
otrzymał młyn i dom rodzinny (dziadków). Wybuchła wojna, 
obydwaj bracia poszli na tę wojnę. Następnie była wojna pol-
sko-bolszewicka. Bracia Szarowscy wzięli w niej udział.

Najpierw zmarł dziadek, a po dwóch latach babcia, Pierwszy 
ożenił się stryj Paweł. Za żonę wziął miejscową dziewczynę, 
w której mocno był zakochany. Była bardzo ładną kobietą. 
Lubiłam ją całym moim dziecięcym sercem. Zmarła w roku 
1935 na zapalenie ślepej kiszki. Zanim dowieźli ją do szpitala, 
była już martwa. Długo po niej płakałam. Stryj był już nie-
młody i drugiej żony nie wziął, żył samotnie. Dzieci nie mieli. 
Ojciec mój żonę przywiózł z Bukowiny. Jeszcze w czasie pierw-
szej wojny światowej był tam w wojsku i zakochał się w mojej 
mamie. Po zakończeniu wojny i zawarciu pokoju ojciec pojechał 
do Bukowiny i tam się ożenił. Żonę do Polski przywiózł w roku 
1922 lub w 1923. Ja urodziłam się w styczniu 1924 roku. Mama 
zmarła przy porodzie. Ja jestem podobna do niej. Jest tu, na 
zdjęciu. Popatrz, jaka ładna czarnulka – Baśka długo przyglą-
dała się fotografii. Była bardzo poważna i zarazem zamyślona. 
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–  Jaka ona była? – spytałem. 
–  Ludzie mówili, że była bardzo ładną i uczynną osobą. Po 

śmierci mojej matki ojciec wynajmował różne nianie, które 
opiekowały się mną. Najczęściej jednak przebywałam u stryja 
Pawła. Lubiłam jego żonę, ciocię Marysię. Często bywałam pod 
opieką sąsiadów. Obok nas mieszkał Jan Adamczuk, miał zakład 
fryzjerski. Jego żona zajmowała się gospodarstwem domowym, 
zaś on i z córką Anną pracowali w zakładzie fryzjerskim. Anna 
obsługiwała kobiety, zaś Adamczuk był fryzjerem męskim. Tam 
opiekowała się mną babcia, czyli żona Jana Adamczuka, ale naj-
częściej przebywała ze mną Anna. Polubiłam Annę, była i jest 
miła. Często, ja i ojciec, jedliśmy u Adamczuków posiłki. Pewnego 
dnia ojciec przyprowadził Annę do naszego domu i powiedział 
do mnie, że Anna jest jego żoną, a moją mamą. Byłam z tego 
powodu bardzo zadowolona, bo Annę kochałam. Ojciec od Anny 
jest dużo starszy, prawie o piętnaście lat, ale żyją zgodnie. Dzieci 
nie mają. Anna mnie traktuje jak własną córkę, dba o mnie. Ja 
nazywam ją mamą, bo to ona mnie wychowała, moje kłopoty są 
także jej kłopotami. Jestem jej za to bardzo wdzięczna.

Stryj Paweł obecnie obiady jada razem z nami, zaś śnia-
dania i kolacje sam przyrządza. Ojciec nieraz mówił do brata 
Pawła, aby razem z nami zamieszkał, ale stryj twierdzi, że roz-
biorą jego mienie, gdy nie będzie doglądane. Obecnie ojciec 
meble wykonuje tylko na zamówienie. Sklep jest otwarty tylko 
w dni targowe. Stryja młyn wciąż pracuje, ale sklep spożywczy 
jest zabity deskami. 

Rodzice mamy Anny już dawno odeszli na drugi świat. 
Mama zakład fryzjerski otwiera tylko w dni targowe i w sobotę. 
Ja też nauczyłam się od mamy fryzjerstwa. Pierwszymi moimi 
klientami byli stryj Paweł, ojciec i mama. Później razem 
z mamą obsługiwałam wiele osób. Mama raczej zajmowała się 
strzyżeniem i goleniem mężczyzn, ja natomiast lubiłam ukła-
dać włosy dla pań. 
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Trochę nie dowierzałem tym umiejętnościom Baśki 
w zakresie fryzjerstwa i musiałem ponieść tego konsekwencje. 
Długo znęcała się nad moją czupryną. Wynik był pozytywny, 
byłem ładnie ostrzyżony i ogolony. Przy okazji zgoliła moje 
wąsiki, które nadawały mnie powagi – według mego mniema-
nia były oznaką człowieka dojrzałego. 

Pewnego dnia Baśka powiedziała:
–  Mamy do dyspozycji trzy duże domy. Stryja dom z odręb-

nym wejściem do sklepu, ojca dom – także ze sklepem. Mamy 
dom wraz zakładem fryzjerskim. Przy każdym z nich jest sporo 
ziemi uprawnej. Jestem jedyną spadkobierczynią tych nieru-
chomości. W ubiegłym roku w czasie wakacji zimowych byłam 
w domu. Ojciec długo mi się przyglądał. Chodził zamyślony po 
pokoju i coś rozważał. Potem zbliżył się do mnie i rzekł: „Pusto 
jest w naszych domach. Paweł idzie do młyna, ja do warsz-
tatu stolarskiego, a Anna do zakładu fryzjerskiego, w domach 
nikogo nie ma. Jesteś już dorosłą panną, wybierz chłopaka 
i przyprowadź go tu. Niech się wam urodzi dużo dzieci. Niech 
w tych domach będzie pełno moich wnuków. Niech się raduje 
moje serce. Jeszcze możemy pomóc wam chować dzieci. Jesteś 
ładną panną i powinnaś wybrać odpowiedniego kawalera, aby 
koleżanki ci zazdrościły”.

No i właśnie wybrałam ciebie. Kocham cię od pierwszego 
poznania, ale ty mnie nie spostrzegałeś, byłeś stale czymś 
zajęty, obojętny wobec mnie, dopiero twój wpis do albumu 
dodał mi odwagi. Zaczekałam na ciebie w szkolnej bramie 
i rozpoczęłam rozmowę. Myślisz pewnie, że to przyszło mi 
łatwo. Długo wahałam się, myślałam, jak mam postąpić, aby 
cię nie urazić i siebie nie skompromitować. Abyś nie pomyślał, 
że jestem łatwą zdobyczą. Zresztą sam się przekonałeś, że taką 
nie jestem. A teraz powiedz: kochasz mnie?

–  Basieńko, kocham cię całym sercem, jesteś najmilszą dla 
mnie dziewczyną.
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Posadziłem Baśkę na kolana, przygarnąłem ją mocno do 
siebie i zacząłem całować jej usta, policzki, szyję i włosy. 

–  Ja już bez ciebie żyć nie potrafię – wyszeptała Baśka. – Jedź 
ze mną do Korzoniewa, zostań moim mężem, będziemy tam 
żyć spokojnie z dala od tych wszystkich twoich tajnych spraw. 
Stale gdzieś po nocach chodzisz, spotykasz się z nieznajo-
mymi facetami. Jacyś ludzie łażą za tobą, ja to zaobserwowa-
łam, sprawdziłam, oni nie są mieszkańcami Klecka. Rzuć to 
wszystko i jedź ze mną. Ślub możemy wziąć. Nieważne przed 
kim nasze przyrzeczenie złożymy, może być to ksiądz, pop lub 
imam. Jak chcesz, mogę przyjąć islam. W mojej rodzinie reli-
gia nie odgrywa zasadniczej roli. Ojciec jest katolikiem. Nie 
wiem, jakiego wyznania była moja mama. Z opowiadań ojca 
wiadomo, że ślub brali w kościele katolickim. Obecna moja 
mama Anna jest prawosławna. Święta obchodzimy katolickie 
i prawosławne. Rodzice raz idą do kościoła, zaś innym razem 
na modlitwę do cerkwi. W domu naszym częstymi gośćmi byli 
i pop, i ksiądz. Razem jedli posiłki, pili wódkę i prowadzili 
długi dyskusje. Zawsze rozstawali się w zgodzie i umawiali na 
następne spotkanie.

Widzisz, kochany, wszystko obmyśliłam i wychodzę do cie-
bie z propozycją – zostań ze mną, bądź moim mężem. Zgodnie 
z życzeniem ojca, niech nasze dzieci zapełnią puste domy, 
niech się radują ojciec, stryj, mama, a przede wszystkim my 
jako rodzice. Co o tym myślisz?

–  Kochana, propozycja twoja jest nie do odrzucenia. W tym 
wszystkim najważniejsza dla mnie jesteś ty. Za tobą pobiegnę 
wszędzie tam, gdzie będziesz. Jest w tym jedno ale: słyszysz te 
detonacje. Sowieci już zdobyli Mińsk. Front w szybkim tempie 
zbliża się do nas. Jutro odbieramy szkolne świadectwa i trzeba 
jak najszybciej uciekać z Klecka, bo tu Niemcy zamierzają 
stawiać opór wojskom sowieckim. Niemcy chcą jak najdłużej 
utrzymać w swoich rękach Baranowicze, bo mają tam dużo 
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zgromadzonego sprzętu wojskowego i mienia pochodzącego 
z grabieży okupowanych terenów. Więc daj znać swemu ojcu, 
aby cię jak najszybciej stąd zabrał, zaś w Korzoniewie, z dala 
od zabudowań, postawił mocny schron i tam umieścił swoją 
rodzinę i najpotrzebniejsze do życia przedmioty. Ja idę do 
Iwanowa, do rodziny, aby im pomóc wykonać taki schron. Jak 
przyjdą sowieci, to od razu zaprowadzą swoje porządki. Nas, 
młodych, wcielą do wojska i pogonią na front, a stamtąd mało 
kto żywy wraca. To jedna sprawa, natomiast drugą jest to, że 
tu ma być państwo białoruskie. Polacy będą musieli opuścić 
ten kraj. Jak wrócę z wojny, zgłoszę się do ciebie i razem wyje-
dziemy do Polski. Tam będziesz rodzić nasze dzieci. Zgoda?

Baśka patrzyła na mnie tymi swoimi dużymi oczami, była 
nie tyle zdziwiona, co przerażona tym, co usłyszała. 

–  Jak to? Pójdziesz na wojnę? Pojedziesz do Polski, a co ja 
pocznę bez ciebie? – dopytywała się.

–  Moja kochana dziewczyno, spróbuj zrozumieć. Wojna 
to nie jest sprawa zależna od indywidualnych osób. Wojna to 
szaleństwo narodów wywołane przez ich psychicznie chorych 
przywódców. Wiele narodów zostało podbitych, zniewolonych 
tylko dlatego, że stały na drodze wyznaczonych do osiągnię-
cia celów wojny – wyznaczonych przez szaleńców. Na własne 
oczy widziałaś, co Niemcy zrobili z Żydami, komunistami, 
Cyganami, uśmiercono wiele Polaków i ludzi innych narodo-
wości. Przecież na co dzień widzisz, jak Niemcy obchodzą się 
z jeńcami wojennymi. Podobnie zresztą postępuje Stalin. On 
stosuje taki sam terror jak Hitler. Ledwie sowieci wkroczyli na 
nasze tereny, już rozpoczęły się wywózki ludzi na Syberię – do 
łagrów, na wolne posielenie – zamykanie w ciurmach oraz mor-
dowanie więźniów i jeńców wojennych. Z chwilą wejścia sowie-
tów na nasz teren i ustanowienia jako takiej władzy, zostanie 
przeprowadzona branka w sołdaty. W mojej sytuacji wojsko jest 
nieuniknione. Natomiast o ślubie będziemy mówić, jak wrócę 
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z wojny, a jak nie wrócę, uważaj się za wolną, bez żadnych zobo-
wiązań w odniesieniu do mojej osoby. Na froncie różnie bywa.

Baśka zaczęła płakać, otarła chusteczką twarz, przytuliła się 
do mnie i powiedziała:

–  Przyrzeknij mi teraz, jeżeli, nie daj Boże, na froncie zosta-
niesz ranny, okaleczony, oszpecony lub kontuzjowany, mimo 
to wrócisz do mnie, a ja przyjmę cię z otwartymi ramionami 
jako swego męża.

–  Oczywiście, że tak postąpię, jak będę żyw.
–  Nie mów tak, musisz wrócić, będę czekać i modlić się za 

twój szczęśliwy powrót.
W nocy Baśka była niespokojna, męczyły ją koszmary, 

coś przez sen mówiła, nawoływała. Rano zjedliśmy śniada-
nie i poszliśmy do szkoły na rozdanie świadectw. Ceremonia 
odbyła się w atmosferze skupienia i spokoju. Jeden z profe-
sorów życzył nam dużo powodzenia na dalszej drodze życia 
i napomknął, że lepiej miasto opuścić zaraz, bo może być nie-
bezpiecznie. Na koniec uściski, trochę dziewczęcych łez i mło-
dzież rozbiegła się do swoich domów. Na zawsze opuściliśmy 
szkołę. Bardzo było nam przykro z powodu takiego pożegnania 
szkoły, profesorów, kolegów i koleżanek. 

Baśka pobiegła do domu, aby spakować swoje rzeczy, ja zaś 
w tym samym celu do swego. Gospodyni, u której mieszkałem – 
była kucharką i pracowała u Niemca – akurat opuszczała dom, 
żołnierze wyciągali z chlewika wieprze i ładowali na samochód. 
Zebrałem swoje rzeczy i zamierzałem wyjść. Wtem zbliżył się 
żołnierz niemiecki i powiedział, abym się pospieszył z opusz-
czeniem miasta, bo bolszewicy są już w odległości trzydziestu 
kilometrów od Klecka. Zamknąłem dom i pognałem do Baśki. 
Zastałem tam jej ojca, który przyjechał ją zabrać. Pożegnałem 
się z Basią i jej ojcem, który na odchodne powiedział: 

–  Synu, uważaj na siebie, idą trudne czasy. Wracaj zdrów 
i pełen nadziei, będziemy czekać.
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–  Do szybkiego i miłego zobaczenia – dodała Baśka. Fura 
ruszyła roznosząc stukot kół o uliczne kamienie.

Stałem na chodniku i przyglądałem się, jak oddala się 
droga mi osoba. No i co? Znowu przypadek decyduje o wszyst-
kim. Miałem złe przeczucie, że z Baśką pożegnałem się na 
zawsze. Jakoś mocno bolało mnie serce i mąciły się myśli. 
Pani Grigoriewa miała rację mówiąc, że jestem fajtłapą. Baśka 
oddalała się, a ja stałem bezradny i narzekałem na los, że 
był okrutny. Zabranie jej do Iwanowa też nie rozwiązywało 
sprawy. Byłbym w wojsku, a ona samotna w obcym środowisku. 
Zamyślony, zawiedziony utratą Baśki i czekającą mnie samot-
nością, pomału, drogą okrężną, obładowany bagażem, powlo-
kłem się do Iwanowa. 

W domu już rozpoczęto parce zabezpieczające nasz byt 
w czasie trwania frontu. Z Baranowicz wrócił brat Roman. 
Razem zbudowaliśmy potężny schron. Front przetoczył się 
przy niewielkim oporze Madziarów. Jedynie w Klecku Niemcy 
bronili się dość uporczywie. Tam m.in. spalono muzułmański 
meczet. Potem sowieci przeprowadzili pobór mężczyzn do 
wojska, bo zabrakło im żołnierzy. 

Z wojny wróciłem w końcu września 1945 roku jako inwa-
lida wojenny, nie tylko z poszarpanym ciałem, ale i psychiką. 
Wojna to rzeź ludzi, dokonywana w imię obłąkanych celów, 
wydumanych przez szaleńców. W Prusach Wschodnich każda 
ścieżka wojenna była usłana trupami. Na froncie stosowałem 
zasadę, usłyszaną od starego Tatara, że tchórz umiera wiele 
razy, zaś bohater tylko raz. Nawet nie dbałem, że nagrody za 
moje czyny odbiera ktoś inny. 

Z wojska wysłałem do Basi i Agnieszki sporo listów, jed-
nak odpowiedzi nie było. Siedziałem w domu i rozważałem, co 
może być przyczyną, że dziewczyny milczą. Agnieszka ruszyła 
w stronę Warszawy, może gdzieś się zaplątała w obce towarzy-
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stwo, zresztą sama odeszła, nie zostawiając mi żadnego adresu, 
ale dlaczego milczy Baśka? Sprawę musiałem stanowczo wyja-
śnić. Będąc na wikcie u mamy nabrałem trochę sił i pewnego 
dnia udałem się do Klecka. Zaszedłem do domu, gdzie uprzed-
nio mieszkała Baśka, ale nie uzyskałem żadnych informacji. 
Mieszkali tam nowi ludzie, ze starych lokatorów domu już tam 
nikogo nie było. Po ulicach i placach – targowiskach – przewalał 
się tłum ludzi. Przeważnie byli to ludzie ze wschodu – nazywano 
ich wastocznikami – różnej maści złodziejaszki – szpana, bez-
pryzorniki – oraz wojskowi, obecnie zdemobilizowani w rozpię-
tych płaszczach bez pagonów. Większość była oszołomiona alko-
holem, wszczynali awantury, bijatyki. Przechodnie nie zwracali 
na nich żadnej uwagi, ponieważ tego typu zachowania wastocz-
ników były zjawiskiem codziennym. Na targowisku rzadko poja-
wiały się chłopskie fury. Kleck – stolica byłego księstwa – utracił 
swoje znaczenie jako centrum handlowe, jakie miał do wybu-
chu drugiej wojny światowej, nie tylko jako ośrodek handlowy, 
ale także miejsce lokacji Korpusu Ochrony Pogranicza. 

Przypadkowo spotkałem kolegę ze szkoły, ale także nie-
dawno wrócił z wojska i nie był zorientowany odnośnie losów 
naszych kolegów i koleżanek. Poinformował mnie jedynie, że 
w sklepie spożywczym przy ul. Caperskiej pracuje Helenka, 
nasza szkolna koleżanka. Może ona jest bardziej zoriento-
wana w interesującej mnie sprawie. Faktycznie, za ladą stała 
Helenka. W sklepie było niewiele osób, podobnie jak i towaru. 
Przywitałem się z nią i zagadnąłem:

–  Jakoś nie widać kupujących.
–  Bo nie ma co kupować, beczkowe wino wypite, to i klien-

tów brak. Będzie wino, wtedy i kupa alkoholików tu będzie. 
Nieraz o pierwszeństwo do kufla bijatyki urządzają. Wtedy 
milicjantów wołam, ale oni nie są lepsi od tych pijaków.

Na moje pytanie o kolegów i koleżanki Helenka podała dużo 
informacji, kto wrócił z wojny, a kto nie, kto i gdzie wyjechał. 
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Natomiast nic nie powiedziała o Basi, a przecież wiedziała, co 
nas łączyło. Zapytałem więc wprost:

–  Co z Basią Szarowską? 
Długie milczenie. 
–  Ty nic nie wiesz?
–  Co niby mam wiedzieć?
–  O Basi.
–  No mów, dziewczyno, co jest?
–  Basia Szarowska nie żyje...
–  Jak to, nie żyje? – dopytywałem się zniecierpliwiony.
–  Nie żyje, pochowano ją na cmentarzu prawosławnym 

w Korzoniewie. Przyczyny jej śmierci dokładnie nie znam. 
Ludzie różnie mówią. Oficjalnie podano, że był to napad ban-
dycki, ale ja nie wierzę. Dom Baśki spłonął, a jej ojciec wyjechał. 
Pojedziesz tam, to sąsiedzi udzielą ci dokładnych informacji. 
Bądź ostrożny, bo ta sprawa jest niejasna. Najlepiej poinfor-
mowana będzie jej była opiekunka Anna Adamczuk. Obecnie 
pracuje w zakładzie fryzjerskim. 

Na pożegnanie ucałowałem Helenkę, byłem kompletnie 
skołowany, ledwie wytoczyłem się ze sklepu. Wracając do 
Iwanowa, spotkałem sąsiadów. Jeden z nich zaprosił mnie na 
poczęstunek do swojej chaty. Czarnilnoje, mocny samogon 
zmieszany z winem dał się pić, ale zwalał z nóg. Jak mówili 
miejscowi: „Chutko biere i douho trymaje”. Wróciłem do 
domu kompletnie oszołomiony sytuacją, jaka mnie spotkała. 
Chorowałem kilka dni. Matka robiła mi wymówki. 

–  Jesteś wycieńczony, wykrwawiony, masz słaby organizm, 
jeszcze nie okrzepłeś, a jużeś skory do wódki.

–  Przepraszam, mamo, mam problem, nie umiem sobie 
z nim poradzić...

–  Baśka?
–  Baśka nie żyje.
–  Co ty mówisz, dlaczego?
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–  Przyczyny zgonu nie znam.
Mama była poinformowana o mojej sympatii, widziała ją na 

fotografii. Baśka dała mi ją przed wyjazdem z Klecka. Mama 
pokręciła głową i oznajmiła: 

–  Taka ładna dziewczyna i nie żyje. Musisz wyjaśnić przy-
czynę jej śmierci, nawet dla własnego spokoju.

Po tygodniu byłem już zdolny do działania. Rowerem poje-
chałem do Korzoniewa. Szybko odnalazłem zakład fryzjerski, 
w którym pracowała Anna Adamczuk. W zakładzie pełno było 
ludzi. Rozglądałem się za nią. Podobiznę pamiętałem z foto-
grafii, którą pokazywała mi Baśka. Nie zdążyłem dostatecznie 
zorientować się w sytuacji, a już stała obok mnie niemłoda nie-
wiasta, która powiedziała:

–  Proszę przyjść około godziny 14, wtedy nie będzie kolejki.
Zrozumiałem w czym rzecz, wróciłem do zakładu punktual-

nie o wyznaczonej godzinie. 
–  Rower postaw w komórce, jest w podwórzu i wróć na fotel.
Tak też uczyniłem. Strzygąc moje włosy, fryzjerka cichutko 

szepnęła:
–  Od podwórka jest wejście do mieszkania, tam zaczekaj na 

mnie, kończę pracę o godzinie szesnastej. 
Zapłaciłem za strzyżenie i zgodnie z poleceniem wsze-

dłem do mieszkania. W mieszkaniu czyściutko, na parapetach 
pełno wazonów, na ścianach, w ramkach, wystawa fotografii. 
Na wielu zdjęciach była Baśka, jej ojciec Adam i dziś poznana 
pani Anna oraz inne, nieznane mi osoby. Zjadłem kanapkę 
wziętą z domu, poczułem się zmęczony jazdą rowerem, łaże-
niem po miasteczku i wczesną pobudką. Zdjąłem buty i poło-
żyłem się na kanapie. Długo spałem. Spostrzegłem, że jestem 
przykryty kocem – to gospodyni domu zaopiekowała się mną. 
Przywitałem się z panią Anną tak, jak witam się z matką. Ona 
też potraktowała mnie niczym własnego syna. 

–  Szybko pani mnie rozpoznała.
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–  To nie było takie trudne. Po pierwsze, widziałam cię na 
zdjęciu. O, tu jest album Baśki, ty w nim jesteś. Ponadto byłam 
w Klecku. Nasi wspólni znajomi poinformowali mnie, że wró-
ciłeś do domu, że byłeś ranny w lewą rękę oraz bark i lewą 
rękę masz niesprawną. Widziałam cię przez okno, jak stawia-
łeś rower. Wszystkie czynności wykonywałeś prawą ręką, zaś 
lewa zwisała jakby była bezwładna. Domyśliłam się kim jesteś, 
a w zakładzie, przy obcych ludziach, nie chciałam rozpoczy-
nać rozmowy, która ich nie dotyczy. Ponadto umiem patrzeć 
na ludzi, w twojej twarzy widziałam zmęczenie i smutek – 
twarz ściągnięta, bez uśmiechu, a oczy patrzą gdzieś w dal – 
i powolny ruch ciała. To oznaka wielkich przeżyć. Wiadomość, 
że Baśka nie żyje, zwala cię z nóg i smutek gości na twojej twa-
rzy. Wszystko razem wzięłam pod uwagę.

–  Cieszę się, że zostałem rozpoznany, ale chciałbym wie-
dzieć dlaczego Baśki nie ma wśród żywych.

–  Dobrze wiem, po co przyjechałeś, ale najpierw może zjemy 
obiad, bo stygnie, a zapewne jesteś głodny.

Obiad smakował wybornie, zaś wypity alkohol uwolnił mnie 
z napięć, byłem rozluźniony. Właśnie wtedy pani Anna przeka-
zała mi list adresowany do mnie:

–  Basia napisała ten list dwa dni przed śmiercią i pro-
siła, abym przekazała go tobie. Z treści tego listu dowiesz się 
o przyczynie jej śmierci. List ten czytał Adam, ojciec Basi, już 
po pogrzebie córki. Potem oddał go mnie, położyłam na półkę, 
widział, jak go chowałam.

List Basi miał w przybliżeniu taką treść: 

Drogi, kochany Janku. Proszę cię, wybacz mi. Wiem, że moje 
postępowanie nie jest zgodne z wyrazami naszej przysięgi, jaką 
sobie nawzajem złożyliśmy. Nawet w myślach nie miałam zamiaru 
odchodzenia od złożonych przyrzeczeń. Jednak stało się inaczej. 
Zostałam zgwałcona wiele razy przez tych ruskich chamów – ofi-
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cerów NKWD. Wysiedlono nas z naszego domu. Żyliśmy w domu 
mamy Anny. Dwa dni temu poszłam do naszego domu po swoje 
rzeczy, które tam zostały. Moich rzeczy już nie było, domagałam się 
ich zwrotu. Dwaj oficerowie, kapitan i major, zaczęli się śmiać ze 
mnie i powiedzieli, że mogą jedynie dać mi przepustkę na Saławki. 
Co znaczą Saławki, tego nie wiem, ale powiedziałam im, że to zło-
dziejstwo zabierać cudze rzeczy, że nie są lepsi od Niemców, tamci 
też grabili, co im w ręce wpadło, jednak babskich fatałaszków nie 
zabierali. Wtedy kapitan uderzył mnie pięścią w głowę, nieprzy-
tomna upadłam na podłogę. Jak ocknęłam się, leżałam na tapcza-
nie, miałam związane ręce i zakneblowane usta, a kapitan ściągał 
ze mnie spódnicę i majtki. Pierwszy gwałcił major, a później kapi-
tan. Płakałam. Jak zaczęłam się dusić, zdjęli mi knebel i rozwią-
zali ręce. Kapitan zagroził, że jak komuś powiem choć słowo o tym, 
co tu zaszło, to oddadzą mnie żołnierzom do zabawy. „Będziesz 
tu przychodzić zawsze na nasze rozkazy” – powiedział. Zostałam 
w bestialski sposób sponiewierana. Ja z taką hańbą żyć nie mogę, 
nie potrafię. Zanim jednak odejdę na tamten świat, pomszczę moją 
krzywdę. Postanowiłam i tak będzie. Żegnaj, mój jedyny i uwiel-
biany mężczyzno. Jeżeli są jakieś wspomnienia pozagrobowe, to 
ja będę pamiętać te nasze cudowne dni – radosne i pełne miłości. 
Żegnaj, kochany, i nie miej mi za złe, że odchodzę. Życzę ci dużo 
szczęścia w dalszym życiu. Jak będzie ci smutno, wtedy wspomnij 
Baśkę, że była dobrą dziewczyną. 

Ponownie – i kolejny raz – przeczytałem list, nim zrozumia-
łem jego treść. Kartka opadła na stół, ja zaś ni to do siebie, ni to 
do Basi rzekłem stłumionym głosem: 

–  Dziewczyno, coś ty uczyniła? Cokolwiek by się zdarzyło, 
przecież zawsze byłabyś moja...

Miałem i wciąż mam niewymowny żal, że akurat trafiło to 
na Baśkę. Ile w tej wojnie dziewcząt zgwałcono... Żeby każda 
z nich popełniła samobójstwo, to po wojnie nie byłoby komu 
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dzieci rodzić. Bezwiednie zacząłem chodzić naokoło stołu: 
„Basiu, Basiu, przecież byliśmy złączeni na dobre i złe, płynę-
liśmy tą samą łodzią po zburzonych falach naszej rzeczywi-
stości. Źle uczyniłaś, trzeba było uciekać do większego miasta”. 

–  Co dalej było? – zwróciłem się wreszcie do pani Anny.
–  Siadaj, napij się, to ci resztę wydarzeń opowiem.
–  Oczywiście.
–  No więc słuchaj. To było 14 sierpnia ubiegłego roku. Baśka 

poszła do domu wziąć swoje obuwie – część rzeczy pozo-
stało w domu, wszystko nie zmieściło się w schronie. Poszła 
tam około dziesiątej i wróciła po godzinie, była bardzo wzbu-
rzona, żadnego obuwia nie przyniosła. Jedynie powiedziała, 
że pozostawione w domu rzeczy zostały skradzione przez 
tych chamów. Długo siedziała zamyślona, następnie cała się 
obmyła i zaczęła porządkować swoje rzeczy. Nazajutrz nic 
nie wskazywało na tragedię. 16 sierpnia Basia zachowywała 
się normalnie, była może zbyt ożywiona. Właśnie tego dnia, 
około godziny piętnastej, przyszedł kapitan. Z odległości czuć 
było od niego alkoholem. Zaczął Basię podszczypywać. Ta tak 
mocno go odepchnęła, że kapitan poleciał na płytę w kuchni. 
Gdy wstał, podszedł do Baśki i powiedział: „No bladź, my jesz-
czo pagawrim”. Wtedy Baśka, jak bokser, uderzyła go pięścią 
prosto w twarz. Kapitan zachwiał się i zrobił kilka kroków do 
tyłu, zaczepił się o próg i wywalił się w korytarzu. Wstał, pod-
niósł czapkę, otrzepał się i wskazując palcem na Baśkę, rzekł: 
„My jeszczo wstrietimsja” – i cały czerwony na twarzy wyszedł 
z domu. Byłam również zdenerwowana i przerażona tą sytu-
acją. Powiedziałam Basi, aby jak najprędzej uciekała, bo oni 
nie dadzą jej spokoju. Basia nie usłuchała mnie, tylko odpo-
wiedziała, że sprawę trzeba rozstrzygnąć definitywnie, i wrę-
czyła mi list z prośbą, abym przekazała go tobie. Jeżeli zaś nie 
wrócisz z wojny, to list mam zniszczyć. Zapytałam ją, gdzie 
zamierza się udać. „Może wyjadę, ale tu nie zostanę” – odpo-
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wiedziała. Po krótkim czasie przyszło dwóch żołnierzy i zabrali 
Basię – jak powiedzieli – do urzędu. Adama akurat nie było 
w domu. Jak się dowiedział, co zaszło, był bardzo zdenerwo-
wany. Zrobiło się już późno, a ona nie wracała. Adam poszedł 
dowiedzieć się, co jest, dlaczego zatrzymano Baśkę. Żadnej 
informacji jednak nie uzyskał, dom był otoczony wojskiem. 
Dopiero na drugi dzień przyszedł oficer i oznajmił, że mamy 
iść z nim w celu rozpoznania ciała dziewczyny. Dopytywałam 
się, jakiej dziewczyny. Odpowiedział, że w sąsiednim domu 
leży martwa dziewczyna, trzeba zidentyfikować osobę. Adam 
w tej chwili upadł na podłogę, stracił przytomność. Cuciłam 
go wodą, wreszcie oprzytomniał i zaciągnęłam go na łóżko. 
Sama zaś udałam się z oficerem do domu Adama. Na korytarzu 
było dużo krwi, w wielkim pokoju na rozłożonych na podłodze 
kocach leżały cztery zakrwawione ciała. Rozpoznałam kapi-
tana i dwóch żołnierzy, którzy Baśkę uprowadzili, ale o wojsko-
wych nikt mnie nie pytał. W drugim pokoju leżały na podłodze 
zakrwawione zwłoki Baśki. Upadłam na kolana, zaczęłam pła-
kać i tulić jej zimną głowę. Cały czas krzyczałam: „Dlaczego, 
dlaczego cię zastrzelono, dlaczego cię tak potraktowano, co 
przewiniłaś?” Długo płakałam. Po jakimś czasie podszedł do 
mnie oficer i zapytał, czy to moja córka. Odrzekłam, że byłam 
tylko jej niańką, prawdziwa jej matka umarła przy porodzie. 
Ona tylko ojca ma, jest półsierotą. Dopytywał się, dlaczego tu 
się znalazła, w jakim celu tu przyszła. Powiedziałam, że przy-
szła po swoje rzeczy, to jest jej dom, ona tu mieszkała. Ja też 
zaczęłam dopytywać się, co się stało, dlaczego nie żyje. Oficer 
krótko powiedział, że był napad bandytów. Dziewczyna była 
świadkiem tego napadu, to i ją zastrzelili.

Żołnierze pomogli przenieść ciało Baśki do mego domu. 
Tu ją umyłam, ubrałam i przygotowałam do pogrzebu. Na 
ciele Baśki były widoczne dwa postrzały, jeden przebił lewe 
ramię, a drugi klatkę piersiową w okolicy serca. W warszta-
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cie Adama znalazłam gotową trumnę – bo on również produ-
kował trumny – towar, na który stale był popyt. Adam wciąż 
leżał nieprzytomny. Wezwałam felczera, ale niewiele pomógł. 
Umytą i ubraną Baśkę włożyłam do trumny. Wieczorem przy-
jechali dwaj oficerowie i lekarz, obejrzeli dokładnie ciało 
Baśki i oświadczyli, że można zmarłą pochować. Ponieważ nie 
wiedziałam, gdzie mogę znaleźć księdza, poszłam do popa, 
który zgodził się pochować Baśkę nawet na prawosławnym 
cmentarzu. Już wiedział o dramacie Baski, taka wieść roznosi 
się lotem błyskawicy. Była przecież chrześcijanką, to i pogrzeb 
będzie chrześcijański, nie jakiś inny. Zebrały się sąsiadki i całą 
noc śpiewałyśmy pieśni żałobne. W następnym dniu odbył się 
pogrzeb. Przyszło bardzo dużo ludzi, szczególnie młodzieży. 
Baciuszka wygłosił bardzo ładną mowę pogrzebową. Mówił: „To 
nieważne, że zmarła była katoliczką, a pochówek odbywa się 
w porządku prawosławnym. Bóg jest jeden, jednakowo kocha 
swoje dzieci. Pozostaje jednak wielki żal, że Barbara odchodzi 
od nas w tak młodym wieku. Wielką hańbą jest dla tych, którzy 
dopuścili się tak potwornej zbrodni”. 

Ludzie płakali. Ja całości przebiegu pogrzebu dokładnie nie 
pamiętam, byłam mocno wstrząśnięta. Sąsiadki pomagały mi 
przy załatwianiu wszystkich spraw związanych z pogrzebem. 
Adam przez dwa tygodnie pozostawał w letargu. Karmiłam go, 
poiłam, sprzątałam przy nim. Prosiłam wojskowego lekarza, 
by zbadał Adama. W szkole był zorganizowany szpital, gdzie 
było dużo rannych. Skierowali mnie do lekarza, którego pra-
cownicy nazywali profesorem. Przyjechał ten profesor, zbadał 
Adama i kazał wieść go do szpitala. Trzymali go tam dwa tygo-
dnie. Do domu wrócił w lepszym stanie, wszystko wokół siebie 
robił już sam. Po kilku tygodniach zaczął rozmawiać. Już było 
dobrze i wtedy ja powiedziałam o liście, jaki Baśka zostawiła 
dla ciebie. Nalegał, abym ten list przeczytała. Pewnego dnia 
wracam do domu, Adam siedzi za stołem, a przed nim leży list. 
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Kazał mi go przeczytać. Zrozumiałam, że Baśka była zgwałcona, 
a reszta to tylko domysły. Wtedy Adam powiedział mi, że to nie 
są żadne domysły, to może być całkowita prawda. Okazało się, 
że Adam miał pistolet – była to zapłata niemieckiego żołnierza 
za boczek i kiełbasę. Basia o nim wiedziała, prosił ją, aby pisto-
let włożyła do schowka w sadzie obok warsztatu. Zajrzał teraz 
do schowka, ale pistoletu nie znalazł. 

Adam podupadł na zdrowiu, pomimo moich starań spa-
dał na wadze. Zawiozłam go do szpitala w Baranowiczach. 
Ponieważ tutejszy szpital został zlikwidowany, przeniesiono 
go bliżej frontu. W kilka dnie po przyjeździe do Baranowicz 
w nocy obudził mnie niesamowity hałas. W mieszkaniu pełno 
światła. Patrzę w okno i widzę, że płoną zabudowania Adama. 
Wszystko w ogniu, dom, warsztat i pozostałe budynki gospo-
darcze. Ogarnęło mnie przerażenie. Ludzie próbowali gasić 
ogień, ale wszystko było już zajęte, że nie przyniosło to żad-
nego rezultatu. Zabudowania doszczętnie spłonęły. I znowu 
było wojsko, czegoś szukali w zgliszczach, pytali się o Adama. 
Po południu zgliszcza przestały dymić, tylko woń spalonych 
ciał długo wisiała w powietrzu. Wojskowi też odjechali, pozo-
stała pustka. Po kilkunastu dniach wrócił ze szpitala Adam, już 
wiedział o pożarze. Niewiele rozpaczał, obszedł pogorzelisko 
wokoło, popatrzył na to wszystko i oznajmił mi, że nic go tu już 
nie trzyma. Spytałam go, czy ja to się nie liczę. Odrzekł, że liczę 
się bardzo i gdy znajdzie jakieś względne miejsce do życia, to 
mnie wezwie, ale najpierw będę musiała to wszystko zlikwi-
dować. Powiedział, że tu żyć dalej nie można, bo nie dadzą 
spokoju. Przestrzegał mnie przed sowietami. Gdy będą brali 
mnie na przesłuchanie, mam mówić, że nie jestem jego żoną, 
to może wtedy zezwolą mi na wyjazd do Polski. 

Na drugi dzień Adam spakował plecak i poszedł w świat. 
W końcu ubiegłego roku otrzymałam od niego list, w którym 
pisał, że jest w polskim wojsku. Przestrogi Adama bardzo 
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się przydały. Byłam kilka razy przesłuchiwana. Stale pytali 
o Adama, czy miał broń oraz jaki był, jakie miał poglądy poli-
tyczne itp. Ponadto dopytywali się o mego ojca. Jak on tu, 
w Korzoniewie, się znalazł. Powiedziałam im, że byłam tylko 
służącą i Adam ze mną o polityce nie rozmawiał, zaś broni nie 
miał. Ja u niego takowej nie widziałam. Natomiast ojciec nigdy 
nie mówił, skąd pochodzi. Byłam przekonana, że moi rodzice 
są tutejsi, miejscowi. Mówiąc prawdę to ojciec opowiadał, że on 
wraz z Armią Słucką walczył przeciwko bolszewikom, ale tego 
oficerowi nie powiedziałam. Niedawno otrzymałam list od 
Adama, w którym informuje, że mieszka na razie w Poznaniu, 
jest zwolniony z wojska i pracuje w zakładzie stolarskim. 
Niebawem pojedzie na jakieś Ziemie Odzyskane, tam obej-
mie poniemieckie gospodarstwo rolne. Dopiero wtedy poda 
dokładny adres swego pobytu i prześle dokumenty związane 
z moim wyjazdem do Polski. Jednak ja nie mam ochoty gdzie-
kolwiek jechać. 

–  Przecież to mąż wzywa, nie wypada być obojętną – wtrąci-
łem się do wypowiedzi pani Anny.

–  Tak, mąż, ale ja jestem już zmęczona tymi wydarzeniami, 
chyba nie mam sił, aby rozpoczynać nowe życie w innym miej-
scu. Gdyby Baśka żyła, to inna sprawa. Ja dla niej mamką byłam. 
Ze wszystkimi kłopotami i radościami do mnie przychodziła. 
Nawet opowiedziała, jak z wami było. Gdy pewnego dnia poje-
chałam do Klecka z żywnością dla niej, jeszcze nie przekro-
czyłam progu, a ona z radością oznajmiła mi, że ma chłopaka 
– Janka. Przedtem mówiła o tobie, że jej się podobasz, ale nie 
zwracasz na nią uwagi, pomimo jej nagabywań. Jej jednak nie 
ma, nie ma dla kogo żyć i o kogo się troszczyć. Ja jestem już 
niemłoda, a tym bardziej Adam, nie czas zaczynać nowe życie.

–  Resztę życia chce pani samotnie przeżyć?
–  Tu są groby moich rodziców, tu jest pochowana Basia, ja 

z nimi rozmawiam. Zachodzę na cmentarz i opowiadam im, 
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jak mi się żyje, jakie są moje radości i smutki. W snach ich czę-
sto widzę, proszą, abym nie odchodziła. Jak mnie nie będzie, to 
kto sprzątnie ich groby, kto im polny kwiat przyniesie, gałązkę 
bzu...

–  Jutro rano zamierzam udać się na grób Basi, ale nie wiem, 
skąd wziąć kwiaty.

–  Żaden kłopot – oznajmiła pani Anna – w ogrodzie są, 
zerwiemy i pójdziemy razem na cmentarz. Ja też dawno nie 
byłam. Jeśli obce osoby będą cię nagabywać, powiedz, że jesteś 
moim kuzynem. Tutejsi ludzie są dociekliwi i często stawiają 
zaskakujące pytania, bądź na nie przygotowany. Lepiej też 
będzie, jak prawdy nikt nie pozna. No to czas na odpoczynek, 
bo rano pobudka, śniadanko i na cmentarz idziemy.

–  Ja z cmentarza od razu pojadę do domu.
–  Czego się spieszysz, bądź moim gościem, kuzynem, 

synem, czym chcesz. Wiesz, czasami bywa, że samotność staje 
się nader dokuczliwa. Mnie będzie raźniej, chata duża, nowa, 
możesz przyprowadzić dziewczynę i żyć tu. O jedno tylko pro-
szę, o opiekę na starość. Lata lecą, starość coraz bliżej, boję się 
zostać sama bez opieki. Poza tym praca fryzjerska jest bardzo 
uciążliwa. Jak postoję cały dzień przy fotelu, to nogi odmawiają 
posłuszeństwa. Ledwo dowlokę się do swego łóżka. 

–  Pani Aniu, ja najpierw muszę swoje życie uporządkować. 
Po odniesionych ranach, kontuzjach, zgonie Baśki, jestem cał-
kiem rozkojarzony, muszę jakoś się pozbierać, nadać memu 
życiu jakiś sens. Przy układaniu i porządkowaniu mego życia 
propozycję pani wezmę na pewno pod uwagę. Dzisiaj nic kon-
kretnego powiedzieć nie mogę.

Na drugi dzień długo nad grobem Basi siedziałem i rozmy-
ślałem, jak to jest z tym życiem, że bywa takie okrutne, nie-
trwałe, zależne od przypadku lub zbiegu okoliczności. Takie 
tanie, warte tylko jednej kuli. Basia była wesołą, przyjazną, 
pełną życia dziewczyną i co po niej zostało – ten kopczyk 
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ziemi, bielejący drewniany krzyż i nietrwała ludzka pamięć. 
Czy warto żenić się, ponosić wielki trud wychowania dzieci, 
a później, gdy osiągną wiek dojrzały, tracić je. Jaki jest w sens? 
Nie widziałem żadnego. Tak, to prawda, ale gdy takie maleń-
stwo wyciągnie rączki i obejmie mamę lub tatę za szyję, przy-
tuli buzię i powie „jesteście kochani”, to rodzicom serca top-
nieją z radości. Ale czy to wystarczy, gdy nadejdą lata dojrzałe, 
a wraz z tym problemy, kłopoty i nierzadko tragedie. Trudno, 
takie jest nasze życie nieuporządkowane, obarczone wolną 
wolą, z której człowiek nie umie korzystać, a wręcz – nadużywa 
jej. Mówi się trudno, żegnaj, Basiu, o wszystkim ty zdecydowa-
łaś. Widocznie tak musiało być, niesądzone było nam wspólne 
życie. Postąpię zgodnie z twoją wolą. 

Obiad, pożegnanie z panią Anią i jazda do domu. Jadąc, 
prawie nie myślałem, byłem pusty, tylko nogi bezustannie pra-
cowały. Gdy byłem już dobrze zmęczony jazdą, zatrzymałem 
się na skraju lasu, przede mną rozciągała się dolina, hen, aż 
po horyzont. Na rżysku pasły się łaciate krowy, gdzieniegdzie 
widać było oraczy idących za pługiem ciągnionym przez zmę-
czone konie. Z ognisk dym wędrował wprost do nieba, w powie-
trzu unosił się zapach pieczonych kartofli i pokrzykiwania 
chłopaków kopiących szmaciankę. Obrazki takie znane mi są 
z okresu przedwojennego, kiedy to jako podrostek uganiałem 
się za piłką. Powroty późnym wieczorem do domu, cały spo-
cony i usmarowany, kąpiel, kolacja i beztroski sen. Dlaczego 
życie ludzi dorosłych jest takie skomplikowane i takie trudne... 
Przecież świat jest piękny. Zapewne Bóg go stworzył na wzór 
raju, tylko człowiek – wredne stworzenie – nie szanuje tego, 
co otrzymał. Długo, zamyślony, siedziałem, aż nadszedł jakiś 
wędrowiec i zagadał:

–  Co tak siedzisz zadumany, jaki smutek ma twoja dusza?
–  A co, widać to?
–  Oj widać, widać nawet z oddali.
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–  Chodź, siadaj obok, razem popatrzymy na to piękno, co 
przed nami się ściele, na łąki zielone, na rżyska pozłacane i na 
te wody połyskujące w oddali.

–  Tak, to jest piękne, ale ciemność na duszy wszystko niwe-
czy.

–  Tak, na duszy jest ciemno – zgodziłem się z rozmówcą. 
–  Skąd idziesz i dokąd podążasz, jaką drzazgę w sercu nosisz? 

Po mowie jesteś tutejszy, ale ubiór masz obcy. Wprawdzie 
wędrowca nie pyta się skąd i dokąd podąża, a szczególnie 
w dzisiejszych czasach, ale widzisz, ciekawość mnie rozpiera, 
bo bratnią duszę spotkałem.

–  Tak, to prawda, że bratnia dusza.
–  Idę i widzę siedzi człowiek nieruchomy, zadumany, 

patrzy w siną dal, nie zwraca uwagi co wkoło niego się dzieje. 
Podszedłem blisko, a ty nic, to znak, że masz ciężar na duszy. Ja 
to wiem, bo też go noszę. A idę z daleka, znad Odry. Tam w nie-
woli niemieckiej byłem, w roku 1939 Polski broniłem przed 
najazdem hitlerowskim. Rozbito mój pułk nad Bzurą i dosta-
łem się do niewoli. Mieszkałem w powiecie stołpeckim, służy-
łem w KOP-ie, pod koniec roku 1938, jako podoficer, przenie-
siony zostałem do Poznania i tam zastała mnie wojna. Jestem, 
może lepiej – byłem żonaty – mieliśmy dwoje dzieci. Teść 
legionista, osadnik, razem mieszkaliśmy. W roku 1940 teścia 
i teściową oraz moją rodzinę wywieziono na Syberię. O tym już 
wiedziałem w czasie okupacji tych terenów przez Niemców. 
Chciałem jednak dowiedzieć się szczegółów, może adresu – 
gdzie przebywają na tej Syberii. Tam, gdzie mieszkaliśmy, nie 
ma żadnej informacji o mojej rodzinie. Idę do siostry, może 
ona ma jakieś wiadomości o nich. Mieszka niedaleko Siniawki.

–  Do Siniawki kawał drogi, do wieczora nie poradzisz.
–  Przenocuję w stogu siana i resztę drogi jutro przejdę.
–  Lepiej będzie, jak pójdziesz ze mną do mego domu, to 

tylko siedem kilometrów, tam odpoczniesz, zjesz gorący posi-
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łek, umyjesz się, odpoczniesz, a rano po śniadaniu ruszysz 
dalej.

–  Nie, przyjacielu, dziękuję za zaproszenie, to jednak w obie 
strony czternaście kilometrów, a mnie każdy kilometr zaczyna 
ciążyć.

–  To masz moje kanapki, ogórki kiszone, w butelce mleko 
gotowane. Mnie do domu niedaleko, zaraz dojadę, a tobie jesz-
cze sporo drogi.

Wyciągnąłem z kieszeni kopciuch i zaproponowałem skręta. 
–  Przepraszam, to dla mnie za mocne, wolę swoje papierosy. 

Ale nic nie usłyszałem o twoich kłopotach. 
–  Odwiedziłem grób swojej dziewczyny. Zginęła w sierpniu 

ubiegłego roku.
–  Kochałeś ją?
–  Tak, kochałem ją, i to bardzo.
–  Zakochać się jest łatwo, ale jak utracisz kochaną osobę to 

tragedia.
–  Widocznie tak musiało być.
Pożegnaliśmy się jak przyjaciele i każdy udał się w swoją 

stronę. W roku 1945 takich ludzi, którym wojna poplątała 
życie, można było na ziemi nowogródzkiej spotkać wielu. 
Wspomagaliśmy jeden drugiego w miarę naszych możliwości. 
Naszym jedynym ratunkiem była ucieczka do Polski. 

Wróciłem do domu i rozpocząłem nowy etap mego życia, ale 
o tym opowiem w innym rozdziale moich wspomnień. 
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Ola

Znowu upłynęło wiele lat. Powstała nowa sytuacja polityczna, 
nadarzyło się wiele sposobności do wyjazdu na Białoruś oraz 
do innych republik. W latach dziewięćdziesiątych szczególnie 
często odwiedzałem stolicę Białorusi – Mińsk. Było to chyba 
w roku 1998. Uczestniczyłem w konferencji praktyczno–
naukowej, zorganizowanej przez tamtejszą społeczność tatar-
sko-muzułmańską przy współudziale instytucji naukowych 
Mińska i czynnika rządowego. Konferencja dobiegła końca. 
Na prośbę organizatorów miałem pozostać w Mińsku, aby 
uczestniczyć w jakiegoś ważnym spotkania. Było katolickie 
święto – Wielkanoc. Piękna pogoda zachęcała do spaceru. 
Oglądałem budynki rządowe i stojące przed nimi pomniki 
wodzów minionej epoki. Po drodze był katolicki kościół. Ładny 
budynek z cegły klinkierowej, strzeliste wieże wyróżniały go 
spośród innych budynków. Ciekawość zaprowadziła mnie do 
wnętrza. Było pełno ludzi, akurat bowiem odprawiano nabo-
żeństwo. W skupieniu słuchano słów księży celebrujących 
nabożeństwo. Po nabożeństwie lud wysypał się na plac przy-
kościelny i okoliczne ulice. Jedni witali się ze znajomymi, skła-
dając sobie wzajemnie życzenia świąteczne, inni żegnali się 
i spiesznie odchodzili. Podszedłem do grupki dość młodych 
ludzi i zapytałem: 

–  Przepraszam państwa, mam pytanie: czy w Mińsku dużo 
mieszka katolików? W kościele, jak na poranną porę, było ich 
bardzo wielu.

–  Wy nietutejszy? – padło pytanie.
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–  Nie – odpowiedziałem.
–  Skąd jesteście? – dopytywała się niewiasta towarzysząca 

dwóm mężczyznom.
–  Mieszkam w Polsce.
–  To znaczy Polak i katolik?
–  Nie, ani Polak, ani katolik.
–  To kto wy jesteście? – zapytał mężczyzna.
–  Jestem Tatarem i muzułmaninem.
–  No tak, to czego szukał pan w katolickim kościele?
–  Jak wy, katolicy, mówicie, jest to Dom Boży, więc każdy 

tam może zajść. Ja jednak chciałem posłuchać, jak brzmi msza 
katolicka w języku białoruskim. Słyszałem, jak nabożeństwa 
katolickie po łacinie, niemiecku i polsku, a także po arabsku 
w kościele koptyjskim.

–  No i jakie wrażenie?
–  Bardzo dobre, wszyscy rozumieli, co kapłan odprawiający 

nabożeństwo mówił, przecież o to chodzi.
–  Pan powiedział, że my katolicy, a ja tak dokładnie nie wiem, 

kim jestem, mnie w tym temacie nikt nie informował. Nie przy-
rzekałem wierności żadnej religii. Za czasów moich rodziców 
religia w ogóle była sprawą zakazaną, oni nam nic nie przeka-
zali, bo uczynić tego nie mogli, gdyż sami nie byli w pełni świa-
domi, kim są. Żona mówi, że jej babka prawdopodobnie była 
katoliczką. Jest pascha, więc przyszliśmy do kościoła posłu-
chać modlitwy. Ja w Boga wierzę jako w Stwórcę wszechświata, 
a religia – wydaje mi się – to rzecz wtórna. Ludzie wymyślili 
religie i podzielili Boga na chrześcijańskiego, żydowskiego, 
muzułmańskiego itp.

–  Czy podobnie myślą inni? – zapytałem.
–  Sądzę, że tak.
Dalszą rozmowę przerwała kobieta, w wieku dość już 

zaawansowanym, zwracająca się do mnie poprawną polszczy-
zną:



    179

–  Witam cię, Janku.
Byłem całkowicie zaskoczony. Głos jakiś znajomy i ta twarz, 

tkwiąca, aczkolwiek głęboko schowana, w mojej świadomości. 
Nie mogłem skojarzyć jej z żadną ze znanych mi osób. Stałem 
nieruchomo i usiłowałem wygrzebać z zamulonej pamięci, 
z kim mam do czynienia. 

–  Tak się zmieniłam, że rozpoznać mnie nie możesz?
Ponownie usłyszany głos pomógł mi skonkretyzować osobę. 
–  Ola – krzyknąłem nazbyt może głośno.
–  No tak, Ola! Z Kirkowczyzny.
Serdeczne powitanie. W oku Oli dostrzegłem łezkę, a jej 

westchnienie symbolizowało jakby powitanie dawnych wspo-
mnień. 

–  Ty też trochę się zmieniłeś – orzekła Ola.
–  No czas leci, wygląd stosownie do wieku.
–  Trochę cię przybyło.
–  To skutki ciężkiej pracy – wszyscy wybuchnęli śmiechem.
Ola zwróciła się do młodych ludzi, z którymi uprzednio roz-

mawiałem. 
–  To mój serdeczny kolega ze szkolnych lat, opiekun 

i obrońca. Oni zaś – tu wskazała ręką na młodych ludzi – to 
moi dawni słuchacze.

Rozmowom i wspominaniu dawnych lat nie było końca. 
Młodzi ludzie odeszli, a my wciąż staliśmy na chodniku i roz-
mawialiśmy. W końcu zreflektowałem się i powiedziałem:

– Zapraszam cię do hotelu, gdzie mieszkam, poczęstuję się 
dobrą kawą i słodyczami. To niedaleko. Kawiarnie, niestety, są 
zamknięte i z ich usług na razie nie możemy skorzystać.

–  Lepiej będzie, jeśli pójdziemy do mnie. Zapraszam 
w gościnę. To blisko, tylko parę przystanków. Zobaczysz, jak 
mieszkam. Wprawdzie luksusu nie ma, ale dobrze się odpo-
czywa, hałasy ulicy tam nie docierają.
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Rozklekotany tramwaj dowiózł nas na miejsce. Mieszkanie 
było nieduże, gustownie urządzone, przytulne. Moją uwagę 
zwrócił duży regał zapchany książkami. Były w różnych języ-
kach – białoruskim, rosyjskim, polskim, niemieckim. Ola poszła 
do kuchni, a ja zacząłem przeglądać zawartość jej biblioteki. 
Zdziwiłem się niezmiernie – większość książek była po polsku: 
klasyka, dzieła współczesne i tłumaczenia pisarzy obcych. 

Ola przyniosła tacę z wonną kawą i smakołykami. Rozmowy 
nie rozpoczynała, widocznie zbierała rozbiegane myśli. Aby 
nie przedłużać milczenia, nawiązałem do dużych zbiorów 
książek, a szczególnie w języku polskim. 

–  Dziwisz się? – przecież ukończyłam szkołę powszechną 
w Łani. Mój ojciec był dozorcą w sielsowiecie, przynosił bar-
dzo dużo książek polskich. Dokładnie nie wiem, czy likwido-
wano gminną, czy szkolną bibliotekę polską. Wiesz, że bolsze-
wicy z wielką premedytacją niszczyli każdą narodową kulturę. 
Nie ominęło to również Polaków i Białorusinów. Wszystko 
zastępowano jakąś wymyśloną kulturą socjalistyczną. Tak 
naprawdę, to nikt nie wiedział, czym jest ta kultura socjali-
styczna. Przy sposobności Rosjanie na siłę wciskali nam swoją 
kulturę, twierdząc, że oni są prekursorami w świecie w zakre-
sie kultury i techniki, że większość zdobyczy naukowych jest 
ich dziełem. Studenci na tle tej wrzawy wymyślili takie powie-
dzonko: „Ruski dumał, że on wsio prydumał”, zaś Polacy mówili: 
„Nasz wielki brat przyśnił, że to on wszystko wymyślił”. Mądrzy 
Rosjanie sami śmiali się z tych wygłupów.

Współczesną literaturę polską i przekłady obcych pisa-
rzy przywożą mi handlarze. Zwracam im wszystkie koszty 
z nawiązką. W Polsce dużo drukuje się przekładów książek 
obcojęzycznych, czego u nas brakuje. Mnie, jako wykładowcy 
literatury, te książki były bardzo potrzebne. Musiałam cho-
ciaż pobieżnie wiedzieć, co dzieje się na świecie, o czym piszą 
ludzie, jakie nurtują ich problemy. 
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Teraz wracając do kościoła – mówisz, że się nawróciłam. 
Otóż ja od niczego nigdy się nie odwracałam. Do kościoła cho-
dzę bo jest blisko, są ławki i można siedzieć, księża ładnie 
mówią po białorusku, wszystko jest zrozumiałe. Bóg jest jeden 
– dla wszystkich. Jak pobudują w Mińsku meczet, to tam też 
będę chodziła modlić się. Modlitwę szczerą, od serca płynącą, 
Bóg wysłucha z każdego miejsca. Uważam, że ten, który się 
modli, sam musi modlitwę rozumieć, wiedzieć, z czym zwraca 
się do Boga. Potrzeba modlitwy powinna wypływać z duszy 
człowieka, to nie tylko mechaniczne poruszanie ustami. Ja tak 
widzę te duchowe sprawy. 

Ola skończyła swą wypowiedź na temat, który w zasa-
dzie ja narzuciłem. Teraz zbierała myśli w innej sprawie. 
Przeczuwałem wprawdzie, jakie problemy ją nurtują, czeka-
łem jednak, aby sama sprecyzowała swoją myśl. 

–  Proszę do stołu, kawa stygnie – Ola wskazała ręką na suto 
zastawiony przenośny barek. Podnieśliśmy w górę kieliszki.

–  Za nasze spotkanie – powiedziała Ola.
–  Tak, za nasze niespodziewane spotkanie – powtórzyłem 

jak echo.
Ola podsunęła bliżej mnie duży talerz z kanapkami i powie-

działa:
–  Proszę, weź zakąskę.
Większość kanapek miała omastę rybną. 
–  Przepraszam Olu, ale kanapki ze śledzikiem i kawiorem 

lepiej smakują z plasterkiem cebuli, a tu jej nie ma.
–  Cebula jest przygotowana, tylko nie byłam pewna twego 

gustu, dlatego nie podałam.
Wznieśliśmy jeszcze kilka toastów. Zakąska była wyśmie-

nita, a wypity alkohol zarumienił nam twarze i zachęcił do roz-
mowy. Pierwsza zaczęła Ola. 

–  Słyszałam, że w Polsce jesteś szefem muzułmanów, jak to 
mówią, kardynałem, i z tej racji często bywasz w Mińsku na 
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różnych konferencjach. Nawet słyszałam twoje przemówienie. 
Odważyłam się i po cichutku weszłam na salę obrad, akurat 
przemawiał profesor Aleksandrowicz, później ty. Twoje prze-
mówienie było bardzo zwięzłe, bez nadmiaru zbędnych słów. 
Trafiłeś od razu w sedno sprawy. Widocznie masz w tym kie-
runku duże doświadczenie. Przemawiałeś w języku polskim. 
Tłumaczenie na język rosyjski nie było takie doskonałe, co cię 
trochę denerwowało. Nie podeszłam do ciebie, chociaż mia-
łam wielką ochotę. Zabrakło odwagi. W czasie przerwy stałeś 
w gronie kilku osób, o czymś z ożywieniem dyskutowaliście. 
Łudziłam się nadzieją, że będą zauważona, rozpoznana, ale 
było dużo ludzi i moje marzenie nie mogło się spełnić. Szłam 
do domu z opuszczoną głową – zawiedziona, wyrzucając sobie 
brak odwagi.

–  Dzisiaj spisałaś się na medal – zauważyłem.
–  Dziś było co innego, rozmawiałeś z moimi byłymi słucha-

czami i to dodało mi odwagi. Wracając do spraw religijnych: 
jak wiem, jesteś wyznania muzułmańskiego, w takim razie co 
cię przywiodło do katolickiego kościoła?

–  Prosta ciekawość, jak księża katoliccy radzą sobie z języ-
kiem białoruskim.

–  No i jaka twoja ocena?
–  Bardzo dobra. Księża celebrując mszę, świetnie radzili 

sobie z tym problemem. Poza tym zawsze szukałem w różnych 
świątyniach – kościołach, meczetach, synagogach, kienesach, 
kirchach, bożnicach – nastroju kultu Boga, oddawania Mu czci, 
gloryfikacji, wznoszenia próśb itd. Czy zgromadzeni ludzie 
czynią to z należną pokorą i szacunkiem dla Stwórcy Świata, 
czy ta pokora bierze się z ich serca, czy tylko mają ją na ustach, 
powtarzając bezmyślnie zapamiętane fragmenty modlitw, 
a myśli biegną swoim torem, bez skupienia uwagi na tym, co 
mówią.

–  I co spostrzegłeś?
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–  Wnioski są różne. Jest to zależne od osoby, która prowa-
dzi nabożeństwo. Jeśli potrafi wywołać nastrój pokory przed 
Bogiem i powagę wznoszonych próśb, wówczas takie nabożeń-
stwo uważam za prawidłowe. Przede wszystkim uważam, że 
modlący się musi doskonale rozumieć treść modlitwy, z czym 
się zwraca do Boga – wypowiada podziękowania, zanosi prośbę 
itp. Szczera modlitwa do Boga nie musi koniecznie wynikać 
z modlitewnika, pisanego przez osobę żyjącą w innych realiach 
i innym odczuwaniu świata. Mogą być to własne słowa, szcze-
rze wypowiedziane i niekoniecznie w świątynnych murach. 
Ziemia jest największym Bożym Domem. Bóg jest jeden, tylko 
ludzie Go podzielili, tworząc religie. Według mego rozumowa-
nia, to Bóg nam się objawia w naszym codziennym życiu. Daje 
nam życie. Stworzył nam – ludziom – warunki godnego ist-
nienia, tylko człowiek je marnuje, czyli marnuje dzieło Boga. 
Człowiekowi to nie ujdzie bezkarnie. Sami sobie szykujemy 
zagładę. Popatrz, na świecie powstało wiele zakładów zbroje-
niowych i co one wytwarzają? Środki masowej zagłady. Myśl 
ludzka nie idzie w kierunku usprawniania, ulepszania naszego 
życia, ale jak najskuteczniejszego zabijania. Napastnicy różne 
podają powody zabijania ludzi, ale rezultat jest ten sam – 
śmierć człowieka – dzieła Boga.

Czy o tych działaniach człowieka jest mowa w domach Boga? 
Wręcz odwrotnie, jest wiele dowodów, że „duchowni” podże-
gają do mordowania, a szczególnie ludzi innego wyznania. 
Tak było w czasie wypraw krzyżowych, tak było, gdy katolicka 
Hiszpania zdobyła Kordobę, gdzie w okresie kordobańskiego 
kalifatu żyły obok siebie w tolerancji społeczności muzułmań-
ska, chrześcijańska i żydowska, tak postępowali faszyści nie-
mieccy, tak było na wyspie Makronisos, dokąd Grecy zsyłali 
innowierców z podpuszczenia duchownych greckiego Kościoła 
prawosławnego, tak jest dziś w Czeczenii, Afganistanie, USA 
i wielu innych krajach. Jedynie Koran zakazuje prześladowań 
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i zabijania innowierców, ludzi księgi, wręcz nakazuje rozta-
czać nad nimi opiekę. Dlatego trzymam się religii islamu, jako 
najbardziej tolerancyjnej w odniesieniu do innych wyznań. 

–  Ładnie to powiedziałeś. Zgadzam się z twoim poglądem 
dotyczącym sytuacji w świecie, ale wyjaśnij mi swój pogląd na 
dżihad – świętą wojnę.

–  Przede wszystkim dżihad to pojęcie wieloznaczne, w kilku 
słowach nie można wyjaśnić jego znaczenia. Ogólnie to walka 
w słusznej sprawie, walka na drodze Boga w obronie jego prze-
kazów dla ludzi. Dżihad może oznaczać walkę ze samym sobą, 
z własnymi słabościami. Dżihad może być prowadzony także 
przy pomocy pióra, pieśni, słowa, w zależności, jakimi zdolno-
ściami zostaliśmy przez Allaha obdarzeni.

Dżihad to także walka zbrojna prowadzona w imię Boga 
przeciwko wszystkim, którzy dopuszczają się ucisku, terroru, 
grabieży, gwałtów, morderstw itp. Szczególnie, kiedy islam 
jest zagrożony. Obowiązek walki ze złem dotyczy wszystkich 
muzułmanów. 

Należy zaznaczyć, że wojna nie jest celem islamu. Jest środ-
kiem ostatecznym, w nadzwyczajnych okolicznościach, gdy 
zawiodły wszystkie inne sposoby. Islam jest religią pokoju. 
Nawet w pozdrowieniach muzułmanów jest zawarte życzenie 
pokoju. Zatem pokój jest naturą, istotą oraz znakiem islamu. 
Wyznawca islamu musi być bliski ideału. Wierzy w Boga, który 
jest Stwórcą Niebios i Ziemi, jest Władcą Wszechświata. Jeżeli 
ktoś ma taką wiarę, nic mu na tym świecie nie będzie obce, 
dziwne lub obojętne. Przestanie być stronniczy w swym myśle-
niu i działaniu, gdyż jego współczucie, miłość i oddanie nie 
pozostaną ograniczone tylko do jednej sfery działania. Jego 
horyzonty będą poszerzone, a widzenie życia na ziemi staje się 
bardziej optymistyczne i zachęcające. 

Na zakończenie tej przydługiej mowy chcę ci zacytować 
kilka modlitw z muzułmańskiego modlitewnika:
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*
O Ty, który przemieniasz serca,
Spraw, aby moje serce 
Umocniło się w Twojej religii! 

*
Boże, uchroń mnie, od wiedzy, 
która nie daje pożytku, 
serca, które nie zna pokory,
oka, które nie płacze,
modlitwy niewysłuchanej 
i duszy nienasyconej! 

*
Boże, przyjmij moją skruchę, 
odpowiedz na moją modlitwę,
obmyj mnie z grzechów,
utwierdź moje przekonanie. 
Poprowadź moje serce,
powstrzymaj język 
i uspokój gniew serca mego.

*
Bierz od świata to, co ci daje, 
ale nie domagaj się tego, 
czego ci dać nie chce. 
Natomiast prosić możesz zawsze. 

–  Modlitwy są bardzo piękne, podobają mi się, są takie bli-
skie człowieka i zrozumiałe – stwierdziła Ola.

Jeszcze jakiś czas rozmawialiśmy o sprawach duchowych, 
później jednak naszą uwagę zwróciliśmy na sprawy dnia 
codziennego, na stan naszego zdrowia i czas, który nieubła-
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ganie mija, a nam przybywa lat. Rozmawialiśmy o naszych 
dzieciach, które zaabsorbowane własnym życiem, zapominają 
o rodzicach. Jedynie kiedy mają potrzeby, odwiedzają swoich 
ojców i matki. Czasami przychodzą do dziadków wnuczęta, aby 
naładować swoje „akumulatory” miłością, której od gnanych 
życiem rodziców nie zawsze mogą otrzymać. Wnuczęta nieraz 
chcą zasięgnąć u dziadków porady, pożalić się. Ktoś ich musi 
wysłuchać, a najlepsi do tego są dziadkowie. 

Długo toczyła się nasza rozmowa. Wspomnienia były prze-
platane sprawami bieżącymi. Wreszcie wstałem i stwierdziłem: 

–  Już czas na mnie – zacząłem się żegnać i dziękować za gościnę. 
Wtedy Ola przytuliła się i powiedziała: 
–  Przytul mnie tak mocno, jak to czyniłeś w zimnej sali gminy 

Łań, gdy czekaliśmy na przyjazd kina. Okrywałeś swoim kożusz-
kiem mnie i Emilię Korycką, mocno nas przyciskałeś do siebie, 
czułam, jak bije twoje serce. Jednak kożuszek był za krótki, aby 
okryć trzy osoby, dlatego coraz mocniej przyciskałeś nas do sie-
bie. Byłam taka szczęśliwa z tego przytulania, radość nie mie-
ściła się w moim sercu, mimo że nasze nogi były zziębnięte. 
Jednak czar szybko minął, zostawiłeś nam kożuszek, a sam 
z kolegami wyszedłeś z budynku.

Długo was nie było, zaczęłyśmy się niepokoić. Wróciliście, 
niosąc pełne naręcza drew. Rozpalono ogień w piecach. Od 
płomieni buchało ciepłem, którego doznałam, będąc do ciebie 
przytulona. Teraz przytul mnie tak mocno jak dawniej, może 
doznam znowu tego młodzieńczego dreszczyku emocji, tego 
ciepła, tej energii, którą wtedy nas obdzieliłeś. 

Przez jakiś czas staliśmy na środku przytuleni do siebie, cze-
kaliśmy na ten młodzieńczy wigor, ale nic takiego nie nastąpiło. 
Pierwsza z rezygnacją odeszła Ola. Po namyśle rzekła: 

–  Trudno w wypalonym już ognisku wskrzesić płomień.
–  Przynajmniej solidnie pożegnaliśmy naszą młodość i nasze 

wspomnienia – odrzekłem.
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–  Młodość to już dawno pożegnałam, ale wspomnień nie mam 
zamiaru wygasić, niech zostaną, często do nich myślami wracam 
i stale je analizuję. Często dziwię się sama sobie, że moje wspo-
mnienia stale krążą wokół wydarzeń, jakie miały miejsce we 
wsiach Łań, Kirkowczyzna i Iwanowo. W moich wspomnieniach 
stale występujesz ty i twoi koledzy. Niedawno byłam zaproszona 
na wesele, ożenek moich studentów. Przyglądałam się, jak mło-
dzież tańczy – w większości par chłopak prawą rękę trzymał na 
pośladku partnerki. Chłopak dziewczyny nie prosił do tańca, 
tylko ciągnął ją za rękę lub kiwał palcem. Po zakończonym tańcu 
nikt dziewcząt nie odprowadzał na miejsce i nie dziękował za 
taniec. Tam właśnie, na weselu, bezwiednie wyrwało się mi 
z ust, że Janek tak nie postępował, on szanował swoją partnerkę. 
Weselnicy dopytywali się, o co chodzi. Nic im nie powiedziałam 
w obawie, że nie będę zrozumiana. Jak widzisz, stale ciebie mam 
na myśli, stałeś się nawet miernikiem moich wartości.

Na pożegnanie ucałowałem Olę i wyszedłem na ulicę. W mie-
ście ruch był nieduży, tylko kilku podchmielonych facetów 
awanturowało się między sobą, używając wulgarnych słów. 
Przechodnie nie zwracali na nich żadnej uwagi. Widocznie 
takie sytuacje nie są tu rzadkością. 

Słowa Oli nie opuszczały moich myśli. W końcu zaświtało 
mi: „Nie wiesz, człowieku, co utraciłeś, a co zyskałeś”. Mogła 
być wierną żoną i niezłą kochanką, ale kto wie, jakie byłoby 
jej zachowanie, gdyby została moją żoną. Kobiety lubią mężów 
trzymać pod pantoflem. Ola była osobą czułą, ale stanowczą 
i zdecydowaną. Nie pasowała do mojego charakteru. Marne 
byłoby z nas małżeństwo, ponieważ wolę kobiety raczej uległe, 
potulne, nawet opiekuńcze, nie zaś z cechami przywódczymi. Tę 
cechę sam posiadam. W jednym stadle dwie osoby z charakte-
rami przywódczymi: to nic dobrego nie mogło wróżyć. Ola była 
po prostu zafascynowana moją osobą, a szczególnie moim spo-
sobem odnoszenia się do dziewcząt. 
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W tej dziedzinie miałem już pewne doświadczenie. W latach 
1946–1959 mieszkałem na terenie Wielkopolski, zaś od 
roku 1946 do 1951 w Poznaniu. Miałem tam wielu kolegów. 
Poznałem kulturę tego regionu. Pod względem gospodarności 
Wielkopolanie przodowali w porównaniu z innymi regionami 
Polski, lecz osobista kultura, sposób bycia, wzajemne stosunki 
międzyludzkie wywoływały u mnie niesmak i pogardę za brak 
obycia, dobrych form towarzyskich i etykiety, w szczególności 
w stosunku do kobiet. Wielokrotnie bywałem na różnych zaba-
wach i weselach w powiecie szamotulskim, obornickim, czarn-
kowskim, kościańskim, chodzieskim i wielu innych. Właśnie 
tam zaobserwowałem dość powszechne zjawisko: przy stole sie-
działy w objęciach pary, podchmielony chłopak ręką penetrował 
piersi swej partnerki lub wpychał ją między dziewczęce kolana, 
ta zaś niby broniła się przed atakiem „kawalera”, ale z przyjem-
nością to przyjmowała, o czym świadczył jej donośny chichot. Do 
tańca chłopak swą partnerkę ciągnął za rękę. W tańcu kładł ręce 
na pośladki partnerki, ona zaś obejmowała go za szyję i w takiej 
pozie pary tańczyły skoczne poleczki i obertasy. 

W rozmowie z moim kolegą, rodem spod Szamotuł, powie-
działem, że to zachowanie młodzieży jest nieprzyzwoite. Kolega 
wzruszył ramionami i rzekł: 

–  Co chcesz, nawet konia nie kupuje się bez sprawdzenia, 
a co dopiero żonę. Chłopak chce wiedzieć, co dziewucha ma. 
Nie ma czasu na ceregiele. U nas dawniej także na dworach 
celebrowano tę twoją szlachecką kulturę. Dziś dworów nie ma, 
został na wsi jedynie chłop i jego zwyczaje, a one są takie, jakie 
są. Społeczność wiejska akceptuje takie zachowanie młodzieży. 
Opowiem ci pewne zdarzenie, jakie miało miejsce w sąsiedniej 
wsi: „Przychodzi Magda do chałupy i mówi do mamy, że zaleca 
się do niej Wojtek Jakuba. A jak on to robi – pyta matka. No, ude-
rzył mnie po tyłku batem, gdym przechodziła obok jego fury – 
odpowiedziała Magda”. No widzisz, nawet uderzenie batem po 
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tyłku dziewczyna zaliczyła do zalotów, zaś w środowisku szla-
checkim uznano by to za zniewagę i doszłoby do pojedynku lub 
wieloletnich sądów zwaśnionych rodów.

Minęło kilka lat, zakończyliśmy swoją zawodową edukację 
i rozpoczęliśmy pracę w poznańskich przedsiębiorstwach. Ja 
pracowałem w firmie G. Hartwig S.A. Ekspozytura Rejonowa 
w Poznaniu, zaś kolega spod Szamotuł w Centrali Chemicznej. 
Pozostali znajomi pracowali w bankowości, w przemyśle prze-
twórstwa spożywczego, zakładach spółdzielczych itp. Młodzież 
zatrudniona w Centrali Chemicznej zorganizowała potańcówkę, 
na którą ja także zostałem zaproszony. Właśnie tam zaprezen-
towałem swoje umiejętności taneczne i towarzyskie obycie, co 
w naszych kręgach młodzieży szlachecko-tatarskiej było bar-
dzo wysoko postawione. Tam, na naszych Kresach, było nie do 
pomyślenia, aby kawaler źle traktował panny, a szczególnie na 
jakimś towarzyskim spotkaniu. Zaraz w obronie panny stanę-
łaby rodzina, krewni, koledzy i koleżanki. Każdy wiedział, że 
kogo należy unikać, a tym bardziej, że opinia danego środowi-
ska była dla takiego kawalera bardzo niekorzystna. Uznawano 
go za towarzysko nieobytego, źle wychowanego i z niedostat-
kiem kultury. Taki kawaler był w środowisku naszej – tatarskiej 
młodzieży – źle widziany i towarzysko izolowany. Mając to na 
uwadze, starałem się nie naruszać ustalonych kanonów obycia 
towarzyskiego także tu, w Poznaniu. 

Kolega spod Szamotuł wprowadził nas na salę, gdzie wiro-
wały w rytm muzyki przytulone pary. Rzut oka na salę, wiele pań 
siedzi na krzesłach pod ścianą, inne z braku partnera tańczą 
w damskim duecie. Pociągam kolegę za rękę, rozłączamy dam-
ską parę i porywamy dziewczyny do tańca. Dziewczyna tańczy 
lekko, wyczuwa rytm i daje się prowadzić. Muzyka ustała, skoń-
czył się taniec, odprowadzam partnerkę na miejsce odpoczynku, 
dziękuję i robię w kierunku dziewczyny skłon, a ona w tym 
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momencie lekko unosi się i szepce mi do ucha: „Zamawiam 
następny taniec”. Skinąłem głową na znak zgody. Następny 
taniec tańczymy razem. Przedstawiam się jej, także ona podaje 
swoje imię i nazwisko. Kątem oka obserwuję salę, a szczególnie 
panny. Jedna wyróżniała się z tego grona, wysoka, gibka w talii, 
widać było, że taniec nie stanowi dla niej problemu. 

Zagrano walczyka, proszę moją wybrankę do tańca. 
Dziewczyna dość energicznie wstała i miejsca chciała narzucić 
swój styl tańca. Nie zezwoliłem na to. Partnerkę mocniej ują-
łem, kilka kroków w tył i w rytm melodii zaczęliśmy wirować 
po sali. Na parkiecie jeszcze nie było par, pierwsi otwieraliśmy 
taniec, bez przeszkód fruwaliśmy po sali. Gdy później nastą-
piło zagęszczenie na parkiecie, umiejętnie omijaliśmy tańczące 
pary i dalej, i dalej w rytm walczyka. Umilkła muzyka, na sali 
rozległy się oklaski. Jeszcze oszołomieni tańcem nie wiedzie-
liśmy, komu są przeznaczone, i też zaczęliśmy klaskać. Stojąca 
obok para pospieszyła z informacją, że te oklaski są dla nas. 
Byliśmy zaskoczeni. Pierwszy zorientowałem się w sytuacji, ują-
łem partnerkę za rękę i szepnąłem jej do ucha: „Kłaniamy się”. 
Partnerka w mig pojęła, o co chodzi. Weszliśmy na środek sali 
i kłanialiśmy się – raz na prawo, raz na lewo. Ja tylko skłaniałem 
głowę, ale moja partnerka kłaniała się bardzo głęboko – jednym 
kolanem dotykając podłogi i skłaniając nisko głowę. Widać, że 
w tym dziele była biegła. 

Następnie tańczymy tango la cumparsita. Tu dopiero dziew-
czyna pokazała swój kunszt. Starałem się udowodnić, że w tańcu 
też jestem obyty. Umiejętnie prowadziłem moją partnerkę. 
Taniec sprawiał nam obojgu dużą przyjemność. Później był 
skoczny oberek. Wiele par opuściło parkiet, zrobiło się luźniej, 
tańczące pary już nie wpadały na siebie. Znowu w rytm melo-
dii fruwaliśmy po sali. Po zakończonym tańcu odprowadziłem 
dziewczynę na miejsce odpoczynku. Dziękując za taniec, nisko 
się skłoniłem, ona zaś wspięła się na paluszki i pocałowała mnie 
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w lewy policzek: „To za oberka”. Byłem nieco zaskoczony takim 
obrotem sprawy. Nie dałem jednak poznać po sobie, poka-
załem palcem prawy policzek i powiedziałem: „I za za tango”. 
Dziewczyna chciała pocałować we wskazany policzek, lecz skie-
rowałem twarz tak, że spotkały się nasze usta: „To całus za tango 
i walczyka” – stwierdziłem. Odchodząc usłyszałem: „Spryciarz 
z pana”. Odwróciłem się i powiedziałem: „Cała przyjemność po 
mojej stronie”. 

Koledzy mnie podziwiali, ten spod Szamotuł powiedział:
–  Jasiu, w tańcu jesteś klasa, ale panna, z którą tańczyłeś, jest 

niedostępna i opryskliwa, uważaj na nią. 
–  Tak, będę uważał.
Bez wątpienia kolega miał rację. Widać było po jej ruchach 

w tańcu – stanowcza i zdecydowana, dążąca do dyktatu. Taka 
postawa dziewczyny nie wróży nic dobrego, trzeba ją po prostu 
przyhamować. Panna z nadmiarem ambicji i wybujałą fantazją, 
postępuje tak, jak młoda, jeszcze nieujeżdżona klacz, może zwa-
lić z grzbietu i kopytami pokopać. 

Tym razem nie poprosiłem jej do tańca, czekałem, aż znajdzie 
się z drugim partnerem na parkiecie. Poprosiłem do tańca inną 
pannę, wskazaną przez kolegów. Taniec nie był już taki lotny jak 
poprzednie, ale spokojny i uważny. Tak kolejno prosiłem panny 
do tańca. Z jedną nawiązałem rozmowę. Po tańcu zaprowadziła 
mnie w krąg panienek, z którymi prowadziłem ożywioną roz-
mowę. Opowiadałem anegdoty, żartowałem, było dużo śmiechu. 
Kątem oka obserwowałem swoją wybrankę, Marylę (dowiedzia-
łem się, że tak ma na imię). Widać było po jej twarzy i ruchach, 
że moje zachowanie nie przypada jej do gustu. 

Minęło sporo czasu, koledzy dwukrotnie podreperowali 
moje siły kanapkami i napitkiem. Byłem w dobrym humorze, 
czułem się lekko. Wszedłem na salę – właśnie wtedy ogłoszono: 
„Mazura czas zacząć, panny proszą”. Pomyślałem, że przecież 
Poznaniacy mazura nie tańczą. Nie zdążyłem tej kwestii rozwa-
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żyć, kiedy stanęła przede mną Maryla, ładnie dygnęła i zapro-
siła do mazura. Idąc na środek sali, zastanawiałem się, czy ten 
taniec, to zagrywka Maryli, chce po prostu mnie skompromito-
wać, poniżyć. Zaśmiałem się w myślach: „Dziewczyno, sądzisz, 
że ja mazura nie umiem tańczyć. Pokażę ci, jak to się robi”. 

U nas w Iwanowie, Ordzie, Klecku nie było balu, dożynek 
lub wesela bez mazura. Taniec ten zawsze był w programie. 
Dorastający młodzieniec musiał tańczyć mazura, a lekcje w tym 
zakresie pobierał najczęściej w domu. Nauczycielami byli: 
matka, siostry lub starsi bracia. Taki delikwent ganiał z mio-
tłą po klepisku w stodole, krople potu spływały mu po twarzy, 
ale tańczyć mazura musiał się nauczyć. Umiejętność tańczenia 
mazura to była karta wizytowa kawalera. Od nas Tatarów uczyła 
się tańczyć mazura młodzież białoruska. Tak było w naszej wsi 
i okolicznych osadach. 

Na parkiecie nie było innych par, tylko my dwoje. No, dziew-
czyno, trzymaj się, zatańczymy naszego mazura szlacheckiego, 
z figurami, który wymaga dużo wysiłku od tancerzy, a szczegól-
nie od partnerki. Mocno ująłem ją za lewą rękę i leciutko nogami 
stuknąłem w podłogę i w rytm melodii „Jeszcze jeden mazur 
dzisiaj, choć poranek świta” pomknęliśmy po sali, na powrocie 
zakręciłem panną wokoło, stuknąłem obcasami i pognaliśmy 
w odwrotnym kierunku. Na ponownym powrocie przyklęknąłem 
na jedno kolano, a moja partnerka, trzymana za rękę, dwukrotnie 
obiegła mnie wokoło. Podniosłem się z kolan, wykonałem lekki 
skłon w kierunku partnerki jako wyraz podziękowania i znowu 
pognaliśmy po sali. Następnie złączyliśmy nasze lewe ręce, 
a prawą ująłem partnerkę w talii i tak blisko siebie przebiegliśmy 
salę, na powrocie kilka obrotów (ona do przodu, a ja się cofałem), 
następnie podnieśliśmy splecione ręce, pod którymi przefrunęła 
jak motyl, robiąc cały obrót. I znowu pomknęliśmy po sali, dalej 
położyłem rękę dziewczyny na mojej szyi z lewej strony, prawą 
trzymałem ją w talii, zaś lewą pomagałem i unosiłem ją do góry. 
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Partnerka w rytm melodii leciutko unosiła się do góry i bezsze-
lestnie opadała stopami na parkiet. Obrót, kilka kroków i znowu 
dziewczyna unosiła się do góry. Wyczułem, że Marylka w tańcu 
była szkolona. Każdy mój ruch był dla niej sygnałem do właści-
wego kroku. Nie powtarzaliśmy poszczególnych fragmentów 
mazura. Od nawrotu stosowaliśmy inny sekwens. 

Taniec trwał dość długo. Zauważyłem, że Marylka była już 
zmęczona, a i mnie także podwyższone tętno objawiało się szu-
mem w uszach. Na środku sali zatrzymałem się i powiedzia-
łem: „Już dość tańca”. Na sali rozległy się oklaski. Lekki skłon 
w prawo i lewo. Marylkę odprowadziłem na miejsce i podzię-
kowałem za taniec. Dziewczyna, dość zmęczona, osunęła się na 
krzesło i wskazując ręką na stojące obok niej, rzekła: „Siadaj”. 
Posłusznie usiadłem i dość głośno powiedziałem: „To już jeste-
śmy na ty”. Marylka jakoś krytycznie na mnie spojrzała i rzekła: 
„A, o to chodzi”. Całkiem dla mnie niespodziewanie objęła mnie 
za szyję i ustami przywarła do moich. Odsapnęła, ścisnęła mnie 
za rękę i powiedziała: „Maryla”. Odczekałem chwilę, objąłem 
ją i zacząłem całować. Pocałunek trwał długo, koledzy głośno 
liczyli: „Raz, dwa, trzy...”. Naliczyli do dwunastu, gdy partnerka 
dała znać, że ma dosyć. 

Wstałem, ukłoniłem się przed nią i powiedziałem: 
–  Janek.
–  Ładne masz imię – zauważyła Marylka.
–  Ty także masz ładne imię. Maryla, Janek pasują do siebie. To 

może nasze przeznaczenie.
–  Tak, pasujemy do siebie. Wierzysz w przeznaczenie? – zapy-

tała Maryla.
–  Tak oczywiście, a szczególnie gdy przeznaczeniem jest 

młoda i ładna dziewczyna, która w dodatku wspaniale tańczy.
–  Jesteś niepoprawny – rzekła Maryla.
–  Może kiedyś się poprawię, ale będzie to, w dużej mierze, 

zależało od majstra.
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Zagrała orkiestra, poszliśmy tańczyć. Na parkiecie już nie 
było tłoku, można było poszaleć. Stałem się wodzirejem. Było to 
mi bardzo dobrze znane. U nas, za Bugiem, żadna zabawa nie 
obyła się bez wodzireja. Wodzirej sam się ujawniał, gdy dostrze-
gał, że takowego wśród tańczących nie ma. Młodsi uczyli się 
od starszych i tak ta sztafeta pokoleń trwała, i z biegiem czasu 
kunszt wodzireja był stale udoskonalany i wzbogacany. 

Zacząłem komenderować: „Kółeczko, panny do środeczka, 
panowie w prawo, panny w lewo, zatrzymujemy się, panie 
odwracają się i dobierają partnerów i tańczymy dalej. Para za 
parą, spacerujemy, panny przesuwają się do następnego part-
nera (lub dwóch i więcej), kółeczko z koszyczkiem”. Na zakoń-
czenie pada komenda: „Panie wracają do swych partnerów”. 
Oczywiście w tym celu najpierw pada komenda: „Kółeczko, 
panny do środeczka”. W taki sposób jeszcze długo harcowali-
śmy po parkiecie. Przed świtem pożegnaliśmy odchodzące do 
domu panienki i sami, pełni wrażeń, piechotą dotarliśmy do 
domu. A w niedzielę spaliśmy do południa, dopiero wieczorem 
udałem się do kina. 

W poniedziałek rano do pracy, a tam nawał spraw. Wrażenia 
z młodzieżowej potańcówki stopniowo ulegały zapomnieniu. 
Obiad zjadłem w restauracji i pod wieczór wróciłem do domu. 
Jeszcze byłem na progu, gdy kolega spod Szamotuł rzekł: „Co ty 
uczyniłeś tym dziewczynom, że dziś stale o ciebie wypytywały, 
oczarowałeś je czy co? Oto masz od nich listy. Cały dzień cho-
dziły jak w amoku. Powiedziałem im, że pochodzisz ze starego 
rodu szlachty tatarskiej. Wiadomość ta była dla nich pewnym 
zaskoczeniem, ale to jeszcze bardziej wzmogło ich zaintereso-
wanie twoją osobą. Ewa, ta jedna z bardziej rozważnych dziew-
cząt, oświadczyła, że to, co im mówiono w szkołach o Tatarach, 
to wierutna bzdura. Ona chciałaby być branką takiego Tatara. 
Tylko Marylka listu do ciebie nie napisała, chodziła z podnie-
sioną głową, z uśmiechem na twarzy”.
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Przejrzałem listy, ale na żaden nie odpowiedziałem. Z Marylką 
spotykałem się wiele razy. Była dobrą tancerką na dużej sali, zaś 
w tłoku (np. na dancingu, gdzie pary ocierają się o siebie) gubiła 
rytm. Miała bardzo skomplikowany charakter, raz emanowała 
dobrocią, zaś innym razem była opryskliwa, apodyktyczna 
i niedostępna. W takich sytuacjach starałem się szybko odda-
lić. Opowiadała mi jej siostra, Justynka, że po takich zajściach 
Maryla długo płakała i narzekała na mnie i na swój charakter. 
Marylka w tańcu była bardzo dobra, zaś w miłości gorzej jej szło. 
Chłodna i kapryśna. Po skończeniu studiów obie siostry wyje-
chały do rodzinnego Leszna i tak urwał się z nimi kontakt. 

Kolega spod Szamotuł jeszcze przez długi czas przynosił mi 
listy od poznanych na potańcówce panienek. Zafascynowane 
moją osobą prosiły o spotkanie, o nawiązanie bliższych kontak-
tów itp. Unikałem dziewcząt, bowiem niewiele im mogłem ofia-
rować. Sam żyłem z kolegami w wynajętym pokoiku i w dodatku 
uzupełniałem edukację. Fascynacja szybko minie, a zostanie 
tylko szara rzeczywistość, której mocno się obawiałem. Znałem 
doświadczenia moich żonatych kolegów, którzy nijak nie mogli 
uwolnić się od bieżących kłopotów. Fascynacja fascynacją, 
a życie ma swoją ścieżkę. 

Tak samo było z Olą, ale w jej przypadku proces ten trwał 
długo, od młodzieńczych lat do wieku podeszłego. Łączyło się 
to z osobistymi niepowodzeniami i tęsknotą do lepszego bytu. 
W dużej mierze bytu wymarzonego jeszcze przez młodą dziew-
czynę. Ola w młodzieńczych latach miała dobrych przyjaciół. 
W szkole nauka jej szła bardzo dobrze, za co była przez kolegów 
i koleżanki szanowana, ba – nawet podziwiana – za zdolności. 
Do takiej roli była przyzwyczajona. Późniejszy jej życie to pasmo 
rozczarowań, stąd ta tęsknota za minionymi czasami i osobami 
z nimi związanymi. 

W końcu roku 1999 powiadomiono mnie, że Ola jest bardzo 
chora. Będąc w Mińsku, odwiedziłem ją. Na pożegnanie poprosiła:
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–  Uściśnij moją dłoń tak mocno, bym w mogile czuła ten 
uścisk.

Tak też uczyniłem. Jej dłoń nie miała już w sobie ciepła. 
Wtedy Ola powiedziała:

–  Żałuję tylko jednego, że nie zgrzeszyłam z tobą, a jeszcze 
byłoby lepiej mieć z tobą dziecko. Za późno zdałam sobie z tego 
sprawę. W młodości zanadto byłam wstrzemięźliwa, a ty za 
delikatny. Wolałeś mnie kanapką poczęstować, niż za kolanko 
potrzymać, bo twoja szlachecka etyka na to nie pozwalała. Ja dla 
ciebie byłam tylko szkolną koleżanką, a że usychałam z miło-
ści, tego nie dostrzegłeś. Emilka za tobą do Polski nie pojechała, 
mnie wystarczyłoby jedno słowo, a pognałabym za tobą na 
koniec świata.

–  Dziecko sprawy by nie rozwiązało. Wyrosłoby i poszło swoją 
drogą, a ty znowu byłabyś samotna – wtrąciłem.

–  Tak, samo poczucie, że to twoje, nastrajałoby mnie, że 
cząstka ciebie jest ze mną, że wieloletnia tęsknota za tobą nie 
poszła na marne. Dziś nie czas na żale. Pocałuj jak dawniej 
i żegnaj, kochany.

Nachyliłem się, ująłem Olę w ramiona i pocałowałem jej 
zimne usta. Płakała.

–  Niech pan już idzie – powiedziała jakaś niewiasta w białym 
fartuchu. Wyszedłem ze szpitala, nie oglądając się za siebie. 
Byłem mocno wstrząśnięty. 

Na początku roku 2000 Ola odeszła z tego świata. Wiem, że 
ludzkie życie musi kończyć się śmiercią, ale jednak żałuję, że 
nie ma już jej między żywymi. Była dobrym człowiekiem. Wraz 
z jej odejściem odchodzą wspomnienia o czasie młodości, kole-
gach i koleżankach, tak jakby się urwała cząstka mego życia, 
które już nigdy nie powróci. 

Oto jak ludzkie żywoty stają się spuścizną historyczną. 
Jedynie osoby wrażliwe będą o nich czasami wspominać. 
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