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Naszym rodzinom, które przeżyły.
Tym, których zabrała wojna.
Tym, którzy cierpieli głód.
Tym, którzy zginęli od chorób.
Tym, którzy umarli bez spowiedzi i pogrzebu.
Tym, którzy wrócili.
Tym, którzy mieli nadzieję
I tym, którzy ją stracili.
Tym, którzy prosili
I tym, którzy podzielili się tym, co mieli.
Naszym przodkom – bieżeńcom z 1915 roku…
(ze spektaklu „Bieżeńcy”, reż. J. Troc)
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Przedmowa

Ku pamięci Przodków
Ponad sto lat temu rozpoczął się tragiczny okres w dziejach naszych
ziem. Przerwanie frontu przez wojska niemieckie podczas I wojny światowej
i związana z tym propaganda spowodowały, że setki tysięcy wiernych prawosławnych opuściło swą ojcowiznę i udało się w głąb Rosji. Wielu z nich
zostało tam na zawsze.
Mocna i niewzruszona wiara pozwoliła naszym przodkom przetrwać
ten trudny okres. Ich modlitwy wznoszone przed ikonami, zabranymi ze
sobą, które niektórzy potomkowie do dziś mają w swoich domach, doprowadziły ich po latach tułaczki na własną ziemię. I choć po powrocie
zastali hoły kamień, a podczas wyczerpującej drogi umierali ich bliscy,
to byli szczęśliwi, że wrócili do siebie. To właśnie oni przyczynili się do
odrodzenia naszej Cerkwi. Trud odbudowy życia cerkiewnego był wielki.
Nasi przodkowie po raz kolejny dokonali rzeczy niewyobrażalnej. Dzięki
nim w 1924 r. Cerkiew prawosławna w Polsce otrzymała autokefalię, tj.
cerkiewną niezależność.
To oni, nasi pradziadkowie, uczą nas wiary, wytrwałości i oddania się
woli Bożej. Dzisiaj wyrażamy im naszą wdzięczność za ten dar, z którego korzystamy. Przekazujmy go następnym pokoleniom. Otwierajmy zapomnianą
i przemilczaną kartę naszej historii, często bolesną, trudną, ale jakże ważną
i pouczającą. Temu służy niniejsza publikacja.
Pragnę wyrazić słowa podziękowania Autorom tej książki. Dzięki
Wam najprościej opisana pamięć o tym exodusie, przetrwa dla kolejnych pokoleń. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w wydanie. Za podjęty
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trud, za to, że przekazujecie trudną historię następnym pokoleniom. Za to,
że nie stała się one zapomnianym epizodem historycznym.
Wyrażam głęboką nadzieję, że książka stanie się impulsem do dalszych
poszukiwań swoich własnych rodzinnych historii oraz zrozumienia swojej
tożsamości i tradycji.

Metropolita Warszawski i Całej Polski

Od Redakcji

Książka „Jestem, bo wrócili” prezentuje zbiór prac nadesłanych na
konkurs o tym samym tytule, który odbył się w roku 2015, czyli dokładnie
w setną rocznicę bieżeństwa. My wszyscy – autorzy i redaktorzy tego tomu
uczestniczyliśmy w nim, więc współtworzymy również książkę. Większość
z nas brała też udział w uroczystościach w Akademii Supraskiej, związanych
z rozstrzygnięciem konkursu. Tam mieliśmy się okazję poznać, zwiedzając
wspólnie Supraśl, uczestnicząc w spotkaniach integracyjnych i wykładach.
Nie każdy z nas otrzymał nagrodę, ale na pewno dla każdego zarówno sam
udział w konkursie, jak i w uroczystości miały niezwykłe znaczenie. Nagle
okazało się, że opowieści naszych przodków nie miały wymiaru jednostkowego, że to nie tylko odosobniona historia rodzinna, a część wielkiej całości...
Najważniejszym skutkiem konkursu „Jestem, bo wrócili” stał się
czynnik integracyjny. Powstała, może niewielka, może nawet okazjonalna,
społeczność związana z historią sprzed stu lat. Spotkali się ludzie różnych
pokoleń, wyznań, poglądów, o różnym wykształceniu i zawodach, a połączyło
ich jedno – pamięć, która okazała się wspólna, może nawet wspólnotowa.
Oczywiście, ilu uczestników konkursu, tyle rodzajów pamięci – niektórzy
dysponowali nawet nagraniami magnetofonowymi uczestników bieżeństwa
lub dokumentami i zdjęciami po nich, inni – tylko niejasnymi wzmiankami czy wspomnieniami przekazanymi przez osoby, które przyszły na
świat już po powrocie swoich bliskich. Podobnie różnorodny był sposób
ekspresji – od zwięzłych prac przedstawiających historię rodziny, po próby
artystyczne – wiersze, reportaże czy prace plastyczne. Wypowiadano się indywidualnie lub zbiorowo, czasem całymi rodzinami. Regulamin konkursu,
poza zakresem tematycznym, nie stawiał nam żadnych ram. Prace są tak
różnorodne, jak różne były losy naszych przodków. Było ich wielu, a każdy
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los pomimo powierzchownych podobieństw był inny, ale każdy wiązał się
z odpowiedzialnością – za dzieci, za przyszłe pokolenia, za odbudowę świata
i codzienności. Dzięki różnym decyzjom i trudnej pracy naszych przodków
– jesteśmy. I chcemy być nadal, razem. Bo pomimo różnorodności mamy ze
sobą wiele wspólnego. Ani książka, ani konkurs nie miały ambicji pokazania prawdy historycznej. Ukazało się już i na pewno jeszcze pojawi wiele
kompetentnych prac na ten temat. My nie opowiadamy o przebiegu frontów
I wojny, ani o stanowisku władz politycznych czy hierarchii kościołów wobec
wędrówki naszych przodków. Nas interesują tylko oni – nasi zapomniani
i przypominani odlegli krewni, którym los kazał zmagać się ze skutkami
działań wojennych i decyzji władz religijnych lub politycznych. Nie badamy
wielkiej historii, nie ferujemy ocen, wykazujemy tylko, jak zmieniła życie
naszych prababć i pradziadków, a w konsekwencji – nasze. Komentarze
i oceny odsunęliśmy na bok. Niech wszystkie wątpliwości rozwieją historycy.
Książka „Jestem, bo wrócili” powstała jako efekt konkursu, to oczywiste. Ale chcemy podkreślić, że jest to też efekt pracy pamięci o naszych
przodkach, o tych, którzy wrócili, ale także o tych, którzy zmarli w obcej
ziemi. To skutek poruszenia, który wywołała w naszych sercach i głowach
setna, „okrągła” rocznica. Poczuliśmy potrzebę, może również w imieniu
tych, którzy nie zdołali lub nie chcieli tego zrobić, opowiedzenia o przeszłości
naszych rodzin i naszych małych „tutejszych” społeczności. Pokazaliśmy, że
historia to nie tylko wielkie bitwy i przewroty polityczne, że składa się także
z losów pojedynczych osób i zwykłych rodzin, rzuconych niespodzianie
w jej wir.
Właśnie ze względu na poczucie wspólnoty redakcja zdecydowała się
na układ książki oparty na kryterium gatunkowym wypowiedzi, a nie na
klasyfikacji konkursowej. Dla nas najważniejszy i najbardziej nobilitujący
był sam udział, a nie wyróżnienia i nagrody, które część z nas otrzymała,
chociaż oczywiście byliśmy z nich dumni. Wszystkie prace konkursowe
podzieliłyśmy na pięć części: Relacje, Dokumenty, Próby literackie, Prace
plastyczne. Osobno, dla wygody czytelników, wyeksponowałyśmy teksty napisane W języku przodków. Szczególne miejsce dostały też prace najbardziej
nietypowe ze względu na formę: spektakl i filmy znalazły się na dołączonej
płycie, a Bieżeńska gazeta stanowi osobną wkładkę. Zdajemy sobie sprawę,
że zastosowany przez nas podział jest umowny i długo zastanawiałyśmy się,
które teksty powinny znaleźć się w Relacjach, a które w Próbach literackich.
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Spodziewamy się, że nasi Autorzy zrozumieją, przed jakimi trudnościami
stałyśmy i nie będą żywili urazy. Szczególnie, co musimy z wdzięcznością
podkreślić, że współpraca redaktorska podczas przygotowań do publikacji
układała się bardzo dobrze. Okazywano nam zaufanie i sympatię, odpłacałyśmy się tym samym. Większość Autorów zgadzała się z naszymi sugestiami
co do (niewielkich zwykle) zmian czy poprawek w tekstach, doskonale
rozumiejąc, że wszyscy chcemy, żeby książka udała się nam jak najlepiej.
Dobra współpraca redaktorek z Autorami wynikała, jak nam się zdaje, właśnie z poczucia wspólnoty – wspólnoty losów naszych przodków i naszego
wspólnego udziału w konkursie. Dziękujemy wszystkim Autorom-uczestnikom konkursu i mamy nadzieję, że nasza wspólna książka podoba się Wam
i jesteście z niej dumni.
Na koniec chcemy zauważyć, że tę naszą integrację ktoś zbudował,
pomimo nadejścia właściwej rocznicy nie mogła narodzić się sama. Wszyscy
mamy ogromny dług wdzięczności wobec inicjatorów konkursu, włącznie ze
Stowarzyszeniem OrthNet i Aleksandrem Wasylukiem; a przede wszystkim
wobec Przewodniczącej Jury – Anety Prymaki-Oniszk. To ona przywróciła
temat bieżeństwa do publicznego dyskursu, najpierw budując stronę biezenstwo.pl, później znakomitą książką „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”.
To ona spowodowała, że się spotkaliśmy. Dziękujemy, Aneto!
Redakcja: Katarzyna Sawczuk
Anna Kondratiuk
Anna Szerszunowicz
(e-mail: jestembowrocili@gmail.com)

Opowieści o bieżeńcach
i o nas samych

„Oni opowiadali, ale my nie słuchaliśmy”. Pokolenie wnuków i prawnuków bieżeńców, z którymi rozmawiam kilka lat temu, wciąż to powtarza.
Często ze łzami w oczach. Mówi o lęku, że wkrótce bieżeństwo zniknie z naszej pamięci. O żalu, że kolejne pokolenia nie dowiedzą się o tym ważnym,
dla ich przodków może najważniejszym, wydarzeniu XX wieku.
I wtedy dzieje się coś nieoczekiwanego. Sto lat po bieżeństwie zaczynamy o nie pytać, choć często nie ma już kogo. Szukamy wspomnień,
jakichkolwiek informacji, dokumentów. Sami opowiadamy. I to nie tylko
w rodzinnych domach czy wsiach, jak dotychczas. Po raz pierwszy bieżeństwo pojawia się w przestrzeni publicznej: w regionalnych i ogólnopolskich
mediach, na scenach teatrów, w modnych klubach, w galeriach sztuki, na
uczelniach, w księgarniach; a jedno z białostockich rond dostaje nazwę
„Rondo Pamięci Bieżeństwa 1915”.
Historia sprzed stu lat ożywa. Może rodzi się na nowo? Wiecznie
zabiegani znajdujemy czas, by zająć się losem ledwo pamiętanej prababci,
albo nigdy nie poznanego pradziadka. Nie mam dokumentów. Nie znam
szczegółów. Nie znam miejsc, ani dat. Nie mogę odtworzyć tej historii – pisze
jedna z laureatek konkursu „Jestem, bo wrócili”. Ta trudność dotyczy nas
wszystkich. Jednak szukamy informacji, pamiątek, emocji sprzed wieku.
Wspólnie budujemy opowieść o bieżeńcach 1915 roku. Ale czy dotyczy ona
tylko naszych przodków? Może bardziej chodzi nam o nas samych? Może
próbujemy zrozumieć, skąd pochodzimy, co nas ukształtowało, kim jesteśmy?

Wyjeżdżajcie!
Jest wiosna 1915 roku. Od ubiegłego lata trwa wojna, zwana później
pierwszą światową. Po jednej stronie – m.in.: Rosja, Francja, Wielka Brytania,
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po drugiej: Austro-Węgry i Niemcy. Mimo krwawych bitew wciąż nie widać
rozstrzygnięcia.
2 maja 1915 roku połączone wojska niemieckie i austro-węgierskie
atakują Rosjan w Karpatach. Przerywają linię frontu pod Gorlicami i prą
na wschód. 15 maja są już nad Sanem, 3 czerwca odbijają twierdzę Przemyśl, 22 czerwca wkraczają do Lwowa. Rosjanie nie są w stanie zatrzymać
przeciwnika; dają o sobie znać zacofanie armii, słabość dowodzenia, pustka
w skarbcu. Trwa więc ewakuacja oddawanych miast: administracji, archiwów, szkół, uczelni, dóbr kultury, fabryk z personelem i wyposażeniem,
kolei, itp. Bezradni generałowie sięgają po taktykę spalonej ziemi, która
dała Rosji zwycięstwo w wojnie z Napoleonem w 1812 roku. Postanawiają
„oczyścić wsie z zasobów”: mężczyzn w wieku poborowym oraz z żywności.
Kozackie oddziały – jeszcze podczas wycofywania się z Galicji – zaczynają
wypędzać całe wsie, a budynki i zboże na pniu palą. Drogi na wschód
zapełniają chłopskie furmanki i stada pędzonej trzody. Rozkazy o „oczyszczaniu wsi” po protestach petersburskich elit zostaną wkrótce odwołane,
jednak rozpędzonej machiny nie da się już zatrzymać. Zwłaszcza, że front
szybko przesuwa się na wschód; padają: Ostrołęka, Łomża, Lublin, Chełm,
a 5 sierpnia Warszawa.
Wycofujący się żołnierze i urzędnicy straszą cywilów, że „Giermaniec”
będzie się nad nimi straszliwie znęcał: kobietom obcinał piersi, dzieci wrzucał do studni a mężczyzn zabijał. Ludzie nasłuchują, jak z każdym dniem
przybliża się huk frontowych dział i karabinów. Nocą horyzont płonie – to
wioski zapalone przez pociski albo przez wycofujących się Rosjan. Dym
wgryza się w oczy, zatyka oddech. Przesłania niebo i choć jest gorące lato,
nie sposób dojrzeć słońca. Oprócz władz i administracji, licznie wyjeżdżają
też ziemianie z dworów.
Zwłaszcza na Białostocczyźnie i Chełmszczyźnie (oraz terenach dalej na wschód) chłopi czują się szczególnie osamotnieni i przerażeni. Stąd
na wschód wyjeżdża także prawosławny kler, posłuszny wobec carskiego
nakazu wyjazdu, do tego samego zresztą namawiając wiernych. Księża katoliccy w zdecydowanej większości zostają, radząc współwyznawcom, by
raczej schowali się w lasach czy na bagnach, by przeczekać przejście frontu.
Właśnie z tych okolic wyruszą całe prawosławne wsie, mniej licznie pojadą
katolicy czy Tatarzy spod Bohonik i Kruszynian.
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Droga
Chłopskie wozy jadą w 3-4 rzędy, tworzą się zatory. Jest gorące lato,
brakuje wody do picia, ludzie czerpią ją więc z rzek i bagien. Szybko wybuchają epidemie, masowo umierają dzieci. Czasem nadlatują niemieckie
samoloty i bombardują wycofujące się rosyjskie wojsko, nie szczędząc też
uchodźców. Przy drogach wyrastają mogiły, część ciał leży niepogrzebana.
Nie lepiej jest też wokół stacji kolejowych, gdzie tworzą się prowizoryczne obozy. Stąd bieżeńcy mają zostać rozwiezieni po całej Rosji pociągami,
tych jednak wciąż nie ma. Koczują więc na wozach i w skleconych naprędce
szałasach. Organizacje pomocowe tworzą punkty żywieniowe i medyczne,
szpitale, łaźnie, ochronki dla dzieci, ale to kropla w morzu potrzeb. Rozmiary
obozów są przytłaczające. Wokół dwudziestoośmiotysięcznego Rosławia
w guberni smoleńskiej koczuje osiemdziesiąt tysięcy bieżeńców. Wokół
niewiele większego Bobrujska – ponad sto tysięcy. Koło zaledwie dziesięciotysięcznego Kobrynia – dwieście tysięcy. Przez ciut większy Rohaczów
w ciągu kilku miesięcy przechodzi siedemset tysięcy osób!
Gdy epidemia w bieżeńskich obozach osiąga skalę zagrażającą wojsku,
w sztabie Naczelnego Dowództwa zapada decyzja, by problem rozwiązać jak
najszybciej. Kolej w dniach 5-15 października ma zorganizować tabor
i rozwieźć bieżeńców. Wcześniej muszą oni zdać swoje wozy, konie i trzodę,
ale skupujących je punktów jest niewiele. Chłopi często zostawiają więc swój
majątek na stacji.
Po wielotygodniowej, morderczej wędrówce na wschód (składy są
rozdzielane i zmieniają destynację; wioski i rodziny się gubią), bieżeńcy
zostają rozwiezieni po całym Imperium i rozmieszczeni gdzieś na wsiach
Syberii, nad Donem, Wołgą, w Kazachstanie czy Kirgistanie. Niektórzy trafią
aż pod Władywostok – 10 tysięcy kilometrów od rodzinnego domu!
Wyjeżdżających nikt nie rejestruje, gdy osiadają w głębi Rosji organizacje pomocowe doliczą się (choć nie będzie to jeszcze rejestracja zakończona) blisko 800 tys. uchodźców z guberni grodzieńskiej, do której należy
wtedy Białostocczyzna, 300 tys. z guberni chełmskiej, ponad 70 tys. z guberni
łomżyńskiej, 65 tys. z warszawskiej, po 40 tys. z lubelskiej i suwalskiej, 20
tys. z radomskiej. W sumie blisko 3,5 milionów ludzi z zachodnich krańców
Imperium (z ziem polskich, białoruskich, ukraińskich, litewskich, łotewskich, estońskich). Nikt nie policzy zmarłych po drodze. Historycy szacują,
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że uchodźstwo – po rosyjsku właśnie bieżeństwo – mogło dotyczyć nawet
5 mln. osób!

Rosja
We wspomnieniach z pobytu w Rosji dominuje dostatek i życzliwość
miejscowych. Gdy jednak wczytać się w rosyjską prasę z tego czasu, obraz
nie jest tak sielankowy. W głębi Imperium nikt nie jest przygotowany na
przyjęcie milionów schorowanych, głodnych ludzi. Nie ma infrastruktury
szpitalnej ani mieszkaniowej; brakuje jasnych wytycznych ze strony władz
oraz rozwiązań prawnych. Gubernatorzy próbują odmawiać przyjęcia bieżeńców; także zwykli ludzie, wśród których uchodźcy mają żyć, są pełni obaw.
Czy nie zarażą nas swoim tyfusem? Czy nie zjedzą całych zapasów żywności?
Kto ich będzie utrzymywać? Ponoć nie chcą pracować! Ponoć odmawiają
picia kawy z mlekiem, żądają śmietanki! Rosyjskie władze, którym zależy
na dobrym przyjęciu uchodźców, wydają kilkustronicowe książeczki, tłumaczące, kim są uchodźcy: dobrymi, prostymi ludźmi, wygnanymi z domów
przez strasznego „Giermańca”. W gazetach pełno chwytających za serce zdjęć
wynędzniałych matek z dziećmi i wierszyków o niedoli uchodźców.
Ostatecznie bieżeńcy zostają przez rosyjskie społeczeństwo dobrze
przyjęci. Są rozmieszczani głównie na wsiach, gdzie ziemi jest pod dostatkiem; a pod nieobecność powołanych na front mężczyzn brakuje rąk do
pracy. Tu ludzie często mają dwa domy – letni i zimowy, więc jeden odstępują
przybyszom; dzielą się z nimi także jedzeniem. Uchodźcy pracują w miejscowych gospodarstwach, niezdolni do pracy dostają zapomogi, dzieci chodzą
do szkoły. Życie zaczyna się układać.
Wybuch rewolucji 1917 roku niszczy wszystko. Pojawia się chaos, bratobójcze walki, głód, choroby; padają ostatnie filary chłopskiego świata: religia
i carska władza. Bieżeńcy nie dostają już żadnego wsparcia. Choć dotychczas
nieźle funkcjonowali w społeczności lokalnej, zaczynają być traktowani jako
obcy. Wyłącza się ich z podziału ziemi po „rozkułaczanych” dworach, odmawia
pomocy; zdarza się, że są wyrzucani z kolejek za chlebem, nie wpuszczani ze
swoimi zmarłymi na cmentarze. Coraz częściej mówi się o powrocie.

Powrót
Pierwsi bieżeńcy – ci zamożniejsi i rozmieszczeni bliżej, w europejskiej części Imperium – ruszają już na początku 1918 roku, za niewielką
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łapówkę przekraczając linię rosyjsko-niemieckich okopów. Legalne powroty
na krótko staną się możliwe po traktacie brzeskim; zdąży skorzystać z nich
blisko pół miliona uchodźców, nie wiadomo ilu przejdzie przez zieloną
granicę. Przerwie je wybuch wojny polsko-sowieckiej 1919 roku. Pociągi
z repatriantami znów jadą po podpisaniu traktatu ryskiego; największa fala
wracających przypada na zimę 1921/22. Na stacjach nikt ich już nie karmi,
szerzą się choroby, zwłaszcza szalejący w Rosji tyfus. Zmarli są wynoszeni
z pociągów i układani wprost na śniegu obok torów.
W punktach etapowych w Baranowiczach albo w Równem wracający
mają przejść kwarantannę, by zatrzymać epidemię. Jednak urzędnicy nie radzą sobie z tak ogromną falą; wielu chorych, zawszonych ludzi jedzie w głąb
kraju. W całej Europie szerzy się lęk, że tyfus przywleczony przez powracających obejmie cały kontynent; polskie władze powołują nadzwyczajnego Komisarza do spraw Repatriacji (zostaje nim Władysław Grabski), z ogromnymi
uprawnieniami; udaje się opanować sytuację. Według oficjalnych danych
od kwietnia 1921 roku do zamknięcia granicy w 1924 roku do Polski wraca
1,1 mln. osób. Najliczniejszą grupę – 65% – stanowią prawosławni chłopi
białoruscy i ukraińscy.

Nowe życie
Wracający zastają spalone domy i wyjałowioną ziemię. Kopią ziemianki, w których będą mieszkać przez najbliższe lata, zanim odbudują
swoje domy i gospodarstwa. By przeżyć, idą żebrać. Najmują się do pracy
u tych, którzy w 1915 roku nie wyjechali. Będą wspominać, że gdyby nie
pomoc pozostałych w swoich wsiach Polaków oraz Żydów w miasteczkach,
nie przeżyliby tego strasznego czasu.
Białoruskim i ukraińskim chłopom z wielu powodów trudno odnaleźć
się w odrodzonym państwie polskim. Stają się mniejszościami narodowymi,
a ich życie w II Rzeczpospolitej nie jest łatwe. Wiele cerkwi, budowanych
przez przodków bieżeńców albo przez nich samych, zostaje zamkniętych,
majątek cerkiewny skonfiskowany. Im samym, gdy jako tako staną na nogi
i zechcą powiększyć gospodarstwa, odmawia się sprzedaży ziemi, prowadząc
na tych terenach osadnictwo wojskowe. Zwykle nie potrafią zbyt dobrze
mówić po polsku, a co dopiero pisać czy czytać, a nie mogą liczyć na życzliwość urzędników.
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Świat, który znali sprzed wojny, zniknął bezpowrotnie. Ale i oni są już
zupełnie innymi ludźmi. Nie ma już tych tradycyjnych chłopów, żyjących
w niezmieniony sposób od stuleci, którzy w 1915 roku wyruszyli na tułaczkę
w nieznane. Przemierzyli tysiące kilometrów, wiele przeżyli; ich cały świat
został zniszczony; przewrócony do góry nogami. Ale doświadczyli też bogactwa języków i kultur Imperium Rosyjskiego, wymienili się doświadczeniami.
Zaczęli odkrywać własną odrębność, stawiać pytania o tożsamość, o to, kim
są. Na własne oczy widzieli upadek caratu, który miał być wieczny. Mało tego –
zobaczyli niszczenie cerkwi i religii, a sprawców nie ukarał ani grom z jasnego
nieba ani boska ręka. Doświadczyli bezradności, ale też własnej sprawczości;
przecież poradzili sobie tysiące kilometrów od domu, wiele się nauczyli.
Teraz – na tym wszystkim – będą budować nowy świat; w którym
i my za kilkadziesiąt lat się pojawimy.

Sto lat później
Przypadająca w 2015 roku setna rocznica otwiera pamięć o bieżeństwie. Uruchamia się zbiorowy wysiłek tysięcy ludzi, dzięki któremu może
popłynąć opowieść o wielkiej wędrówce ludów sprzed stu lat. Wiele osób
utrwala ją, próbuje zabezpieczyć przed ulotnością ustnego przekazu, w którym dotychczas istniała.
Kilkadziesiąt opowieści powstaje na konkurs „Jestem, bo wrócili”. To
niezwykły zbiór. Każdą z prac można czytać osobno, każda ma dużą wartość (jury musiało wyłonić zwycięzców, podkreślało jednak wysoki poziom
wszystkich prac). Najciekawsza jednak jest lektura całości, razem: zróżnicowanych historii, pisanych przez ludzi, patrzących często z innych perspektyw.
Z nich układa się prawda o bieżeństwie, o naszej pamięci i o nas samych.
Prawda wielowymiarowa i wielowątkowa, mająca wiele punktów wspólnych,
ale też zróżnicowana i pełna niuansów, tak jak zróżnicowane są losy ludzi.
Stąd tak cenna jest publikacja ich w jednym tomie.
Czytającego poruszy szczerość i autentyczność autorów. Z niezwykłą odwagą i determinacją wyruszają oni w podróż do przeszłości, szukają
materiałów, uruchamiają wspomnienia, wpatrują się w to, co pozostało
z bieżeństwa, próbują łączyć fakty i wątki. Oraz – co ogromnie ważne – uruchamiają własne emocje. I zwykle nie są te emocje najłatwiejsze. Jak pisze
jedna z autorek, Marzena Konczerewicz: Myślę o Was bieżeńcy i w duchu
płaczę. Ale to, że pozwala sobie na wzruszenie, że konfrontuje się z własnymi,
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bardzo osobistymi odczuciami, daje jej niezwykłą moc: Pisząc o moich przodkach mam wrażenie, że wskrzeszam ich. Ożywają oni w opowieści dziadka,
wspominkach mamy.
I ta moc płynie z niemal wszystkich prac. Pojawia się bliskość z tymi,
którzy byli przed nami, rodzicami, babciami i dziadkami. Dzięki niej [babci
Oldze] mam pamięć rodzinną. Dzięki niej wiem, skąd pochodzę i kim jestem
– podkreśla Kasia Sawczuk, inna autorka. Wyczuwamy z tekstów, jak to dla
piszących ważne. Jak bardzo potrzebne jest poszukiwanie odpowiedzi na
pytania dotyczące tego, kim jesteśmy i skąd pochodzimy.
Z tych prac wyłania się więc obraz podwójny. Szukamy naszych przodków, to im próbujemy się przyjrzeć, a dostajemy też obraz nas samych. Co
jest ważne? O czym chcemy pamiętać, a o czym wolelibyśmy zapomnieć?
Co nas przeraża, a co pociąga? Na czym budujemy wspólnotę z innymi?
Kim jesteśmy?
Zapraszam do lektury. Może te historie staną się inspiracją do własnych poszukiwań?
Aneta Prymaka-Oniszk
(e-mail: biezenstwo@gmail.com)

Relacje

Morderstwo w Kałudze

Niniejszą pracę dedykuję bieżeńcom z Łuki,
którzy porzucili swe domostwa
i udali się w głąb Cesarstwa Rosyjskiego
z nadzieją, że kiedyś wrócą i opowiedzą swoje historie.

Kiedy byłem małym chłopcem, słyszałem wiele razy od taty krótką
,,opowiastkę” o losach naszej rodziny, która kiedyś, w bliżej nieokreślonym
czasie przebywała w Rosji, a następnie powróciła na Podlasie do rodzinnej
wsi – Łuki. Wtedy nie domyślałem się, że moja rodzina w 1915 r. mogła uczestniczyć w tzw. bieżeństwie. Nie wiedziałem nawet, czym owo bieżeństwo było.
Kiedy byłem już studentem, zacząłem się interesować genealogią
mojej rodziny. Przy okazji postanowiłem dowiedzieć się czegoś więcej na
temat losów moich przodków, którzy w trakcie I wojny światowej zostali
zmuszeni do emigracji w głąb Cesarstwa Rosyjskiego. W tym celu udałem
się do najstarszej osoby w rodzinie – Jana Biryckiego (ur. 1928), brata mojego
nieżyjącego dziadka. Przyznam, że historia którą mi opowiedział, wywołała
we mnie wzruszenie i głęboką zadumę.

Ucieczka przed Niemcami
Sierpień 1915. To już ponad rok od wybuchu I wojny światowej.
Dotychczas działania wojenne nie objęły swym zasięgiem Łuki – dużej
nadnarwiańskiej wsi położonej na zachodnim krańcu dawnego powiatu
wołkowyskiego1. Jednakże wieści o majowym przełamaniu frontu przez
Niemców dotarły z pewnością i tam. Na wschód zaczęły ciągnąć niezliczone
ilości cywilów i wojskowych. Wycofujące się w pośpiechu wojsko rosyjskie
straszyło mieszkańców Łuki represjami, jakich mieliby się na nich dopuszczać
najeźdźcy. Kozacy mówili: Niemcy howorat, nie pajmiesz szto i niemalże siłą
wyganiali ludzi z wioski. Represje miały dotknąć w szczególności białoruską
1

Łuka – w 1915 r. położona w guberni grodzieńskiej; wywłaszczona pod koniec lat
80-tych XX w. w związku z budową zbiornika wodnego Siemianówka. Przesiedleni mieszkańcy
osiedlili się głównie w Bondarach i Nowej Łuce.
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ludność prawosławną, która w Łuce stanowiła zdecydowaną większość. Prawdopodobnie ówczesny proboszcz cerkwi w Lewkowie Starym również przestrzegał swych parafian przed wrogimi zamiarami Niemców.
Latem 1915 r. większość gospodarzy z Łuki uległa carskiej propagandzie, wzywającej ludność cywilną do ewakuacji w głąb Rosji. Jednakże byli
i tacy, którzy zdecydowali się na pozostanie w rodzinnej wsi m. in. rodzina
Juliana Wasilczyka. Również rodzina mojego prapradziadka, Jakuba Biryckiego (ur. 1882) pozostała na miejscu. Prapradziadek mieszkał w Łuce razem
z żoną Julią (ur. 1886) i dziećmi: synem Józefem (moim pradziadkiem, ur.
1907), córką Ksenią (ur. 1909) i drugą córką Nadzieją (ur. 1912). Siedlisko
prapradziadka znajdowało się na odziedziczonej po przodkach tzw.
Batraczczynie, czyli ziemi która przypadała w udziale dworskim parobkom
(ros. Batrakom) podczas uwłaszczenia chłopów w 1864 roku. Być może ze
względu na młody wiek dzieci Jakub nie zdecydował się na wyjazd w głąb
Rosji. Wiem jedynie, że prapradziadek Jakub przed nadejściem Niemców
wykopał na podwórzu ziemiankę, w której cała rodzina miała się ukryć
w razie niebezpieczeństwa.
Praprababcia Julia Birycka z d. Wasilczyk (1885-1926).
Osoby które nie zdecydowały się na ucieczkę w głąb Rosji,
miały możliwość stanięcia pierwszy raz w życiu przed
obiektywem aparatu fotograficznego. W latach 19151917 władze niemieckie na nowo zajętych przez siebie
terenach zaczęły wyrabiać paszporty dla miejscowej
ludności. Niniejsze zdjęcie paszportowe zostało wykonane
w Łuce w 1917 roku. Litery ,,Bi” oznaczają okręg/
obwód białostocki natomiast liczba ,,14374” to numer
paszportu. W lewym górnym rogu widać zarys części
pieczątki, na której widniał napis ,,VERWALTUNGSGEBIET –
BIAŁYSTOK. Oryginalny niemiecki paszport zawierał m.in.
informacje o wykonywanym zawodzie, wyznaniu, miejscu
zamieszkania, numerze domu czy miejscu urodzenia.
Dodatkowo właściciel paszportu był zobowiązany
do pozostawieniu na nim odcisku palca.
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W bieżeństwo z Łuki wyjechała natomiast moja prababcia – Olga
Birycka (ur. 1910). Mała Olga podróżowała ze starszą siostrą Lubą (ur. ok.
1904) i rodzicami Janem (ur. 1886) i Marią (ur. 1885) oraz ciotkami – siostrami
Marii – Pelagią (ur. 1890) i Teofilą (ur. 1898) oraz ich matką Anną Żukowską
(ur. 1859). Razem z nimi był również mąż Pelagii, Bazyli Charkiewicz i ich
dwuletni syn Konstanty. Z Łuki wyjechali najprawdopodobniej razem z innymi bieżeńcami w okolicy prawosławnego święta Spliennia (28 sierpnia)2.
Część swojego dobytku spakowali na żelaźniaka (wóz konny z drewnianymi
kołami okutymi blachą) i udali się w kierunku Narewki. Tam prawdopodobnie porzucili wóz, przesiedli się do pociągu i z przesiadkami dotarli do
dużego rosyjskiego miasta – Kaługi3.

Wilk w owczej skórze
W Kałudze bieżeńcy byli przyjaźnie przyjmowani przez miejscowe
władze. Działała tam również Guberniana Rada do spraw uchodźców.
Po przybyciu do miasta Jan Birycki otrzymał dobrze płatną posadę
magazyniera w magazynie zboża (głównie pszenicy), a Maria zajmowała się
prowadzeniem domu, który mieścił się niedaleko magazynu. Właściciel magazynu dał również Janowi pistolet oraz granaty do obrony przed grasującymi
bandami rabusiów. Ich starsza córka Luba poznała w Kałudze „kawalera”4.
Był on prawdopodobnie członkiem grupy złodziei. Rodzina Luby polubiła
chłopaka, dlatego często gościł w ich domu. Podczas jednego ze spotkań
Luba powiedziała znajomemu, że jej ojciec jest w posiadaniu pewnej ilości
kosztowności, głównie złota. W lutym (prawdopodobnie 1920 r.) do Luby
przyjechał saniami jej znajomy wraz z trzema obcymi mężczyznami. Maria
zaprosiła mężczyzn do domu i zaparzyła herbatę w samowarze, a Jan wyciągnął z szafki trunek, by poczęstować zmarzniętych gości.
Mężczyźni zwrócili się do gospodarza z zapytaniem, czy nie mogliby
wziąć z magazynu trochę zboża dla koni. Jan zgodził się i razem z trzema gośćmi wyszedł z domu. Gdy zaczął przygotowywać paszę, jeden z nich wyjął
spod kożucha siekierę i wymierzył gospodarzowi śmiertelny cios w głowę.
Prawdopodobnie wcześniej chcieli się od niego dowiedzieć, gdzie znajduje się
2

W dialekcie: Święto Zaśnięcia Matki Bożej (obchodzone 15 sierpnia, a 28 sierpnia
wg kalendarza juliańskiego).
3
Kaługa – w 1915 r. stolica guberni kałuskiej; obecnie stolica obwodu kałuskiego.
4
Tu, dawniej: chłopak starający się o względy dziewczyny.
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złoto, lecz są to tylko moje przypuszczenia. Po całym zajściu mężczyźni wrócili do domu, a Maria zauważyła, że nie ma z nimi jej męża. Ogarnął ją strach.
Rabusie zaczęli pytać, gdzie schowane jest złoto, lecz Maria zarzekała się, że nie
posiadają żadnych kosztowności. Odruchowo sięgnęła do schowka, w którym
znajdował się pistolet i granaty. W tym momencie otrzymała od jednego z mężczyzn śmiertelny cios siekierą w głowę i padła bezwładnie na ziemię. Widząc
to córka Luba zaczęła płakać i głośno krzyczeć, żeby darowali jej życie. Niestety jeden z oprawców (na pewno nie ten, którego znała) zadał jej cios siekierą
raz w głowę i drugi raz w szyję. Następnie ,,kawaler” uderzył siekierą młodszą
siostrę, która w momencie otrzymania ciosu zamarła i bezgłośnie opadła na
drewnianą podłogę. Olga otrzymała cios w czoło obuchem i być może dlatego
tylko przez krótką chwilę była nieprzytomna. Oprawcy, myśląc że cała rodzina
nie żyje, zaczęli układać ciała domowników. Na leżącą na spodzie Olgę położyli ciało jej matki, a obok ciało ojca. Na samą górę położyli ciało Luby. W celu
sprawdzenia, czy aby na pewno domownicy wyzionęli ducha, jeden z mężczyzn
wylał na nich gorącą herbatę z samowaru. Po krótkiej chwili Olga odzyskała
przytomność i zobaczyła, że rabusie plądrują domostwo w poszukiwaniu kosztowności. W końcu udało im się znaleźć ukryte złoto oraz inne kosztowności,
które zabrali ze sobą na sanie. Chcąc upozorować nieobecność domowników
mężczyźni zamknęli domostwo na klucz. Gdy złodzieje wyszli z mieszkania,
Olga ocknęła się i z trudem wypełzła spod ciał rodziców. Chciała szybko schować się za gliniany piec, ale na nieszczęście w tym momencie potrąciła blachy
do pieczenia chleba. Napastnicy usłyszawszy hałas niezwłocznie wrócili do izby.
Z pewnością spieszyli się i nie zauważyli zniknięcia ciała małego dziecka. Po
Prababcia Olga Birycka (1910-1967).
W chwili wyjazdu w bieżeństwo prababcia Olga
miała 5 lat. Jako jedyna z czteroosobowej rodziny
cudem przeżyła napad rabunkowy w Kałudze. Po
powrocie w rodzinne strony mieszkała początkowo
z babcią Anną w ich rodzinnym domu w Łuce.
W 1925 r. wyszła za mąż za Józefa Biryckiego
z Łuki. Do końca życia prababcia miała widoczny
ślad na czole po uderzeniu obuchem siekiery.
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ponownym wyjściu bandytów do Olgi przyszedł jej pies, który całą noc przy
niej czuwał i lizał krwawiącą ranę na czole.

Blizna na całe życie
Drugiego dnia, wczesnym rankiem parobkowie przyjechali do magazynu i zdziwili się, że jest on jeszcze zamknięty. Pukali do drzwi mieszkania Jana,
ale nikt nie otwierał. W końcu zdecydowali się na ich wyważenie. Po wejściu
do środka zastali przerażający widok. Nagle zza pieca wybiegł pies, a robotnicy
zauważyli, że siedzi tam Olga. Naprędce opatrzyli dziewczynkę i zawieźli ją do
felczera (lekarz o niepełnym wykształceniu). W międzyczasie powiadomiono
jej babcię Annę i ciotkę Pelagię, które mieszkały niedaleko Kaługi. Następnie
całe zajście zostało zgłoszone miejscowej policji. Olga powiedziała funkcjonariuszom policji, że jednym z morderców był chłopak, który przychodził do
jej siostry. ,,Kawaler” został szybko ujęty i wydał pozostałych sprawców. Na
rozprawie sądowej chłopak tłumaczył się, że specjalnie ogłuszył Olgę, gdyż
nie chciał zabijać małego dziecka. Ponadto jeden z rabusiów miał powiedzieć
o prababci Oldze: Eto niedarezane dzicia nas priznało5. Po rozprawie sądowej
policjanci zaprowadzili babcię Annę i Olgę do kryjówki złodziei, aby odebrały
należące do nich kosztowności. Zarówno Olga jak i babcia Anna odmówiły
przyjęcia zrabowanego złota, przez które zginęli ich najbliżsi. Prawdopodobnie
zamordowanych członków rodziny pochowano na miejscowym cmentarzu.
Po roku 1921 rodzina prababci zdecydowała się na powrót. Z bieżeństwa wróciły pociągiem do Wołkowyska, a później pieszo do rodzinnej wsi:
prababka Olga, ciotka Pelagia z mężem i trójką dzieci i praprababcia Anna.
W Kałudze została jedynie ciotka Teofila, która poznała tam chłopaka i wyszła
za mąż. Doczekała się dwóch synów. Później Teofila przyjeżdżała z Rosji do
Lewkowa Starego odwiedzać siostrę Pelagię. Natomiast do Łuki przyjechała
na wesele mojego dziadka (syna Olgi) Konstantego Biryckiego 12 maja 1957 r.
Po rewolucji październikowej do Łuki zaczęli wracać też inni bieżeńcy
m. in. Nowikowie, Charkiewiczowie, Smolscy, Sołowieje. Najpóźniej powróciła
rodzina Siemakowiczów, przez co zyskała przydomek Ruscy. W większości
pozostawiony przed wyjazdem żywy inwentarz przepadł, zboże zmarnowało
się bądź zostało skradzione. Mówiono, że pokrzywa tak się rozrosła, że ludzie
mieli problemy ze znalezieniem własnych siedlisk. Musieli zacząć żyć od nowa.
5

To niedobite dziecko nas wydało.
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Siedzą pradziadek Józef Birycki (mąż Olgi) i Pelagia Charkiewicz z d. Żukowska
(ciotka Olgi); stoją Dunia (Eudokia) Charkiewicz z mężem Konstantym Charkiewiczem,
synem Pelagii ok. 1946 roku. Po powrocie z bieżeństwa Pelagia zamieszkała
z rodziną w Lewkowie Starym, zmarła w wieku 92 lat.

Źródła:
• Zbiory rodzinne rodziny Biryckich.
• Posiemiejnyje spiski z roku 1904 dla wsi Łuka przechowywane w Archiwum
Historycznym Białorusi z siedzibą w Grodnie.
• Księgi metrykalne parafii prawosławnej św. św. Piotra i Pawła
w Lewkowie Starym za lata 1901-1908 przechowywane w AP w Białymstoku.
• Album ,,Łuka – ocalić od zapomnienia”, Aleksander Kardasz.
• Wspomnienia Jana Biryckiego, syna Olgi Biryckiej.
Łukasz Birycki
(e-mail: szefofszef@gmail.com)

Siostry urodzone na Syberii

Swoją historię o bieżeństwie opieramy na opowiadaniach ojca, którego dziadek przeżył to wydarzenie. Nasi pradziadkowie, Grzegorz i Eudokia
Szpilewscy mieszkali we wsi Pawły6. W 2007 r. zmarła ich córka, a nasza
babcia, Olga Szpilewska, która opowiadała o bieżeństwie, lecz niewiele z tego
pozostało w naszej pamięci.
Mamy także świadectwo Wiery Krasnodemskiej, siostry naszej babci,
która ma 94 lata. Mimo sędziwego wieku pozostaje sprawna fizycznie i umysłowo; dobrze pamięta, co opowiadali jej rodzice. W latach jej młodości nie
było radia i telewizji, wszystkie historie były przekazywane ustnie. W długie
zimowe wieczory dzieci wchodziły na ciepły chlebowy piec i prosiły: „Opowiedzcie, jak to było w Rosiji”.

Przed drogą zakopali cerkiewne dzwony
Rodzice opowiadali jak to latem 1915 r. zbliżający się front od zachodu
i cofające się wojska rosyjskie wydały zarządzenie, aby wszyscy uciekali na
wschód przed Niemcami, którzy okrutnie traktują ludność cywilną. Czasu
było mało, ale takie wiadomości mobilizowały społeczność wiejską. Zaprzęgano konie do wozu; ładowano najpotrzebniejsze rzeczy, a przede wszystkim produkty spożywcze, zboże, mąkę; sadzano na wóz dzieci i starców;
i kierowano się na wschód. W tym chaosie znalazł się ktoś przytomny, kto
nie troszczył się wyłącznie o własne dobra, ale też pamiętał, że za wsią na
cmentarzu pozostaje cerkiew. Babcia Wiera nie wspomina, czy coś z niej

6

Pawły – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. białostockim, w gminie Zabłudów.
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zabierano w bieżeństwo, ale wie, że grupa mieszkańców wsi Pawły zdemontowała dzwony i zakopała w je pobliżu cerkwi, na miejscu zwanym „Pustkami”.
Z naszej rodziny w drogę ruszyli: prababcia Eudokia, pradziadek
Grzegorz, jego siostra i rodzice oraz czwórka dzieci pradziadków, które
nie przeżyły dalekiej drogi. Szpilewscy dotarli bowiem aż do centralnej
Syberii. Ich podróż była ciężka i bardzo niebezpieczna; zgubą były watahy
wilków. Ludność miejscowa przyjmowała bieżeńców serdecznie, a władza
opiekowała się przybyszami. Jednak byli tam obcy, musieli przystosować
się do warunków tam panujących. Praca była dostępna dla wszystkich; żyli
dostatnio. Pradziadek zatrudnił się na kolei. Tam poznał bieżeńca z Brześcia
Litewskiego – Dobryńczuka, z którym bardzo się zaprzyjaźnił i ożenił go
ze swoją siostrą.

Nowe życie i śmierć

Grzegorz i Eudokia Szpilewscy z córkami urodzonymi w 1919 r.
w Tatarsku. Grzegorz trzyma Olgę, naszą babcię, Eudokia –
Annę, która zmarła w tym samym roku na Syberii.
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Aż przyszedł rok 1917. W całym Imperium Rosyjskim zrobiło się
bardzo niespokojnie; wszystkiego brakowało, a przede wszystkim zaczął
doskwierać głód. W 1919 r. w Tatarsku7 Grzegorzowi i Eudokii urodziły się
bliźniaczki, Anna i Olga. Z tego okresu zachowała się fotografia z dopiskiem,
że Anna zmarła drugiego października.
Sytuacja w Rosji stawała się coraz bardziej gorąca, więc wszyscy zaczęli się przemieszczać na zachód. W 1921 r., już w Omsku8, urodziła się
Szpilewskim kolejna córka, Wiera. To właśnie babcia, z której opowiadań
czerpiemy teraz wiedzę.
W Rosji działo się coraz gorzej. Grzegorz z rodziną zamieszkał na
cmentarzu. Tam robił trumny. Tych trzeba było bardzo dużo, bo rewolucja
i wojna była przyczyną dużej ilości ofiar. W surowym syberyjskim klimacie,
zimą, gdy ziemia była zmarznięta, ciała zmarłych składano na obrzeżu cmentarza na stosach i dopiero kiedy przychodziła wiosna, kopano ogromne doły
i wrzucano je wszystkie do masowych grobów. Na trumnę stać było nielicznych. Władze rewolucyjne zaczęły przekonywać społeczeństwo, że sytuacja
w kraju się poprawi, organizując spotkania i wiece. Grzegorz również znikał
z domu i uczestniczył w takich spotkaniach, do czego się nie przyznawał.
Pewnego razu wrócił z czerwonym kwiatkiem w klapie marynarki. Gdy zobaczyła to żona, zaczęła się bardzo niepokoić i nalegać, aby wracać do domu.
Droga powrotna nie była łatwa. Wszyscy wyprzedawali to, czego nie można
było zabrać. Kto miał złoto – zamieniał je na pieniądze papierowe. Mówili,
że złoto za ciężkie i w drodze będzie brzęczało, a papier łatwiej przewieźć
przez granicę. Po przyjeździe okazało się, że te pieniądze są bezwartościowe.
W Pawłach Szpilewscy zastali zgliszcza zarośnięte pokrzywami.

Nie wszyscy byli w bieżeństwie, nie wszyscy wrócili
Nie było co jeść ani gdzie mieszkać, ale okazało się, że nie wszyscy
wyjechali. We wsi pozostała rodzina Kiryłków. Zajechali do Żedni9 jako
ostatni; wszystkie pociągi już odjechały. Udało im się przetrwać wojnę. Jak
7
Tatarsk – w 1915 r. położony w guberni tomskiej; obecnie miasto w obwodzie
nowosybirskim.
8
Omsk – w 1915 r. położony w obwodzie akmolińskim; obecnie stolica obwodu omskiego.
9
Żednia – w 1915 r. położona w guberni grodzieńskiej stacja kolejowa na trasie
Białystok-Żednia-Waliły-Baranowicze-Wołkowysk; obecnie osada pozbawiona komunikacji
kolejowej – w woj. podlaskim, pow. białostockim, w gminie Michałowo.
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się okazało, Niemcy nie byli tak okrutni, jak ich przedstawiano. Dom został
nienaruszony. Przez okres wojny pewien Żyd trzymał karczmę w Pawłach.
Do tej pory starsi mieszkańcy wsi mówią na takiego, co to gdzieś jechał, a nie
zdążył, że „się zabierał jak Kieryłko w Rosiju’’.
Szwagier Dobryńczuk z Brześcia pisał do Grzegorza, aby ten przyjeżdżał do niego, jeśli jest mu ciężko; dostanie pracę na kolei. Pradziadek, widząc,
że nie da rady podźwignąć gospodarstwa, wybrał się do Brześcia. Szwagier
przyjął go serdecznie, a był dyrektorem kolei. Postawił jeden warunek: „jak
chcesz dostać pracę, idź do kościoła i przechrzcij dzieci, tak jak ja to zrobił
ze swoimi”. Grzegorz wstał i nie dziękując za gościnę, nacisnął czapkę i więcej szwagra nie widział. Powróciwszy z Brześcia, zaczął odbudowywać swój
majątek, jak i pozostali mieszkańcy wsi. Na swoim „Bahońciu” postawił
solidny drewniany dom, kryty dachówką i ozdobiony okiennicami. Miał
własną tokarnię, w której w zimowe wieczory robił kołowrotki.
Wielu mieszkańców Pawłów z bieżeństwa nie wróciło. Po powrocie
zaczęto szukać dzwonów, ale tych nigdzie nie było. Być może zakopywało
je kilka osób, a może ci którzy, tego dokonali, nie powrócili, i nikt nie mógł
odnaleźć tego miejsca.

Dama na furmance
Po tym, jak Grzegorz odjechał z Brześcia bez pożegnania ze szwagrem, jego siostra w latach międzywojennych sama przyjeżdżała z dziećmi
do brata na wakacje. Jako pani dyrektorowa do Bielska jechała specjalnie
doczepionym sypialnym wagonem, a Grzegorz podjeżdżał po nią furmanką.
Babcia Wiera pamięta, że była już nastolatką, gdy przyjeżdżała do
nich ciocia z Brześcia. Ciotka była bardzo chorowita, cierpiała na nieżyt
żołądka i najlepszym lekarstwem dla niej była ścisła dieta. Ale kto w okresie międzywojennym myślał o diecie? Na wsi była jedynie kiszona kapusta
i zsiadłe mleko, więc ciocia leżała zawsze chora. Z chorowitą ciocią wiąże
się pewna anegdota. Eudokia opowiedziała sąsiadkom, że szwagierka co
zje, to ma bóle brzucha i ona już nie wie, co gotować i jak ją karmić. Życzliwa sąsiadka doradziła, by postawić bańkę. Bańki w tamtym okresie były
lekarstwem na wszystkie choroby i każdy umiał je stawiać. Ale skąd wziąć
taką dużą bańkę na brzuch? Gdy nikogo nie było w domu, a dzieci poszły
gdzieś do lasu, Eudokia namówiła szwagierkę, żeby zgodziła się na zabieg.
Postawiła więc hładyszkę, gliniany dzbanek bez ucha. Brzuch ciotki był duży
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po licznych porodach, więc zassało go do środka i coraz bardziej wciągało,
co wywoływało jeszcze większy ból. Chora zaczęła krzyczeć, a Eudokia
w strachu próbowała ściągnąć „bańkę”, a szwagierka w bólu przyciągała ją
do siebie. W końcu przybiegły dzieci, więc matka krzyknęła, żeby biegły po
ojca, bo ciocia umiera. Dzieci z krzykiem pognały na pole do ojca: „tata,
ciocia umiera”. Ten, jak orał, tak rzucił konie i biegiem do domu. Zobaczył
siostrę zwijającą się z bólu z hładyszką przyciśniętą do brzucha, a żonę
stojącą okrakiem i ciągnącą do góry. Szybko ocenił sytuację, złapał polano
leżące przy piecu, rozbił hładyszkę i w ten to sposób uratował siostrze życie.
Z opowiadań babci Wiery wyłania się ciężki los ludzi XX wieku.
Damian, Mateusz i Piotr Bukacz

Olga Szpilewska na robotach przymusowych
w Prusach Wschodnich, 1943 r.

Szczęście trwało krótko

O bieżeństwie słyszałam od bardzo dawna, jednak jako mała dziewczynka nie przywiązywałam wagi do historii tego okrutnego i trudnego
czasu, który dotknął również moją rodzinę ze strony ojca. Jednak ostatnio, po
obejrzeniu zdjęć przedstawionych w Białowieskim Parku Narodowym oraz
wysłuchaniu przygotowanych odczytów, postanowiłam przypomnieć opowieści zasłyszane w dzieciństwie, jak też zasięgnąć informacji od ostatnich
żyjących członków rodziny, którzy lepiej pamiętają relacje z lat bieżeństwa.
Chcę przedstawić osobę bardzo mi bliską – babcię. Nazywała się Anna
Tarasiewicz. Urodziła się w Nowoberezowie w 1886 r. i mając osiemnaście
lat wyszła za mąż za starszego od siebie Aleksego Tyszko. Zamieszkała we
wsi Lipiny10. Z tego związku urodziło się ośmioro dzieci: Ignacy, Nina, Maria,
Tatiana, Irina, Sofia, Olga i Taisa (dwie córki zmarły w dzieciństwie i zostały
pochowane na tzw. starym cmentarzu w Dubinach). Głównym źródłem
dochodu było rolnictwo. Żyli zgodnie w głębokim poszanowaniu siebie
nawzajem oraz wyznawanej religii.

Kobieca siła, która pozwoliła przetrwać
Jednak spokojne życie zakłóciły doniesienia o zbliżającej się wojnie.
Powstała obawa o własne życie i życie najbliższych. Część mieszkańców
wsi zaczęła się pakować i wyjeżdżać w nieznane. Również babcia ze swoim
mężem, dziećmi oraz rodzicami Michałem i Eudokią spakowali dobytek na
wozy. Gdy już oczekiwali wyjazdu, z dala dobiegał głos działań wojennych.
W tym czasie odłamek ranił siedzącą na wozie babcię karmiącą niemowlę.

10

Lipiny – w 1915 r. – gubernia grodzieńska, obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow.
hajnowskim, w gminie Hajnówka.
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Silny, nieoczekiwany ból spowodował, że karmione dziecko zostało odrzucone na parę metrów, ale dzięki Bogu nic złego się nie stało. Babcia została
ranna w pierś oraz w stopę. Pomimo to, w strachu przed zbliżającymi się
działaniami wojennymi, wyjechali kilkoma wozami w nieznane. Po pewnym
czasie rana na piersi zabliźniła się, jednak stopa nie goiła się. Babcia z niemowlęciem została oddzielona od reszty rodziny i była przewożona przez
transport medyczny od jednego punktu do drugiego. W kolejnym szpitalu
po obejrzeniu rany stwierdzono, że stopy nie da się uratować, więc ją amputowano. W tym szpitalu nie była zbyt długo (warunki były tak bardzo złe,
że trudno to sobie wyobrazić – babcię ugryzł w twarz szczur!). Jechali dalej
w głąb Rosji (Witebsk, Tambowsk). W międzyczasie niemowlę, które było
z babcią, zmarło. Pomimo amputacji wywiązała się gangrena i konieczne
okazało się amputowanie dalszej części nogi, aż do kolana – babcia straciła
lewą nogę. Wtedy trafiła do szpitala w Moskwie, zaplanowano operację. Po
podaniu narkozy, kazano babci liczyć do 10 i spodziewano się, że zaśnie,
jednak ona doliczyła do 86. Lekarz stwierdził, że ma bardzo silny organizm.
Bólu przy amputacji nie czuła, jednak doskonale wiedziała, co się dzieje
wokół. W czasie pobytu babci w szpitalu zaopiekowała się nią – jak to powiedziała – kniahini oraz siostra zakonna Olga Bohdanowna. Tam też spotkała
dawnego znajomego Janowskiego, który znał losy rodziny babci. Wiedział,
gdzie jest jej mąż, dzieci oraz rodzina (prababcia Eudokia na wieść o tym,
że jej córka straciła nogę, zmarła 24 sierpnia 1915 r. i została pochowana we
wsi Rusowiczy stacja Łasowiczy). Dwie kobiety spotkane w szpitalu pomogły
Annie w przygotowaniu się na dalsze życie w obcym kraju; przede wszystkim
została wykonana proteza nogi. Zapakowano też skrzynię z ubraniami dla
dzieci oraz ofiarowano jej maszynę do szycia, by umożliwić zarobkowanie.
Tak wyposażona zamieszkała z mężem, dziećmi oraz ojcem, który zajmował
się szewstwem. Trudno było planować dalszą przyszłość, gdyż żyło się z dnia
na dzień. Panował wielki głód oraz choroby. Kolejno umierały dzieci.

Jednoczący ciężki los
Po okresie bieżeństwa i rewolucji do wolnej Polski rodzina babci Anny
wróciła w 1921 r. w znacznie pomniejszonym składzie. Z sześciorga dzieci
przeżyło tylko dwoje – Ignacy i Nina. Mąż babci zmarł w Tambowsku i tam
został pochowany we wspólnej mogile. Jej matka, Eudokia, także została
na obcej ziemi. Ojciec babci zachorował i trzeba było go zostawić. Jednak
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jego siła woli i chęć przeżycia spowodowały, iż nocą dogonił rodzinę. Dożył
sędziwych 98 lat. Zmarł w czasie okupacji niemieckiej 24 stycznia 1942 roku.
Po powrocie do Lipin okazało się, że dom babci pozostał niezniszczony, więc zamieszkała w nim z cudem ocalałą rodziną. Będąc wdową
z dziećmi i mieszkając na wsi, miała bardzo dużo obowiązków związanych
z prowadzeniem domu i gospodarstwa. Dlatego też zdecydowała się na ponowne zamążpójście. Wybranek, Cyryl Tyszko, wcześniej pracował na stacji
kolejowej w Grajewie. Z bieżeństwa wrócił do Lipin jako wdowiec z trojgiem
dzieci (Dunią, Niną i Mikołajem). Anna i Cyryl przed ślubem byli sąsiadami. Pewnego dnia, gdy Cyryl pracował w lesie, dwoje jego starszych dzieci
opiekowało się młodszym bratem. Pod nieobecność ojca oraz sióstr mały
Mikołaj znalazł zapałki i bawiąc się nimi podpalił dom. Zaprószony ogień
uniemożliwił mu ucieczkę, po ugaszeniu pożaru znaleziono jego zwęglone
ciało. Po tak tragicznych przeżyciach, Anna i Cyryl, będąc wdowcami, którzy
stracili dzieci, postanowili się pobrać. Z tego związku urodził się mój ojciec,
któremu dziadek na cześć zmarłego syna nadał również imię Mikołaj.
Szczęście babci było jednak krótkie, w 1932 r. ponownie została wdową.
Mikołaj (mój tata) miał wówczas siedem lat. Trudne lata okupacji babcia
spędziła w Lipinach, a po konieczności opuszczenia wsi mieszkała u zaprzyjaźnionych rodzin w Hajnówce. Troszczyła się o wychowanie swoich dzieci
i osieroconych przez Cyryla.
Moi rodzice, tj. syn babci Mikołaj oraz Stanisława (z domu Sakowska),
pochodzili z tej samej wsi. Moje dwie babcie Anny bardzo się szanowały,
babcię ze strony ojca nazywano we wsi Kirylczą.
Pomimo wielu przeżyć babcia Anna pozostała osobą bardzo pogodną. Do końca życia mieszkała w swoim domu wspólnie z wnuczką, jej mężem
oraz dwojgiem prawnucząt. Pamiętam babcię i to, że bardzo ładnie przędła.
Na wsi nazywana była również prokuratorem, gdyż potrafiła rozstrzygnąć
każdy spór, a mieszkańcy liczyli się z jej zdaniem. Gdy dowiedziała się, że
będę studiować prawo, była bardzo zadowolona, gdyż widziała we mnie
godnego następcę. Po babci odziedziczyłam zamiłowanie do robótek ręcznych i wszelkich prac wykonywanych z różnych materiałów np. nici, papieru itp., jak też do chodzenia boso. Tak jak babcia nawiązuję łatwo kontakt
z innymi osobami. Gdy ktoś nazywa mnie Kirylczą i za chwilę przeprasza,
nie czuję się obrażona, a wręcz przeciwnie – zaszczycona. Pomimo to, iż
babcia była prawosławna, a ja zostałam wychowana w wierze katolickiej, nie

42 · Małgorzata Tyszko

Od lewej: wnuk Teodor Panasiuk, sąsiadka Bezikowa, babcia Anna Tyszko
z d. Tarasiewicz (widać tylko jedną nogę, gdyż druga noga została amputowana
w trakcie bieżeństwa), wnuk Michał Panasiuk.

było nigdy nieporozumień z tego powodu. Moja babcia z mamą tj. teściowa
z synową, nigdy nie kłóciły się, wręcz przeciwnie, bardzo się lubiły.
Pomimo że babcia zmarła przed ponad 35 laty, w dalszym ciągu jest
w pamięci całej rodziny, niezależnie od tego czy są to potomkowie dzieci
babci z pierwszego małżeństwa, czy z małżeństwa z dziadkiem Cyrylem.
Corocznie spotykamy się przy grobie babci w niedzielę przewodnią oraz inne
święta, jak też z okazji Jej imienin, czy rocznicy śmierci. Przy tych okazjach
często wracamy do wspomnień o Niej, do zabawnych zdarzeń, do różnego
rodzaju żartów, ale również do Jej tragicznego losu.
Małgorzata Tyszko

Carski pociąg

Spisałam opowieści mojej teściowej Antoniny Kuryło, córki Grzegorza
i Marii Bortniczuków, urodzonej w 1907 r. we wsi Nurzec11. Antonina Kuryło
ostanie 33 lata swego życia spędziła u nas, tzn. u swego najmłodszego syna
Józefa w Michałowie. Zmarła 24 grudnia 2001 r. Została pochowana na
cmentarzu prawosławnym w Michałowie.

Kolej niosąca cywilizację
33 lata to długi okres, więc nic dziwnego, że nasłuchałam się wielu
opowieści z życia mojej teściowej. Wiele razy wspominała o przeżyciach swojej rodziny w bieżeństwie. Obok wsi Nurzec przebiega linia kolejowa. Mimo
iż kolej znajduje się tak blisko wsi, do połowy lat 70. ubiegłego wieku pociągi
nie zatrzymywały się tam. Najbliższe przystanki znajdowały się w oddalonych
o kilka kilometrów Borowikach i Nurcu-Stacji. Wiąże się to z budową linii
kolejowej „za cara”. Okoliczna ludność stanowczo sprzeciwiła się tej budowie.
Teściowa zapamiętała opowieści o tych protestach. Mówiono o zabijaniu
ludzi i bydła przez przejeżdżające pociągi, a w przypadku zatrzymywania
się pociągu na stacji obok wsi – o najazdach bandytów i złodziei z dużych
miast. Miejscowość Nurzec-Stacja powstała tylko dlatego, że nie pozwolono
na budowę dworca kolejowego w Nurcu Wsi. Kolej okazała się jednak dobrą
inwestycją, gdyż dała zatrudnienie wielu mieszkańcom wsi. Ziemie należące
do chłopów z Nurca były bardzo ubogie, piaszczyste, a w dodatku trudne do
uprawy z powodu bardzo wąskich działek (często zaledwie na 1,5 pokosu12).

11

Nurzec – w 1915 r. położony w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja.
12
Pokos – pas skoszonych roślin układający się za kosiarką.
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Lepsze grunty należały do dworu (rodziny Narbutów). Nurzec stał się więc
wsią kolejarzy. Na kolei pracował także jako maszynista ojciec mojej teściowej.
Na wieść o zbliżającej się wojnie i okropnościach, jakie miała przynieść, ludzie zaczęli masowo uciekać na wschód. Wyjechała cała rodzina mojej teściowej: rodzice Grzegorz i Maria (z d. Storużek), dzieci: Natalia, Daniel,
Antonina i Maria. Początkowo zatrzymali się w Tule13, a później przejechali do
Wiatki14. We Wiatce warunki do życia okazały się bardzo trudne. Brakowało
odpowiedniego schronienia dla rodziny, na dodatek było wielu uchodźców.
Całe szczęście, że ojciec rodziny pracował w dalszym ciągu jako maszynista
parowozu i otrzymywał wynagrodzenie, za które można było kupić żywność.
Z czasem również syn Daniel zaczął pracować jako pomocnik maszynisty.

Rajskie życie w Kamyszłowie
Grzegorz, wykonując swoją pracę, miał możliwość przebywania w różnych miejscach Rosji. Poszukiwał więc lepszych warunków dla swojej rodziny.
Wybór padł na Kamyszłów15, miasteczko na trasie kolei transsyberyjskiej
w pobliżu Jekaterynburga. Lokum dla rodziny znalazł w postojałom domie,
czyli zajeździe. Matka pracowała na kuchni, ojciec i Daniel na kolei, córki
Maria i Antonina uczęszczały do miejscowej szkoły. Zdaniem mojej teściowej
nigdzie nie było im lepiej niż w Kamyszłowie.
Ludzie w miasteczku żyli bardzo dostatnio, byli bardzo życzliwi, weseli,
urządzali przyjęcia i „korowody” z różnych okazji. Jedzenia było pod dostatkiem dla wszystkich. Jak już wspomniałam, rodzina Bortniczuków pochodziła z bardzo ubogich okolic, gdzie chłopi nie uprawiali pszenicy, dlatego też
we wspomnieniach teściowa często podkreślała, że w Kamyszłowie nikt nie
jadł czarnego chleba, wyłącznie biały. Do tego chleb był pieczony codziennie
oprócz niedziel i świąt, gdyż jedzono tylko świeży. Mięso spożywano tylko
chudzieńkie. Pod dostatkiem było dziczyzny i ryb. Teściowa wspominała
bazar zimą, gdzie były sanie wyładowane zającami jak polanami. Ryby były
różnych gatunków i wielkości, pływały w drewnianych cebrzykach lub leżały
na słomie rozścielonej na wozach. Warzyw dostarczali Kitajcy (Chińczycy).
13
14

Tuła – w 1915 r. stolica guberni tulskiej; obecnie – obwodu tulskiego.
Wiatka – w 1915 r. stolica guberni wiackiej; obecnie Kirow – stolica obwodu kirow-

skiego.
15

Kamyszłów – w 1915 r. położony w guberni permskiej; obecnie miasto w obwodzie
swierdłowskim – na trasie kolei transyberyskiej z Jekterynburga do Tiumieni.
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Chińczyków w Kamyszłowie było dużo, zajmowali się handlem i uprawą warzyw. Dzieciaki drażniły się z Chinkami, które śmiesznie chodziły,
drepcząc malutkimi kroczkami. Dzieci krzyczały za nimi chodzia, co bardzo gniewało Chinki, które próbowały dogonić łobuzów, a przynajmniej
ich opluć. To jeszcze bardziej bawiło dzieci. Chinki miały zniekształcone
stopy, ponieważ w dzieciństwie zakuwano je w dyby uniemożliwiające ich
prawidłowy wzrost. Kultura tego narodu wymagała, aby kobiety miały maleńkie stopy. W mieście obok kolei znajdowały się bardzo duże magazyny,
w których przechowywano zboże, mąkę i inne towary pochodzące z Syberii.
Kamyszłów służył jako stacja przeładunkowa wszelkich towarów w drodze
na Zachód. Był tam też duży klasztor męski.

Rewolucja!
To piękne, jak określała teściowa – rajskie życie skończyło się wraz
z wybuchem rewolucji. Po mieście zaczęły krążyć pogłoski o tym, że Rosją
nie rządzi car, a Griszka, zaś caryca jest Niemką, niemieckim szpiegiem
i należy z nimi skończyć raz na zawsze. Należy także skończyć z mnichami
i wszelkim duchowieństwem, gdyż oni są w zmowie z Griszką i okłamują
ludzi, że jest jakiś Bóg, którego przecież nie ma, bo nikt go nie widział.
Opowiadając o Bogu, duchowni chcą tylko wykorzystywać głupich ludzi,
którzy im wierzą. Ludzie powtarzali to sobie z ust do ust.
Za tymi pogłoskami pojawili się w mieście Krasnyje (czerwonoarmiści), jawnie głosili te dziwne poglądy i nawoływali do odebrania mnichom
klasztoru i bogactw, które rzekomo nagromadzili, oszukując naiwnych ludzi.
Bandy przybyszów z Jekaterynburga, wsparte przez miejscowych wichrzycieli
(buntowszyków) napadły na klasztor. Mnichów siłą wyciągnięto na dziedziniec i zaczęto plądrować pomieszczenia klasztorne w poszukiwaniu bogactw.
Głoszono, że mnisi ukryli złoto w poduszkach, dlatego po wtargnięciu do
cel napastnicy rozpruwali poduszki. Teściowa zapamiętała, że w powietrzu
unosiło się tyle pierza, jakby padał śnieg. Ponieważ nie znaleziono spodziewanych skarbów, złoczyńcy zaczęli bić mnichów, żądając, by powiedzieli, gdzie
je ukryli. Teściowa widziała jak wleczono przez ulicę staruszka-batiuszkę:
początkowo za łańcuch od krzyża, potem za brodę. Rzucono go twarzą do
kałuży i deptano nogami. Prawdopodobnie w niej skonał.
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Krasnyje nachodzili dom właściciela zajazdu, żądając wydania żywności i koni, brali też wszystko, co im wpadało w ręce, tak, że w domu chowano
co cenniejsze przedmioty.

Carska rodzina na kamyszłowskim peronie
Pewnego razu, gdy teściowa miała około 12 lat, nauczycielka w szkole
zapowiedziała, że pójdą wszyscy na dworzec kolejowy, gdyż będą wieźli cara.
Na stacji zebrali się mieszkańcy Kamyszłowa. Czekali dość długo, wreszcie
przybył pociąg, z którego wysiedli żołnierze. Odsunęli oni gapiów nieco
dalej od peronu i ustawili się w szpaler. Po chwili nadjechał pociąg osobowy.
Okna wagonów były szczelnie zasłonięte. Nikt z nich nie wyglądał. Z jednego
z wagonów wysiedli car z carycą, ich córki, a jakiś żołnierz wyniósł na rękach
carewicza. Rodzina powoli przechadzała się wzdłuż peronu. Milczeli, mieli
pospuszczane głowy, nie patrzyli na zebrany tłum. Ludzie obserwowali ich
w głębokim milczeniu. Po przejściu po peronie, podróżni wsiedli do wagonu
i pociąg odjechał. Ludzie patrzyli za nim, aż skrył się za zakrętem, za wysoką
skałą. Gdy zebrani zaczęli powoli się rozchodzić, od strony, w którą odjechał
pociąg, rozległ się potężny huk i zaczęły być widoczne kłęby czarnego dymu.
Wśród ludzi rozeszła się wieść, że pociąg z rodziną carską został wysadzony
w powietrze, wszyscy zginęli i w taki sposób Krasnyje skończyli z rządami
carskimi.
Teściowa wielokrotnie opowiadała o tym wydarzeniu, twierdząc, że
na własne oczy widziała, że właśnie wtedy zginął car z rodziną. Próbowałam ją przekonać, że car zginął w innym czasie i w innym miejscu, lecz ona
upierała się przy swej opowieści. Sama to widziała, wszyscy wokół mówili
o śmierci cara i dobrze to zapamiętała. Myślę, że w czasie przewożenia rodziny carskiej do Tobolska pozwolono im zaczerpnąć świeżego powietrza.
Nie potrafię jednak wyjaśnić „wybuchu” i pogłosek o śmierci cara. Może to
była celowa inscenizacja przygotowana przez Czerwonych, by ukryć prawdę
i zamknąć temat.
Pieniądze, którymi można było tapetować ściany
Nastały bardzo trudne czasy dla mieszkańców Kamyszłowa. Pieniądze
gwałtownie zaczęły tracić na wartości. Za kwotę, za którą można było jeszcze
dziś coś kupić, jutro nie można było dostać nawet przysłowiowego guzika.
Były kierenki, drukowane w olbrzymich ilościach przez rząd Kiereńskiego
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papierowe pieniądze, których nawet nie przecinano. Ludzie posługiwali się
płachtami prawie bezwartościowych pieniędzy. Nazajutrz, gdy stawały się
nic niewarte, tapetowali nimi pomieszczenia.
Pewnego dnia mieszkańcy ze zdumieniem i zgrozą zobaczyli, że Krasnyje przystąpili do niszczenia magazynów żywnościowych. Wysypywali
na ziemię zboże, mąkę i kasze, na wszelki możliwy sposób palili i niszczyli
zgromadzone w magazynach dobra. Miejscowym nie pozwalano nawet na
zbliżanie się do tego miejsca. Na drugi dzień okazało się, że miasto opanowali Biełyje. Wtedy mieszkańcy zrozumieli, że magazyny zniszczono po to,
by nie dostały się w ręce przeciwników.
Zaczęły się pogonie za Krasnymi i wyłapywanie ich zwolenników.
Biełyje także żądali żywności i koni. Od tej pory nikt nie wiedział czy po
przebudzeniu rano zastanie w mieście władzę Białych czy Czerwonych. Istniał jeszcze trzeci wróg, gnębiciel miejscowych. Byli to Czesi, którzy grabili
wszystko i wszystkich bezwzględnie, zarówno tych Białych, jak i Czerwonych.
Przez długi czas nie mogłam zrozumieć, dlaczego w opowieściach teściowej
pojawiają się Czesi. Skąd Czesi na Syberii? Nigdy nie słyszałam o tym na
lekcjach historii. Zaczęłam bliżej interesować się tematem. Okazało się, że
teściowa miała rację, chodziło o Korpus Czechosłowacki, który utworzyli
czescy nacjonaliści działający w Rosji. Składał się z żołnierzy czeskich i słowackich, jeńców wojennych oraz dezerterów z armii austriackiej. Zamiast
ryzykować przekroczenie linii nieprzyjaciela, postanowili wycofać się traktem brzeskim i okrężną drogą przedostać się do Europy przez Władywostok i Stany Zjednoczone. Władze sowieckie pozwoliły im na podróż koleją
transsyberyjską do Władywostoku jako „wolnym obywatelom”. Wkrótce
nastąpiły jednak poważne nieporozumienia między nimi a bolszewikami. Do
tego stopnia poważne, że Kiereński wydał nawet rozporządzenie o strzelaniu
do każdego napotkanego Czecha. Zatrzymywano ich w drodze. Zmuszeni
byli do samodzielnego zdobywania zaopatrzenia. Nic dziwnego, że głodni
i niepewni jutra byli bezwzględni i okrutni. Ponieważ było ich na Syberii ok.
35 tysięcy, stanowili poważne zagrożenie dla miejscowej ludności.

Pogorzelisko
Zaczął się głód. Kupcy zamykali sklepy. Na bazar nie przyjeżdżali już
chłopi. Kto mógł, uciekał dalej na wschód. W zaistniałej sytuacji rodzina
teściowej postanowiła wrócić do domu. Wykorzystując swoje możliwości
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na kolei, ojciec wystarał się o osobny wagon dla swojej rodziny. Teściowa zapamiętała przejazd przez Ural, gdy przez okno było widać pod nimi
w dole „ogon” ich pociągu. Pociąg był bardzo długi, wlókł się bardzo powoli. Zdarzało się, że postój trwał parę dni, a nawet odczepiano wagony
z ludźmi i przetaczano na boczny tor. Wówczas ojciec różnymi sposobami,
np. przekupstwem starał się o doczepienie wagonu z rodziną do pociągu
podążającego na zachód. Stacje kolejowe były bardzo zatłoczone. Odnosiło
się wrażenie, że ludzie miotają się po nich bez żadnego ładu. Ludzie spali
pokotem nie tylko na dworcach, ale także na peronach pod gołym niebem.
Umierali z głodu i chorób. Rodzinę teściowej także dosięgło nieszczęście.
Zachorował i wkrótce zmarł jej brat, Daniel. Pochowano go w polu, gdy
z niewiadomych przyczyn pociąg zatrzymał się na dłużej. Teściowa widziała
po drodze wiele takich pogrzebów. Zdarzało się nawet i tak, że zmarłych
wyrzucano z pociągu nie troszcząc się o żaden pochówek.
Po powrocie zastali wieś w większości spaloną. Zostało tylko kilka
domów. Ich dom i wszystkie budynki gospodarcze też były spalone. Grzegorz
wraz z rodziną osiedlił się w domu, do którego rodzina nie wróciła jeszcze
z bieżeństwa. Potem dołączyły do nich jeszcze dwie rodziny, znajdujące się
w podobnej sytuacji, a właściciele tego domu nigdy nie wrócili. Bortniczukowie żyli w potwornej ciasnocie, w nocy trudno było przejść, gdyż śpiący
ludzie zajmowali całą podłogę. Po kilku latach rodziny, które dołączyły później, wybrały się do swoich siedlisk, do wybudowanych ziemianek. W cudzej
chacie została tylko rodzina Grzegorza. Wkrótce zmarła jego żona, córki zaś
powychodziły za mąż. Grzegorz grał na klarnecie na wiejskich zabawach
i weselach. Teściowa wspominała, że we wsi wypominano ojcu to, że nie
mieszka na swoim, choć jego własne siedlisko stoi puste.
W Nurcu nie istniał już wówczas okazały pański pałac. Zostały po nim
ruiny, wspaniały park i „krzyżowe” stawy. Pani Narbut wraz z dwoma synami
mieszkała w ocalałej oficynie. Kobieta grała namiętnie w karty. Zbierali się
u niej panowie z okolicznych dworów, którzy grali całymi dniami i nocami.
Po powrocie z bieżeństwa teściowa dostała u pani Narbut pracę w charakterze pokojówki. Obsługiwała grających, podając im napoje i ciasteczka.
Podobno pani Narbut przegrała w karty znaczną część swojego majątku.
Teściowa wychodząc za mąż otrzymała od swojej chlebodawczyni prezent
ślubny – kurę i kosz jabłek z dworskiego sadu.
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Ślubna ikona
Z tamtych czasów w naszym domu przechowujemy pamiątkę. Jest
to niewielka ikona Zbawiciela. To jedna z pary ikon, które zakupił ojciec
teściowej w drodze powrotnej z bieżeństwa (o ile pamiętam, w Tule). Są
to tzw. ikony ślubne. Grzegorz miał przecież trzy córki. Ikonę Matki Bożej
podarował córce Marii, która pierwsza wychodziła za mąż. Druga dostała
się mojej teściowej z tej samej okazji. Ikona umieszczona jest w szklanej
zamykanej ramce, ozdobiona srebrno-złotą koszulką. Nad głową Zbawiciela
znajduje się wianuszek z pięciu papierowych pociemniałych już różyczek.
Wianuszek ten miała na głowie teściowa w dniu ślubu. Z ikoną teściowa
nie rozstawała się nigdy. Przed nią po śmierci pierwszego męża brała ślub
z drugim mężem. Zabrała ją przeprowadzając się do jego domu, a także
przywiozła ze sobą, gdy po jego śmierci przeniosła się do nas, do Michałowa.
Irena Kuryło
Z rękopisu przepisała i opracowała Anna Kondratiuk
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Na podstawie wspomnień mojej babci Teodory Busłowskiej urodzonej w Ochremowiczach16 w 1872 r., córki Iwana i Eudokii Osipiuków. Babcia
wyszła za mąż do Siesiek17 za Tymoteusza Busłowskiego. Zmarła w 1960 r.
i została pochowana na cmentarzu prawosławnym w Zabłudowie.

Ucieczka przed „żelaznymi piecami”
Gdy rozeszły się wieści o zbliżającej się strasznej wojnie, rodzina babci
była bardzo liczna. Mieli sześć córek. Anna była już dorosła. Najmłodsza
była Nadia, urodzona w 1911 r. Niedawno rodzina przeżyła dramat, ponieważ
urodzony w 1914 r. długo wyczekiwany syn Józef zmarł w niemowlęctwie.
Wieści o wojnie były przerażające. Mówiono o jeżdżących żelaznych
piecach, do których żołnierze będą wrzucali żywcem złapanych mieszkańców,
o obcinanych kobietom piersiach, o grabieżach, pożarach i gwałtach. Szczególnie miało to dotyczyć ruskich, czyli ludności wyznania prawosławnego.
Panika ogarnęła całe wsie. Ludzie w pośpiechu zabijali bydło i trzodę. Solili
mięso w drewnianych skrzynkach, a gdy zabrakło soli lub nie mieli za co
jej kupić, suszyli mięso w chlebowych piecach. Z zapasów zbóż wypiekano
ciasto, które następnie suszono. Przygotowywano makaron i kasze. Rzeczy,
których nie dało się zabrać, ładowano do skrzyń i zakopywano głęboko
gdzieś w pobliżu domostw.
Zaprzyjaźnione rodziny umawiały się, by razem wyruszyć na wschód.
Rodzina mojej babci umówiła się z rodziną Michała i Eudokii Rusiłowiczów,
później ich syn Atanazy (Afanasij) był ojcem chrzestnym mojej mamy Olgi.
16

Ochremowicze – wówczas gubernia grodzieńska; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. białostockim, w gminie Zabłudów.
17
Sieśki – wówczas gubernia grodzieńska; obecnie wieś w gminie Zabłudów.
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Rodzina pojechała własną furmanką, tak uciekali chyba wszyscy
mieszkańcy mojej wsi. Zostały tylko rodziny katolickie.

W okolicach Mińska
Moja rodzina i Rusiłowicze zatrzymali się niedaleko Mińska w dużej
wsi Bardziłówka koło Michanowicz18. Spotkali się z życzliwym przyjęciem
miejscowych gospodarzy, którzy udzielili im schronienia. Przydały się ręce
do pracy w gospodarstwach i konie, gdyż wielu mężczyzn ze wsi zostało
powołanych do wojska, a konie zarekwirowano dla potrzeb armii. Wieś była
zamożna, ziemie żyzne, pszeniczne. Nie cierpieli biedy, choć pracowali ciężko,
uczciwie starając się odwdzięczyć gospodarzom za gościnę.
Pobyt w Bardziłówce babcia wspomina bardzo dobrze. Chwaliła życzliwość i otwartość tamtych ludzi, dodając, że u nas takich nie ma. Miała
ładny głos, nauczyła się wielu piosenek tam śpiewanych i śpiewała je później,
przeciągając niemiłosiernie poszczególne frazy, co nas ogromie śmieszyło.
Babcia mówiła, że wcale ich nie przedrzeźnia – tak śpiewają w Bardziłówce.
Nie mogła też tam przyzwyczaić się do ich strojów, szczególnie do sarafanów19
noszonych powszechnie.
O tym, jak życzliwie rodzina została przyjęta w Bardziłówce, świadczy
fakt, że dwie najstarsze córki babci powychodziły za mąż za miejscowych
gospodarzy. Najstarsza Anna wyszła za Gierasima Bielskiego, który w czasie
II wojny światowej zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym. Druga
córka Luba (ur. w 1899) również wyszła za miejscowego rolnika.
W Bardziłówce dziadkowie doczekali się jeszcze jednego dziecka.
W 1918 r. urodziła się moja mama Olga. W tym samym roku ich córka Anna
powiła pierworodnego syna Mikołaja. Anna po porodzie czuła się bardzo źle
i znalazła się w szpitalu w Mińsku. Moja babcia zmuszona była karmić piersią
i córkę, i wnuka. Później, w latach 60. ubiegłego wieku, Kola spotkawszy po
raz pierwszy moją mamę, pytał, kim ona dla niego jest – siostrą czy ciocią?
Ze śmiechem ustalili, że są „mlecznym rodzeństwem”. Mimo iż dziadkowie
urządzili jakoś w Bardziłówce swoje życie, nigdy nie myśleli o pozostaniu
tam na zawsze. Szczególnie dziadek nie chciał o tym słyszeć.
18

Bardziłówka – w 1915 r. położona w guberni mińskiej; obecnie wieś w obwodzie
mińskim (sielsowiet Michanowicze) na Białorusi.
19
Sarafan – tradycyjna długa, często zdobiona suknia bez rękawów, zakładana na
koszulę.
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Tam nie został kamień na kamieniu
Z rodzinnych stron dochodziły niepokojące wieści. Mówiono, że tam
spalona ziemia, że nie pozostał kamień na kamieniu. Dziadek postanowił sam
na własne oczy przekonać się jak jest. Zaopatrzony przez babcię w torboczku
sucharów wyruszył pieszo do Siesiek. Podróż w tę i z powrotem (około 400
km w jedną stronę) zajęła mu przeszło 2 tygodnie. Po powrocie przekonał
babcię, że wszystko jest w porządku i że nawet nikt nie ruszył zakopanych
skrzyń. Wieś nie jest spalona.
W tym czasie, jak już wspomniałam, Anna miała maleńkie dziecko,
nie czuła się też najlepiej po powrocie ze szpitala przez długi czas. Bielscy
mieli duże gospodarstwo, brakowało rąk do pracy, więc postanowiono, że
do pilnowania Mikołaja rodzice zostawią Wierę (ur. 1908 r.), a jesienią, po
zakończeniu prac polowych, ojciec po nią przyjedzie i zabierze do domu.
Po powrocie do Siesiek okazało się, że dziadek okłamał rodzinę, tak
bardzo chciał wracać. Wieś była doszczętnie spalona, wszystkie schowki
splądrowane, pola zarośnięte chaszczami i trawą. We wsi stało tylko kilka
okazałych nowych domów (stoją do dziś). Były to domy pozostałych we
wsi katolików, wybudowane z drewna pozyskanego z domów ludzi, którzy
wyjechali. Rozbierano domy przeważnie w Socach i Puchłach20, ponieważ
tamci gospodarze mieli własne lasy i ich domy zrobione były z solidnego
drewna. Mówiono, że dla niepoznaki rabusie mieszali pozyskany materiał
z poszczególnych domów, dzieląc go między sobą. Podejrzewano też, że to
oni spalili wieś lub też inni szabrownicy, by zatrzeć ślady kradzieży. Podobno ci, co pozostali we wsi, nie spodziewali się powrotu bieżeńców. Dziadek
wrócił do wsi „bogato”, bo wozem zaprzężonym w parę koni. Przyprowadził
też cielną krowę.
Stopniowo zaczęli wracać inni mieszkańcy wsi i życie na zgliszczach
rozpoczynali od budowy ziemianek, w których mieszkali przez parę następnych lat, powoli odbudowując siedliska i przywracając do użytku pola. Babcia
wspominała, że pola i łąki były tak zarośnięte, że gdy pewnego razu uciekła
im krowa, to szukali przez kilka dni, aż znaleźli w wysokich trawach pod
Aleksiczami. Leżała z nowo narodzonym cielakiem. W lasach było tak dużo
grzybów, że zbierano tylko te młode i same główki prawdziwków.

20

Narew.

Soce, Puchły – obecnie wsie w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie
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Odbudowę rozpoczęto od stodół i pomieszczeń dla inwentarza. Na
odbudowę rząd polski wydawał asygnaty na przydział drewna. Szkopuł w tym,
że po budulec należało zgłosić się w nadleśnictwie w Żedni (jak wówczas
mówiono – Ziednoj), wskazane drzewo samemu ściąć i przygotować do budowy. Nie wszyscy byli w stanie temu podołać, skorzystać z tego dobrodziejstwa. Niektóre rodziny wróciły z bieżeństwa w opłakanym stanie. Było dużo
chorych, ubogich tak, że odbudowa wsi przebiegała bardzo wolno i obok
ładnych przestronnych domów powstawały maleńkie, nędzne chałupki
z klepiskiem zamiast podłogi. Wiele osób zmarło w poniewierce, niektórzy
postanowili zostać w Rosji, a po kilku rodzinach słuch wszelki zaginął.

„Jestem waszą córką”
Pozostawienie córki Wiery w Bardziłówce okazało się wielkim dramatem dla moich dziadków. Wkrótce po ich powrocie do domu została
zamknięta granica między Polską a ówczesnym ZSRR i dziadek nie mógł pojechać po córkę. Zobaczyli swoje dziecko dopiero „za pierwszych Sowietów”21.
Wiera, już wówczas zamężna, postanowiła odwiedzić rodziców. Zabrała ze
sobą swoją córeczkę Walę. Z Zabłudowa do Siesiek przywiózł ją nasz sąsiad
Szarejko. Spotkał przypadkowo w Zabłudowie kobietę z dzieckiem rozpytującą przechodniów o drogę do Siesiek. Rodzice jej nie poznali. Na pytanie:
„Kim jesteś?” – odpowiedziała: „Jestem waszą córką, którą zostawiliście na
obczyźnie”. Babcia, powtarzając te słowa, zawsze zaczynała płakać, bo nigdy
nie mogła sobie darować tego, że zostawiła dziecko, zwłaszcza w tak niespokojnym czasie. Ciocia Wiera również miała o to żal do rodziców do końca
swojego życia. Podczas tamtego pobytu u rodziców ciocia ochrzciła córkę
w cerkwi w Zabłudowie, ponieważ w tym czasie na Białorusi bolszewicy nie
pozwalali chrzcić dzieci.
Irena Kuryło
Z rękopisu przepisała i opracowała Anna Kondratiuk

21

Okupacja sowiecka 1939-1941 r.

Nina i Teodor

Opowieść o bieżeństwie dwóch rodzin ze wsi Żuki22,
które wyruszyły w nieznane w 1915 r.,
a po wojnie wróciły do swoich domów…

Moja babcia Nina i dziadek Teodor wrócili z bieżeństwa jako dzieci.
Pobrali się w 1935 r. Rodzina babci mieszkała w domu na początku wsi z numerem pierwszym, rodzina dziadka w domu na końcu wsi z numerem 35.
Obie rodziny były prawosławne, ale we wsi mieszkali także katolicy. Wszyscy
mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich zagród w 1915 r.
Rodzina babci – jej dziadek Jan Iwaniuk z żoną Anną, córką Justyną
i jej mężem, synem Zenobim oraz trójką jego dzieci wyruszyli w nieznane.
Żona Zenobiego – Stefania zmarła rok wcześniej (1914). Moja babcia Nina
miała 4 lata, jej starsza siostra Paraskiewa – 7 lat, a najmłodszy Stefan – 2 lata.
Ciotka Justyna zajmowała się nimi jak własnymi dziećmi, była mężatką, ale
nie miała jeszcze dzieci.
Mój prapradziadek Jan przetrwał w opowieściach rodzinnych jako
człowiek zaradny i sprytny. To dzięki niemu wszyscy trzymali się razem
i przetrwali wspólnie ten najgorszy czas tułaczki. Nikt nie pamiętał, jak wyglądała droga do Rosji, co się działo w czasie podróży, ale wiadomo, że od
śmierci głodowej uratowała ich krowa, którą zabrali ze sobą. Ich wędrówka
zakończyła się w Mohylewie23.
Mężczyźni znaleźli pracę u zamożnego właściciela ziemskiego. Oddał
im do użytkowania letni dom, w którym mieszkali przez 3 lata aż do powrotu.
Pracowali w jego gospodarstwie za jedzenie i mieszkanie. Praprababcia Anna
i jej córka Justyna zajmowały się domem i dziećmi. Jan chodził raz w miesiącu
po jedzenie do organizacji charytatywnej. Mój pradziadek Zenobi znalazł
22

Żuki – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. białostockim, w gminie Zabłudów.
23
Mohylew – w 1915 r. stolica guberni mohylewskiej; obecnie stolica obwodu mohylewskiego na wschodzie Białorusi.
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pracę na kolei. Pracował na stacji kolejowej – sprzedawał bilety. Był dobrze
wykształcony jak na tamte czasy – na pewno ukończył szkołę powszechną
– może nawet szkołę drugiego stopnia, ponieważ później w wolnej Polsce
pracował jako nauczyciel. Nie cierpieli w tym czasie głodu.
W którymś momencie w ciągu ich pobytu zmarła niestety praprababcia Anna. Niedługo potem ktoś z władz zajmujących się bieżeńcami
stwierdził, że rodzina nie jest w stanie dobrze zająć się dziećmi i zapewnić
im odpowiedniego wykształcenia. Z całej trójki do domu dziecka zabrano
najstarszą – siostrę mojej babci, Paraskiewę (nazywaną przez wszystkich
Paszką). Tam miała na miejscu szkołę i podobno lepsze warunki życia. Taka
decyzja związana była zapewne z faktem, że w międzyczasie Justyna urodziła
dziecko i nie mogła tyle czasu poświęcić dzieciom brata.
Nie tylko życie Justyny zmieniło się. Zenobi (mój pradziadek) dzięki
„pasynskim ludziom” (bieżeńcom z Pasynek24) poznał swoją drugą żonę –
Agatę. Była Rosjanką, mieszkała w miejscowości Orsza25 i pracowała tam
jako służąca u batiuszki. W Orszy wzięli ślub. Agata (Agafia) była bardzo
dobra dla swoich pasierbów, troskliwie się nimi opiekowała, szyła ubrania –
wszyscy pamiętali, że dobrze gotowała. Podobno była starą panną i bardzo
się cieszyła, że w końcu założyła rodzinę.
W międzyczasie sytuacja polityczna zaczęła się zmieniać. Rewolucja
spowodowała coraz większe trudności – konflikty między ludźmi, ale przede
wszystkim problem z żywnością. Kiedy Niemcy weszli, warunki życia bieżeńców stały się trudniejsze. Pod niemiecką okupacją żyli około roku.
Nadszedł rok 1918 i wycofujący się Niemcy „zajęli” bieżeńców – jak
to określiła babcia – i zorganizowali im powrót do ojczyzny. Wracali wszyscy – Paszka również. Gdy w domu dziecka zaczął panować głód i wielu
opiekunów i nauczycieli wyjechało, napisała list do ojca z prośbą, żeby ją
zabrał. Zenobi pojechał tam i bez problemu odzyskał opiekę nad córką.
Znowu wszyscy byli razem.
Powrót z Niemcami był dla bieżeńców niczym bajka – wszystko było
zorganizowane, każdy miał swoje miejsce w pociągu, miejsce na dobytek
i zwierzęta. Był porządek. Wszystkich zaszczepiono od tyfusu, co potem
24

Pasynki – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów.
25
Orsza – w 1915 r. miasto położone w guberni mohylewskiej; obecnie miasto w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim na wschodzie Białorusi.
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ochroniło ich od choroby już po powrocie do rodzinnej wsi – w jednym
z domów cała rodzina zmarła na tyfus.
Ale niestety pociąg dowiózł ich tylko do Wołkowyska26. Stąd do domu
do Żuk wracali już sami. Wracali do domu nie tylko z krową żywicielką i nie
z jednym, ale dwoma końmi. Podróżowali powoli i tak w końcu dotarli do
domu. Byli pierwszymi we wsi powracającymi z wygnania.
A w Żukach czekała na nich niespodzianka – ich dom (ten z numerem
pierwszym) był zamieszkany przez ludzi z Białegostoku. To miało swoje dobre strony – był niezniszczony, miał podłogi, okna i wszystkie sprzęty były na
miejscu. Bieżeńcy zamieszkali na razie w stodole – było lato, nie stanowiło to
większego problemu. Lokatorzy wyprowadzili się wkrótce do innego pustego
domu we wsi – i rodzina nareszcie wróciła na swoje. Pozostałe domostwa
w Żukach były niezamieszkane z powodu zniszczeń – miały powyrywane
podłogi, drzwi, zniszczone okna.
Nadszedł czas porządkowania gospodarstwa i gromadzenia zapasów
na zimę. Mężczyźni wynajmowali się do pracy u nielicznych okolicznych
gospodarzy i właścicieli majątków, którzy nie wyjechali. Zapłatę dostawali
w produktach rolnych. Kobiety i dzieci chodziły do lasu na jagody i grzyby.
Grzyby suszyli i solili w beczkach. Bardzo trudno było przeżyć tę pierwszą
zimę po powrocie do domu.

Rodzina Józwowiczów
Historia rodziny z drugiego końca wsi – spod numeru 35 – ułożyła
się inaczej. Pradziadek Wasyl Józwowicz z żoną Anastazją oraz czterema
synami: Janem, Józefem, Aleksandrem i Teodorem trafili do Moskwy. Jak
sobie tam radzili, nie wiadomo. Nie przetrwały żadne opowieści o tym czasie.
Wiadomo na pewno, że podczas bieżeństwa najstarszy syn Jan został
wcielony do carskiego wojska. Służył w Odessie. Gdy wybuchła rewolucja,
trafił z wojskiem do Moskwy i tam zginął.
Druga tragiczna historia miała miejsce w momencie, gdy wydawało
się, że najgorsze mają już za sobą. Rodzina wracała już do domu. Wszyscy
czekali na dworcu w Moskwie na podstawienie pociągu do Polski. Chłopcy
– jak to chłopcy – nie mogli usiedzieć w spokoju. Gdy w końcu

26

Wołkowysk – wówczas gubernia grodzieńska; obecnie miasto w obwodzie grodzieńskim na Białorusi.
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Teodor Józwowicz
(lata 20-30 XX w.).

Od lewej: Teodor i Aleksander
(lata 20-30 XX w.).

podstawiono pociąg i trzeba było wsiadać, okazało się, że nie ma nigdzie
Józefa. Nie było zbyt wiele czasu na szukanie. Pociąg ruszył, jak tylko zapełniły się wszystkie wagony. Nie było możliwości, żeby zostać i szukać syna,
bo nie było już więcej pociągów dla bieżeńców. Kiedy mama opowiadała mi
tę historię, powiedziała: „Wyobrażasz sobie, jak to jest zostawić swoje dziecko na dworcu w wielkim mieście, w czasie, gdy szaleje wojna i rewolucja,
i nie wiadomo, czy sam przeżyje i czy kiedykolwiek się odnajdzie?”. Wtedy
nie mogłam sobie tego wyobrazić. Teraz po latach, będąc matką – tym bardziej sobie tego nie wyobrażam.
Wrócili do Żuk bez dwóch synów. Ten czas po powrocie był ciężki.
Ziemi mieli mało. Trzeba było rozsądnie wykorzystywać niewielkie zasoby.
Bracia dorośli, założyli rodziny. Teodor spod numeru 35 ożenił się
z Niną spod numeru pierwszego. Przez długie lata dwie rodziny – Teodora
i Aleksandra – gnieździły się w jednym, podzielonym na pół, niewielkim
domu. Dopiero po II wojnie wybudowali sobie domy po przeciwnych stronach ulicy i wtedy zaczęło im się żyć lepiej.
Na początku lat 50. z rodziną skontaktował się Polski Czerwony Krzyż.
Dorosły już Józef poszukiwał swoich bliskich. Okazało się, że kilkunastoletni
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chłopiec poradził sobie w trudnych czasach wojny i rewolucji. Zamieszkał
w Czerniachowsku27, założył rodzinę i pracował jako tramwajarz.
Dziadek Teodor z moją mamą i jej bratem byli w odwiedzinach u rodziny w Czerniachowsku. Z tego pobytu zachowało się dużo zdjęć.
Józef też odwiedził rodzinne strony w latach 60. wraz z dorosłymi
wnukami – Saszą i Griszą. Ich wizyta stała się pretekstem do wielkiego zjazdu
rodzinnego. Niestety, gdy odeszło to najstarsze pokolenie, urwały się także
kontakty z krewnymi w Rosji.
Bardzo się cieszę, że dzięki temu konkursowi spisałam rodzinną historię z okresu bieżeństwa. Zdaję sobie sprawę, że te wspomnienia mogłyby
być bogatsze, gdybym spisywała je paręnaście lat temu. Wtedy żyli jeszcze ci,
którzy przeżyli bieżeństwo jako dzieci. Spisane tu wydarzenia to opowieści
żyjącej jeszcze mojej babci Niny (ur. 1911) oraz mojej mamy, która uważnie
słuchała wspomnień swoich dziadków.

Babcia Nina Józwowicz z d. Iwaniuk.

Anna Kisielewska-Baturo

27

Czerniachowsk – obecnie miasto w Rosji w obwodzie kaliningradzkim.

Losy Doroszkiewiczów
i Romaniuków z Czeremchy

Wieś Czeremcha28, skąd pochodzi moja mama, leży w południowej
części Podlasia. Tuż obok znajduje się miejscowość o tej samej nazwie. Jest
to węzłowa stacja kolejowa. Tu krzyżują się szlaki kolejowe z Białegostoku
do Brześcia i do Siedlec.

Rodzina Doroszkiewiczów
Matfiej (syn Nazara Doroszkiewicza) i Maria (córka Iwana z domu
Salińska) to moi pradziadkowie ze strony babci Agafii. Mieli pięć córek:
Marię, Annę, Paraskiewę, Agafię i Tatianę.
Najstarsza Maria w czasie bieżeństwa była już zamężna. Mieszkała
z mężem w oddalonej o kilkanaście kilometrów od Czeremchy wsi Litwinowicze29. Z nieznanych mi powodów nie wyjechali.
Społeczność Czeremchy miała ogromne szczęście, że w tuż obok niej
w 1871 r. przełożono linię kolejową. Kolej dawała pracę i inne szanse mieszkańcom. Pradziadkowie na przełomie wieków skorzystali z nich. Na kilka lat
wyjechali za chlebem na Syberię. Osiedlili się aż za Bajkałem. Powrócili ze
względu na tamtejsze niekorzystne warunki klimatyczne, przede wszystkim
dokuczliwą muszkę syberyjską. Wyprawa na Syberię zdecydowanie poszerzyła ich horyzonty. Pokazała im, że można inaczej żyć, że wyjście w świat
stwarza możliwości.

28

Czeremcha – w 1915 r. położona w guberni grodzieńskiej; obecnie osada – siedziba
gminy w pow. hajnowskim, w woj. podlaskim.
29
Litwinowicze – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj.
podlaskim, w pow. siemiatyckim, gmina Nurzec-Stacja.
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Anna, Paraskiewa i Tatatiana

Anna Doroszkiewicz,
lata ok. 1910-1917.
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Paraskiewa Doroszkiewicz. Zdjęcie wykonane w 1915 r. Z opisu na
odwrocie wynika, że zostało rodzinie wręczone jako pamiątka, przed
wyjazdem w bieżeństwo w dniu 15 lipca 1915 r.
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Tatiana Doroszkiewicz. Zdjęcie z 1924 roku.
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Pradziadkowie zadecydowali, że na ile mogą, to będą kształcić swoje
dzieci. Jeśli nie wszystkie, to przynajmniej niektóre. Na decyzję zapewne wpływ miał fakt, że brat prababci Ulian Saliński także skończył szkoły.
Trzy córki pradziadków Doroszkiewiczów otrzymały możliwość uczenia
się w szkołach przy żeńskim prawosławnym monasterze w Leśnej30. Były to
Anna, Paraskiewa i Tatiana. Jak wspominała moja mama, zawdzięczały to
poparciu i pomocy ówczesnego batiuszki z Kleszczel, a także ogromnemu
wysiłkowi rodziców. Pradziadkowie, jak to się mówiło, sprzedawali ostatnią
krowę, by dzieci mogły się uczyć. W tamtych czasach był to ewenement, by

W szkole przy monasterze w Leśnej. W środku przyszła ihumenia
Nina (przełożona klasztoru). U góry po prawej
Tatiana Doroszkiewicz.
30

Leśna – w 1915 r. położona w guberni chełmskiej; obecnie Leśna Podlaska, wieś
gminna w pow. bialskim, w woj. lubelskim. Monaster Narodzenia Matki Bożej w Leśnej istniał w latach 1885-1915 r. w miejscu cudownego objawienia Matki Bożej z 1683 r. Był jednym
z najprężniej działających klasztorów Imperium Rosyjskiego, wcielającym koncepcję klasztoru
czynnego. Do wybuchu I wojny światowej osiągnął apogeum rozkwitu duchowego (skupiał
ok. 500 mniszek i 700 dzieci), a także gospodarczego. W jego skład wchodziło sześć cerkwi,
gospodarstwa obejmujące sady, ogrody, pola uprawne, hodowlę zwierząt, a także fabryki,
szkoły, szpital, aptekę i sierociniec. Mniszki udały się w bieżeństwo i straciły możliwość powrotu – po odzyskaniu niepodległości przez Polskę władze polskie zajęły obiekty klasztorne
i zwróciły je Kościołowi rzymskokatolickiemu (wcześniej w tym miejscu funkcjonował klasztor Ojców Paulinów, skonfiskowany w czasie zaboru rosyjskiego, w 1919 r., Paulini wznowili
w tym miejscu działalność, która trwa do dziś). Tradycję monasteru w Leśnej podtrzymuje
Monaster Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Chavincourt-Provemont we Francji. (Źródło:
Zbiory archiwalne prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej).
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Monaster w Leśnej, przed bieżeństwem.

rodzina chłopska posłała dziecko do szkoły. A co dopiero mówić o trójce
dzieci! Było to praktycznie niespotykane.
Opierając się na zachowanych dokumentach Tatiany, sądzę że wszystkie siostry najpierw skończyły wstępną edukację w szkole w Kleszczelach,
następnie dwuletnią cerkiewną szkołę parafialną w Mielniku i przeszły do
szkół przy monasterze w Leśnej.
W czasie wyjazdu w bieżeństwo trzy siostry były w Leśnej. Wyjechały
razem z ewakuowanym monasterem. Mniszki i ich podopieczne w ewakuacji
przechodziły różne koleje losu. W Rosji siostry mojej babci rozdzieliły się.
Anna i Paraskiewa zostały w Kazaniu. Anna skończyła uniwersytet.
Paraskiewa także studiowała. Niestety, tylko tyle o nich wiem.
Najmłodsza z nich – Tatiana kontynuowała edukację wraz z resztą
społeczności monasteru z Leśnej.
Z jej dokumentów wynika, że w styczniu 1920 r. znalazła się w Szabskim Męskim Wozniesieńskim Monasterze na terenie Besarabii (obecnej
Rumuni). Otrzymała tam świadectwo ukończenia dwuletnich kursów pedagogicznych, w listopadzie 1920 r. była w monasterze Kubieżdin w Mitrowicy
Serbskiej.
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Od końca 1920 r. do maja 1922 r. pracowała w domu sierot w Staroj
Kanizi, następnie jako nauczycielka w szkołach podstawowych, początkowo
na terenie obecnej Rumunii, a później obecnej Serbii (okręg Banatu).
W 1926 r. wzięła ślub z Władimirem, synem Pawła Zielińskiego. To
były student wydziału prawa Uniwersytetu w Kijowie, który brał udział
w wojnie domowej w Rosji po stronie Białych. Ewakuowany z Krymu, podzielił los wojskowych w Galipolii w Turcji, następnie trafił do Serbii. Był
zdolnym artystą (wydaje mi się, że samoukiem), przede wszystkim malarzem.
W cerkwiach i kościołach zajmował się malowaniem ikon i fresków, a także
snycerką w drewnie. W 1935 r. Zielińscy osiedlili się w miejscowości Rusko
Selo w pobliżu Kikindy (Serbia).

Tatiana i Władimir Zielińscy, Rusko Selo, lata 40. XX w. W maju 2017 r. podczas
Dni Rosyjskich w Serbii wysocy przedstawiciele władz państwowych złożyli
kwiaty na ich grobie.

Agafia i Maria
Ostatnia z pięciu córek pradziadka Matfieja Doroszkiewicza to moja
babcia Agafia. Urodziła się w 1893 r. W 1915 r. była już zamężna i miała pierwsze dziecko, maleńką karmioną piersią Olę. Jej mąż, mój dziadek Nikifor, syn
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Nikifora Romaniuka poszedł na front. Walczył jako szeregowy w piechocie
w armii rosyjskiej na terenie Karpat.
Babcia wyjechała w bieżeństwo z rodzicami i z teściową Anną z domu
Kopczuk. Teścia nie było, pradziadek zmarł, gdy dziadek miał półtora roku.
Jechali wozem konnym. Tłok na drodze był ogromny. Wozy szły jeden za
drugim, bez możliwości manewru. Co jakiś czas potok wstrzymywał się,
z przodu powstawał zator, a do czasu jego usunięcia był przymusowy postój.
To było przyczyną tragedii. W drodze byli już kilka dni. W kolejnej
wsi, podczas wstrzymania ruchu, babcia z maleńką Olą oddaliła się od wozu.
Chciała zdobyć trochę mleka dla dziecka. (Jak sądzę, z powodu ciężkich warunków własnego mleka nie miała lub było go za mało). Zanim zorientowała
się, kolumna ruszyła. Na tyle szybko, że babcia nie zdążyła dogonić swoich.
Postanowiła więc wrócić.
Zdawała sobie sprawę, że w opuszczonym domu, sama z małym dzieckiem, raczej nie przezimuje. Udała się do swojej siostry Marii, mieszkającej
w niedalekich Litwinowiczach. Przeżyła tam zimę i na wiosnę wróciła z malutką Olą do Czeremchy. Niestety Ola zachorowała i zmarła.
Pochowano Olę na cmentarzu parafialnym we wsi Czeremcha, bardzo blisko murów cerkwi świętych Kosmy i Damiana. Obok niej, kilka lat
później pochowano jej młodszego brata Wasilija, który także zmarł w wieku
niemowlęcym. W latach dwudziestych ubiegłego wieku w wyniku rozbudowy i powiększania cerkwi szczątki dzieci znalazły się pod jej nowymi
fundamentami.
Babcia podczas okupacji niemieckiej do 1919 r., pracowała w osadzie
przy stacji Czeremcha. Była robotnicą w sadzie, którym zarządzał Niemiec.
W tym okresie wyuczyła się dobrze języka niemieckiego. Jak opowiadała, ci
którzy pozostali, żyli znośnie. Z powodu małej liczby mieszkańców, uprawiano o wiele więcej i na lepszej ziemi. Zaorywano pod pola nawet ogrody.
Pradziadkowie z teściową babci wrócili do domu. Dokładnie nie
wiem gdzie byli, wydaje mi się że nie wyjechali daleko w głąb Rosji. Dziadek
Nikifor szczęśliwie wrócił z wojny.

Rodzina Romaniuków
Moi pradziadkowie że strony dziadka Nikifora to: Nikifor, syn Nikifora Romaniuka i Anna, córka Grzegorza z domu Kopczuk. Pradziadek był
rodem z Czeremchy. Założył rodzinę po odbyciu 25-letniej służby wojskowej.
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Prababcia była rodem z pobliskiej wsi Mikulicze31. Po ślubie żyli w Mikuliczach, a następnie przeszli do Czeremchy. Mieli sześcioro dzieci. Trzech
synów: Stefana, Piotra, Nikifora (mojego dziadka) i trzy córki: Marię, Katarzynę i Anastazję.

Maria (od lewej, z kilkumiesięcznym synem Piotrem) i Katarzyna
Romaniuk. Zdjęcie wykonane podczas odwiedzin Katarzyny u siostry
w Odessie, 1914 r.
31

Mikulicze – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Milejczyce.

70 · Piotr Chomiuk

Jak wspominałem wyżej, obok wsi Czeremchy przebiegała kolej. Stwarzało to możliwości zarobku. W czasie bieżeństwa Maria i Katarzyna były
„za chlebem” na służbie. Maria trafiła aż do Odessy. Pracowała tam jako
opiekunka do dzieci. Wychowywała także swojego kilkuletniego syna Piotra.
Katarzyna pojechała do Białegostoku. Była służącą w domu żydowskiego fabrykanta na ulicy Sosnowej. Anastazja była zamężna. Wyszła za
Teodora Kierdylewicza z Czeremchy. Wcześnie zmarła przy porodzie.
Stefan służył w marynarce wojennej. Szczęśliwie powrócił. Z racji
rodzaju odbytej służby nazywano go na wsi fłot.
Piotr, jak pradziadek Nikifor był żołnierzem i walczył w Karpatach.
Cudem wrócił do domu. Podczas walk pozycyjnych ośmioosobowym oddziałem dowodził oficer. Austriacki snajper zastrzelił go. Zabity leżał na
widocznym, odsłoniętym miejscu. Zasadą w wojsku rosyjskim było, żeby bez
względu na ryzyko zabierać z pola walki ciała poległych oficerów. Pozostały
najstarszy stopniem nakazał siedmu żołnierzom ciągnąć losy. Poczołgał się
pierwszy żołnierz. Snajper zastrzelił go. Ciągnięto losy dalej. Wyczołgał się
drugi i zginął. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Po kolei wszyscy ginęli. Zostali
tylko najstarszy rangą i ostatni żołnierz – Piotr. Był już gotowy na śmierć, gdy
nagle przybiegł goniec z dowództwa z rozkazem: Kategorycznie zabraniamy
ściągać ciało oficera. Widać ktoś z dowódców zauważył zdarzenie i kazał
przerwać ciąg niepotrzebnych śmierci. To było cudowne ocalenie Piotra.

***
Przez wiele, wiele lat babcia Agafia nie miała żadnych wiadomości
o swoich siostrach: Annie, Paraskiewie i Tatianie. Dopiero po II wojnie
światowej, we wczesnych latach pięćdziesiątych przyszedł list od Tatiany.
Była radość, łzy szczęścia, słowa babci: ja cały czas wiedziałam, że
ona żyje. Było późniejsze powitanie na dworcu w Warszawie. Ale to już
zupełnie inna historia.
Piotr Stołypin (premier i wybitny działacz rosyjski) powiedział:
Народ, не имеющий национального самосознания – навоз, на котором
произрастают другие народы32. Bolesne to słowa, ale prawdziwe. Konieczne jest zapisanie nawet najdrobniejszych fragmentów wiedzy o naszej

32

narody.

Ludzie nie mający tożsamości narodowej są nawozem, na którym wyrastają inne
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Moja babcia Agafia Romaniuk (z domu Doroszkiewicz) z córką.

wspólnej przeszłości, można by powiedzieć, przeszłości narodu, który ja
określam jako „tutejszych”, a którego wspólnym mianownikiem jest prawosławie.
Piotr Chomiuk

Garstka wspomnień taty

Mój tata, Aleksander Chomiuk urodził się w bieżeństwie, w kwietniu
1918 r. we wsi Koszczodiwo33, koło Samary nad Wołgą. Gdy zmarł w 2007 r.
pochowaliśmy go w Białymstoku, na cmentarzu św. Eufrozyny Połockiej.
Dziadkowie – rodzice taty żyli we wsi Werpol34 koło Siemiatycz.
Z domu wyjechali całą rodziną. Dziadek Dymitr, babcia Onisja, jej siostra
Olesia, prababcia Anna i małe dziecko – dwuletni Stefan – starszy brat taty.
Jechano konnym wozem. Zapewne dziecko, dobytek i osoby słabsze na
wozie, a reszta pieszo. Nakazano im jechać do Samary. Było to duże miasto
nad Wołgą. Na tamten czas stolica guberni, ważny węzeł kolejowy i wodny,
z rozwiniętym przemysłem przetwórczym. W latach władzy radzieckiej
przemianowany na Kujbyszew, podczas II wojny tymczasowa stolica ZSRR.
Miasto zapchane było bieżeńcami. Skierowano ich na wieś. Ziemia tam jest
urodzajna, prawie wszędzie czarnoziem. Klimat kontynentalny, umiarkowany. Mieszkańcy zajmowali się przede wszystkim rolnictwem i hodowlą
bydła. Siano pszenicę, proso, sadzono słoneczniki i tytoń. Jak wspominał
tata, z miłością ich przyjęto. Wszyscy im współczuli.
Pierwsze wspomnienie to, jak będąc małym dzieckiem, łapał kubkiem rybki. Miał może wtedy dwa latka. Z miejscowymi kąpał się w pobliskiej rzeczce. Kubkiem starał się złapać małe rybki na płyciźnie przy
brzegu. W trakcie zabawy zachciało mu się siku. Nie chciał przerwać zabawy

33
Na dokumencie taty z wojska z 1942 r. jest takie określenie położenia wsi, w której
urodził: Куйбышевская обл., Чапаевский р-н, д. Кощодиво. Mimo poszukiwań, nie udało
mi się zlokalizować obecnego miejsca i może nowej nazwy wsi. Miejscowość już nie istnieje.
34
Werpol – w 1915 r. położony w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja.
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Rodzina Chomiuków, druga połowa lat 30. XX w. Stoją w drugim rzędzie od lewej:
najstarszy brat taty Stefan, dziadek Dymitr, mój tato Aleksander. W pierwszym rzędzie
młodszy brat Włodzimierz, siedzi babcia Onisja z najmłodszym synem Piotrem.

Garstka wspomnień taty · 75

i wychodzić z wody. Nasikał do kubka. Inne dzieci wyśmiewały go i dlatego
to zdarzenie wryło mu się w pamięć.
Drugim wspomnieniem był moment opuszczenia wsi. Na drogę powrotną gospodarze podarowali oprócz zapasów produktów, także kozę. Jak
mówili, na mleczko dla dzieci. Niestety, kózka podróżowała tylko kilka dni.
Za dużo brykała, utrudniała i spowolniała drogę, więc dziadek ją zabił na
mięso.
Trzecie wspomnienie było bardziej tragiczne. Wracano wozem z żelaznymi kołami. Był on wąski i niewygodny. Ochronę boczną stanowiły
drabinki. Tata, jako mały chłopczyk, wypadł z wozu przez szczeble drabinki
prosto pod tylne koło. Ciężkie, drewniane, okute koło przejechało mu po
brzuchu. Dziadkowie myśleli, że to już koniec z dzieckiem, że nie przeżyje.
Jednak powolutku doszedł do siebie.
Drogę powrotną tylko w części przebyto wozem. Na którejś większej
stacji udało się załadować rodzinę i skromny dobytek do pociągu. Granice
przekroczono na stacji kolejowej. Z czasu wędrówki pozostał w rodzinie
sentyment do koni. Dziadkowie mieli konie zawsze duże i silne.
Dziadkowie wrócili do siebie. Wszystko trzeba było zacząć od początku. Nastał ciężki czas odbudowy i powrotu do normalnego życia.
Piotr Chomiuk

Swoja chatka – rodna matka

Nazywam się Janina Grochowska z d. Bohdanowicz. Jestem od 1990 r.
na emeryturze. Zachęcona przez kuzynkę Małgorzatę Tyszko, postanowiłam
napisać o tym, co zapamiętałam z opowieści mojej babci Elżbiety Bohdanowicz, cioci Weroniki oraz rozmów z rodzicami. Chodzi o bardzo dawne
lata sprzed i po I wojnie światowej.

Rodzina leśników
Rodzina mojego ojca pochodziła
z Szereszewa. Jest to miejscowość położona
na skraju Puszczy Białowieskiej (obecnie
za naszą wschodnią granicą)35. Mój dziadek Aleksander, syn Hipolita, urodzony
w 1857 r. był leśnikiem w Puszczy Białowieskiej. Mieszkał wraz z rodziną we wsi
Starzyna36. Tam przyszły na świat ich dzieci
Piotr, Edward, Mikołaj (mój tatuś urodzony w 1896 r.) oraz Maria, Weronika i najmłodszy syn, Michał, urodzony w 1906 r.
Piotr, Edward i Mikołaj uczyli się
w gimnazjum w Brześciu nad Bugiem do
wybuchu I wojny światowej. Piotr później studiował agronomię w Rosji (nie
pamiętam nazwy miejscowości) i zaczął
35

Edward Bohdanowicz, żołnierz.
Zmarł w 1921 r. w Wiaźnikach.

Szereszewo – obecnie Szereszów – osiedle typu miejskiego w obwodzie brzeskim
na Białorusi.
36
Starzyna – w 1915 r. położona w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne.
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pracować w głębi Rosji, niechętnie bowiem zatrudniano Polaków na ziemiach zaboru rosyjskiego.
Gdy wybuchła w 1914 r. I wojna światowa, car kazał urzędnikom razem
z rodzinami udać się w głąb Rosji. Mojego dziadka przeniesiono na Ukrainę.
Było to w 1915 r. Trzeba było zostawić wszystko i jechać w nieznane do pracy,
tatuś zaczął studiować w Charkowskim Lesnom Instytucie, a Edward został
powołany do carskiego wojska. Wojna, oprócz zabitych na froncie, niosła też
choroby zakaźne, m.in. tyfus. Gdy Edward umierał w wiaznikowskim szpitalu37
w 1921 r., tak mówił do swojej siostry Weroniki: Wy wrócicie do Polski, a ja już
tu zostanę i na mym grobie nikt nie postawi świeczki i tylko te brzozy zapłaczą
i ptak czasami zaśpiewa nad moją mogiłą. Takie lub bardzo podobne słowa
stryja Edwarda powtórzyła mi ciocia Wiera w 1970 r. i tak je zapamiętałam.

Pociąg do Polski
Skończyła się wojna. W 1922 r.
można było wrócić z ZSRR do wolnej Polski. Podstawiono wagony. Wyznaczono
dzień odjazdu pociągu dla poszczególnych rodzin. Dziadkowie napisali i szybko
wysłali list do syna Piotra, ale on go na
czas nie otrzymał. A tymczasem zebrana,
zrozpaczona rodzina do ostatniej chwili oczekiwała na peronie na przybycie
Piotra, a jego ciągle nie było. Co robić?
– zastanawiano się. Dziadek zdecydował:
Jedziemy. Może Piotr przyjedzie następnym transportem. Ale nie przyjechał…
Gdy następnego dnia Piotr zjawił
Piotr Bohdanowicz, agronom.
się na stacji, pociągu z rodzicami już nie
Saratow, 1928 r.
było. Odjechał do Polski. Gdy Piotr chciał
wsiąść do następnego pociągu, już mu nie pozwolono. Powiedziano: Nigdzie
Ty nie pojedziesz. Tu zostaniesz! I został. Aż do swojej niezasłużonej śmierci
w 1937 r.

37

Wiaźniki – w 1921 r. położone w guberni włodzimierskiej; obecnie w obwodzie
włodzimierskim w Rosji.

Swoja chatka – rodna matka · 79

Początkowo pisał bardzo często
i chyba nawet powodziło mu się nieźle,
chodził z psem na polowania. Pracował
w swoim zawodzie. Aż nadszedł 1937 r.,
rok wielkiej czystki Polaków. Przestały
przychodzić odpowiedzi z ZSRR, chociaż tatuś listy pisał często. Wreszcie
przyszedł list od sąsiadki Piotra z informacją: Ujechał, nieizwiestno kuda38.
Wówczas wystarczyło pisać listy do
Polski i przyjaźnić się z Polakami, aby
stracić życie. Podobnie bratowa mojej
babci w tym samym czasie utraciła swego
jedynego syna, Bolka Żywkowskiego.
Mieszkał w Moskwie, a być może został
zgładzony w Kuropatach koło Mińska
Litewskiego39.

Bolesław Żywkowski
w dzieciństwie. Winnica, 1914 r.
Na odwrocie dedykacja: Kochanej
Cioci i Braciszkom przysyła Bolek.
Później mieszkał w Moskwie,
zaginął bez wieści.

Dalsze losy
Jak potoczyły się dalsze losy rodziny moich dziadków, Aleksandra
i Elżbiety Bohdanowiczów i ich pozostałych dzieci po powrocie do ojczyzny?
Wrócili do Starzyny i dziadek jakiś czas pracował w wolnej Polsce w Puszczy Białowieskiej, zmarł w 1929 r. Tatuś otrzymał pracę leśniczego najpierw
w Puszczy Białowieskiej, a od 1933 do 8 lutego 1940 pracował w lasach koło
Nowogródka we wsi Bohdanowicze40.
Bieżeństwo dotknęło również rodzinę mojej cioci, Wiktorii Pawłowskiej, zamieszkałej z mężem leśnikiem Władysławem Pawłowskim w Głubokim Kuci41 w Puszczy Białowieskiej. Wywieziono ich do Rosji z rocznym
synkiem w 1915 r. I tam w 1916 r. urodziła się ich córeczka Jadwiga. Mamusia
moja była małą dziewczynką, ale pamięta, że moja ciocia zostawiła krowę

38

Wyjechał, nie wiadomo dokąd.
Kuropaty – miejsce pod Mińskiem na Białorusi, w którym znaleziono zbiorowe
mogiły ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937-1941.
40
Nowogródek – obecnie miasto w obwodzie grodzieńskim na Białorusi.
41
Głęboki Kąt – rezerwat w Puszczy Białowieskiej.
39
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i prosiła swoją rodzinę mieszkającą w Budach42, żeby się nią zaopiekowali.
Nie wiemy, co się stało z ich rzeczami i pozostałym dobytkiem. Po 1920 r.
Pawłowscy wrócili do Polski i zamieszkali w Hajnówce w domu przy ul. Warszawskiej 54, który im zbudowała matka Władysława Pawłowskiego.
Stryj Michał z żoną i dziećmi po 1945 r. zamieszkał na Mazurach,
w Gołdapi. Zmarł młodo w 1963 r. w Białymstoku i tam jest pochowany.
Mój ojciec po wojnie pracował jako nadleśniczy w Nadleśnictwie
Starzyna, które mieściło się w Hajnówce przy ul. Batorego. Zmarł 7 stycznia
1968 r. w Hajnówce i tam jest też pochowany.
Babcia Elżbieta, dziadek Aleksander oraz ciocia Maria i Weronika
spoczywają na cmentarzu w Kleszczelach, gdyż to była ich parafia (mieszkali
we wsi Długi Bród43, gdzie w 1930 r. kupili dom). Ciocia Maria zmarła bardzo
młodo, w 1924 r., wkrótce po powrocie z Rosji. Zachorowała na hiszpankę,
a wówczas nie było na to ratunku. Podobno była bardzo wesoła, grała na
gitarze i ładnie śpiewała.
Ciocia Weronika do końca swoich dni (zmarła w 1981 r.) mieszkała
najpierw z matką wdową, a później sama w Długim Brodzie. Nie chciała
się przenieść do miasta, chociaż moi rodzice ją namawiali i proponowali
stworzenie dogodnych warunków. Mawiała: swoja chatka – rodna matka.
Janina Grochowska
Przepisała i opracowała Anna Kondratiuk

42

Budy – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. hajnowskim, w gminie Białowieża.
43
Długi Bród – obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze
Cerkiewne.

Tajemniczy bieżeński kufer

Mieszkaliśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Torowej, w dużym
drewnianym domu, który kupił mój dziadek Wasilij Nikitin Rudzki z żoną
Anastazją Piełagrejewną z domu Tarczewską. Po powrocie z bieżeństwa
dziadkowie zamieszkali w wynajętym mieszkaniu przy ulicy Hołowieskiej.
Dom przy ulicy Torowej dziadek postawił w 1933 r.44 W tym domu, w dużym
pokoju stały dwa kufry: duży – z ubraniami i mały – kryjący wielką tajemnicę.
Dziadek strzegł tego kuferka jak oka w głowie. Zamykał go skrupulatnie i zawsze mówił, że w nim kryje się historia jego rodziny. Przechowywał w nim
najważniejsze dokumenty z bieżeństwa: świadectwa chrztu, paszporty, bilety,
bilet z bieżeństwa, zdjęcia, pieniądze, odznaczenia, plany domu, książki i listy.
Moja mama, Maria Korowaj, z domu Rudzka, urodziła się w czasie
bieżeństwa, 30 marca 1917 r. w miejscowości Oroł45 w Rosji. Z opowiadań
mamy i z dokumentów wynika, że w bieżeństwo jej rodzice Wasilij i Anastazja
jechali ze wsi Knorydy46 z trójką dzieci: Pawłem, Eudokią i małym Piotrem.
Wyruszyła też jej babcia Pelagia Tarczewska, matka Anastazji z synem. Rodzina
wynajęła wagon kolejowy, co się udało dzięki Pelagii, która była dróżnikiem na
przejeździe kolejowym w Wólce Dobrowickiej47. Udano się na wschód latem
1915 r. ze strachu przed nieprzyjacielem. Docelowym miejscem pobytu było
miasteczko Oroł, tam przemieszkali sześć lat. Pobyt w obcych stronach okazał

44

Dawniej drewniany dom można było po kupieniu przewieźć i postawić w innym

miejscu.
45

Oroł – w 1915 r. stolica guberni orłowskiej; obecnie – stolica obwodu orłowskiego.
Knorydy – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski.
47
Wólka Dobrowicka – w 1915 r. położona w guberni grodzieńskiej; obecnie Wólka
Wygonowska – w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Orla.
46
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Bilet bieżeńca Wasilija Nikitina Rudzkiego.
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Pelagia Tarczewska.

Georgiejewskij Krest IV stopnia, który
Wasilij Rudzki otrzymał za służbę
w Artylerii Strzeleckiej.

Dokument, potwierdzający przyznanie Georgiejewskoho Kresta
oraz wynagrodzenia w wysokości 36 rubli.
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się bardzo trudny. Wasilij Nikitin
został powołany do służby wojskowej, gdy Anastazja spodziewała się czwartego dziecka. Pod
opieką Rudzkich znalazła się też
chrześnica Wiera, której rodzice
umarli.
Przetrwać głód i ubóstwo
udało się dzięki umiejętnościom
prababci Pelagii. Potrafiła ona
przepowiadać z kart losy ludzkie,
za co płacono jej chlebem, serem,
mlekiem, grochem, kartoflami,
fasolą... Wróżyła, ale była bardzo religijną osobą. Powierzała
woli Bożej swoją rodzinę i dusze
zmarłych. Do dziś przetrwały jej
modlitewnik, psałtyr i pamiętnik
w metalowej oprawie z wygraweWasilij Rudzki ze szwagrem Tarczewskim
rowanymi wizerunkami świętych.
(bratem Anastazji). Fotografia z okresu
W czasie bieżeństwa
bieżeństwa.
dziadek Wasilij Rudzki odbywał
służbę wojskową w Artylerii Strzeleckiej i za zasługi został odznaczony Georgiejewskim Krestom IV stopnia i przyznano mu wynagrodzenie wysokości
36 rubli. Sytuacja materialna polepszyła się, ale bieżeńcy ciągle marzyli
o powrocie w rodzinne strony. Udało się im to, o czym świadczy dowód
tymczasowy Anastazji Rudzkiej z 4 sierpnia 1921 r., wydany na podstawie
przejścia stacji kontrolnej w Baranowiczach48.
Z opowiadań mojej mamy Marii wiadomo, że jej ojciec, Wasilij, miał
problem z przekroczeniem granicy. Powodem były wiezione przez niego
czerwońce (złote monety), które musiał zamienić na papierowe ruble. Banknoty po przekroczeniu granicy stały się bezwartościowe, przetrwały drugą
wojnę światową, wisząc na strychu w szmacianym worku. W dzieciństwie
służyły mi do zabawy.
48
Baranowicze – w 1915 r. położone w guberni mińskiej; obecnie miasto w obwodzie
brzeskim na Białorusi.
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W tajemniczym kuferku dziadka znajdowała się srebrna zapalniczka z wygrawerowanym napisem Na pamiątkę 1921 r., którą Wasilij otrzymał od swojej
teściowej Pelagii. Pelagia z synem nie wróciła w rodzinne strony
ze względu na stan
zdrowia i wiek. Chociaż syn także pragnął
wrócić, zdecydował się
nie opuszczać matki
i tam założył rodzinę.
Gdy dziadkowie wrócili z bieżeńSrebrna zapalniczka dziadka Wasilija, ofiarowana przez
stwa z czwórką dzieci,
teściową prababcię Pelagię z dedykacją: Na pamiątkę 1921 r.
zamieszkali w Bielsku
Podlaskim przy ul. Hołowieskiej. Wasilij kupił kiosk, w którym sprzedawał
artykuły przemysłowe i w ten sposób utrzymywał rodzinę. Jego drugim
domem była cerkiew. Przez wiele lat pełnił funkcję starosty w cerkwi Woskresieńskiej w Bielsku49.
Bieżeński kuferek to świadectwo rodzinnej przeszłości, dziadek strzegł
go z należytym szacunkiem. Gdy czasie II wojny światowej musiał udostępnić swój dom Niemcom, kuferek zakopał w ogrodzie w dwóch płóciennych
workach. Po wojnie wykopał go i znów postawił w dużym pokoju na honorowym miejscu.
Wasilij zmarł w 1959 r., a o kufer dbała moja mama Maria i jej siostra
Eudokia. Minęło już 25 lat od śmierci mojej mamy, a ten pamiątkowy kufer
pozostał w rękach wnuków i prawnuków. Z wielkim szacunkiem odnosimy
się do pozostawionych przez dziadka Wasilija rzeczy i nieruchomości.
Wierzę i myślę, że jego pragnieniem, gdyby żył, byłoby, aby dokumenty
ujrzały światło dzienne i służyły następnym pokoleniom. I tak staramy się
spełniać jego wolę.
Wiecznaja pamiać bieżeńcom, którzy wrócili i tym, którzy pozostali
w obcej ziemi.
Joanna Niedziółka
49

Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim.

Wskrzeszanie tamtego czasu

Trudno jest wskrzeszać czas. Jeszcze trudniej jest poukładać w chronologiczną całość zdarzenia, jeśli słuchało się o nich będąc kilku lub kilkunastoletnim dzieckiem, do tego mało zainteresowanym. Dziś, gdy jest
inaczej, zabrakło opowiadających, a tak trudno oddać klimat tamtych dni.
Jednak spróbuję.

Serce nie wytrzymało
Jestem, bo z bieżeństwa wrócili mój dziadek ze strony mamy – Piotr
Borowik ze Starego Kornina50 i dziadek ze strony taty – Eudokim Wawreszuk
ze Zbucza51. Obaj trafili tam jako młodzi chłopcy. Eudokim pojechał na
furmance razem z rodzicami – Pawłem i Martą oraz dziadkiem i młodszą
siostrą Wierą. Dziadek Eudokima w czasie drogi zgubił się, aby po jakimś
czasie dogonić swoich na siwym koniu (pewnie danym przez wojsko). Szczęście nie trwało długo, starzec wyprzedził wóz syna i bezwładnie osunął się
z konia. Serce nie wytrzymało tylu emocji. Został w tym miejscu na zawsze.
Podczas drogi w głąb Rosji zachorowała na tyfus mama Eudokima.
Napiła się kwasu chlebowego z dzieży (co w tej chorobie nie było wskazane)
i bardzo szybko zmarła. Została pochowana w przydrożnym rowie obok
traktu, którym ciągnęło tysiące furmanek z płóciennymi budami zaprzężonymi w parę koni albo woły. Stary wojskowy płaszcz posłużył młodej
kobiecie za trumnę.

50

Stary Kornin – w 1915 r. położony w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj.
podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne.
51
Zbucz – w 1915 r. położony w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. hajnowskim, w gminie Czyże.

88 · Wiera Masajło

Kraj pszenicy i słoneczników
W Baranowiczach52 przesiedli się na pociąg. Zawieźli ich do tambowskiej guberni – borysoglebskoho rejonu (wieś Karapotkino)53. Po raz
pierwszy w życiu zobaczyli pola ogromnych arbuzów, łany słoneczników
i pszenicy. W domu bułki pszenne (pierohi) jadło się od wielkiego święta, a tu
wczorajsze białe pieczywo oddawano koniom i codziennie pieczono świeże.
Gospodarze przygarnęli bieżeńców pod swój dach, byli gościnni, cieszyli się
z nowych rąk do pracy, bo ich tu brakowało. Podczas młocki słoneczników
w polu przez kilka dni Eudokim z ojcem nie wracali do nowych mieszkań.
Nocowali pod gołym niebem, ale to ze względu na klimat było tylko atrakcją.
Wiktu dostarczali im na pole gospodarze. Inną tamtejszą tradycją, nie do
przyjęcia u nas, był zwyczaj, kiedy to ojciec prezentował wystrojoną córkę
i jej koleżanki gotowe do zamążpójścia, wożąc je na furze po okolicznych
wsiach i krzycząc: „pospiełuchi”, co oznaczało, że są już dojrzałe.
Eudokima wcielono do wojska i poszedł na front. Trzy razy składał
przysięgę: dla cara, dla Rządu Tymczasowego i dla Lenina. Za trzecim razem
stojąc w ostatnim rzędzie zamiast „przysięgam” mówił „kak prydiotsa”. Miał
dużo szczęścia – nie dosięgnął go bratobójczy sztylet ani kula, choć jak mówił,
z jego pułku zostało tylu żołnierzy, że można ich było policzyć na palcach
jednej ręki. Trafił do niewoli i z niej uciekał. Idąc przez las ciężko zachorował
na tyfus. Pozbawiony sił, wycieńczony, przeżegnał się i położył pod drzewem,
by tu umrzeć. We śnie (choć wydawało mu się, że na jawie) zobaczył nieżyjącą
już od kilku lat matkę, która dała mu kawałeczek czarnego chleba. Zjadł go
i obudziwszy się odzyskał tyle sił, by móc dotrzeć do najbliższych zabudowań,
gdzie dobrzy ludzie zajęli się nim i wkrótce wyzdrowiał. Mówił o tym jak
o wielkim cudzie i potwierdzeniu wstawiennictwa jego matki przed Bogiem.
Z głodu połykali kamyki
Do Zbucza wrócił później niż ojciec i siostra. Wrócili, ale z ich domostwa nic nie zostało. Zbudowali ziemiankę, doskwierał głód. Zdarzało
się, że z głodu połykali drobne kamyki. Osiemnastoletniego sąsiada – Iwana
52
Baranowicze – w 1915 r. położone w guberni mińskiej; obecnie miasto w obwodzie
brzeskim na Białorusi. Baranowicze były miejscem, w którym wielu bieżeńców przesiadało
się z wozów konnych do pociągów.
53
Karapotkino – nie udało się znaleźć wsi na współczesnej mapie Rosji. Borisoglebsk
– obecnie położony w obwodzie woroneskim.
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Giermana, rodzice ożenili z dużo od niego starszą, garbatą kobietą, tylko dlatego, że w posagu wniosła kopiec ziemniaków i dzięki temu nie przymierali
głodem. Starsza siostra Eudokima – Ustynka, którą wraz z rodziną austriaccy
żołnierze zawrócili z drogi w głąb Rosji, starała się pomagać głodującemu
bratu i ojcu. Dzieliła się chlebem, choć sama miała bardzo liczną rodzinę
do wykarmienia i mieszkała z teściami. W tajemnicy przed teściową, która
po posiłku chowała bochen chleba (robiąc na nim ząbki) – odkrajała pajdę
chleba i znowu starała się zrobić takie same ząbki. Potem kładła ukrojoną
kromkę w umówione miejsce, skąd brat zabierał ją i dzielił się z najbliższymi.
Chleb piekli z żołędzi, kasztanów, szczawiu końskiego, plew. Chodzili
żebrać „na Polszczu”: zarabiali na jedzenie pracując jako parobcy u ludzi,
którzy nie wyjeżdżali, choć takich było mało. Kiedyś Eudokim poszedł młócić
cepem zboże do gospodarza. Gospodyni poczęstowała go chlebem. Wygłodniały Eudokim łapczywie ugryzł duży kęs chleba, zaczął żuć, ale gorzej już
było z połknięciem – „oszukany” chleb niemiłosiernie zaczął zwiększać swoją
objętość. Eudokim odwrócił się zawstydzony i zaczął ukradkiem chować
przeżuty chleb do kieszeni. Od tej pory rodzina Eudokima wolała jeść mniej
chleba (dwa razy dziennie), ale za to lepszej jakości – żeby nie zaszkodził.
Z czasem z ziemianki przeprowadzili się do własnoręcznie wybudowanego
domu z okiennicami, na wzór domów widzianych w Rosji.

Wojna i rewolucja, niosące epidemie i śmierć
Dziadek ze strony mamy – Piotr Borowik, też wyjechał z całą rodziną.
Najstarsza siostra – Eudokia, pojechała w „bieżeństwo” oddzielnie, z nową
już rodziną. Brat dziadka – Michał z bratową Heleną i małym synkiem
pojechali wcześniej, gdyż Michała zmobilizowano do wojska i pozwolono
jechać z nim rodzinie. W drodze dziecko zmarło. Michał nigdy nie wrócił
z frontu. W odpowiedzi na zapytanie rodziny przyszła odpowiedź, że zginął
na początku wojny od ciężkich ran. Nikt nie widział jego grobu.
Brat dziadka, Stefan i sam dziadek Piotr też zostali zmobilizowani, ale
trafili na różne fronty i do domu wrócili oddzielnie. Mój dziadek Piotr odszukał siostrę Barbarę i jako ostatni wrócił z nią w 1921 r. do Starego Kornina.
Barbara urodzona w 1900 r. mieszkała z rodzicami w Saratowskiej i Kałuskiej
guberni. Pracowali na roli. Spichrze były pełne pszennej mąki, podstawą
wyżywienia był piroh i zwarzone mleko przechowywane w beczkach, które
do złudzenia przypominało śmietanę. Receptury tego przysmaku nie udało

90 · Wiera Masajło

się moim dziadkom poznać; mleko w tych beczkach długo się nie psuło. Nie
było hodowli świń. Tylko „od święta” zabijano koguta lub kurę, ale na brak
mięsa nikt nie narzekał. Wszyscy byli przyzwyczajeni do takiej kuchni. Nasi
zachwycali się pirohom i zwarzonym mlekiem. Zimą krowy były karmione
w mieszkaniach. Gdy któraś nabrudziła na klepisko, sprzątano to szuflą
i nikt nie robił problemu. Gdy ktoś przyniósł na pole muzyczny instrument,
młodzi tańczyli na łące, było wesoło. W piecach palono słomą, badylami
ze słoneczników i suchym krowim łajnem (rodzaj opału – koziki). Na tych
ziemiach Barbara pochowała rodziców, bo zachorowali na tyfus; nauczyła się
robić na drutach skarpety i chustki na handel. Sielanka trwała do wybuchu
rewolucji. Wtedy tamtejszym zaczęło brakować chleba i dla bieżeńców nie
było już miejsca – otrzymali nakaz powrotu.
Najstraszniejsze były obrazy z rewolucji: wszędzie dym i wyłaniająca
się z niego furmanka bez woźnicy, a na niej stos trupów, które koń wiózł
w jemu tylko wiadome miejsce. Inny przeraźliwy obraz to wyrzucane z pociągu zwłoki, które następnie były układane wzdłuż torów na śniegu.

***
Dziadkowie mieli tyle szczęścia, że wrócili zdrowi do domu, bym
mogła po 35 latach się urodzić w Zbuczu na Podlasiu, a po 85 latach od ich
powrotu urodził się mój wnuk Marek Lewczuk, któremu próbuję przekazać
strzępki rodzinnej historii sprzed wieku. Historii strasznej, ale fascynującej.
Chciałabym, by ją znał i przekazał dalej.
Wiera Masajło

Suchary na wagę złota

Gdy powiedziałam mojej dobrej znajomej, Ninie Połowianiuk z Hajnówki, że wysłałam pracę na konkurs o bieżeństwie, ona też zapragnęła
podzielić się wspomnieniami zasłyszanymi od rodziców, którzy jako małe
dzieci byli w bieżeństwie.
Tato Niny – Bazyli Tokarczuk ur. w 1907 r. w Dubiczach Osocznych54
– jako 7-letni chłopiec udał się furmanką z rodzicami Stefanem i Nastką
oraz dziadkiem Ipatijem i 4-letnim bratem Parfinem w pierwszą, wielką
podróż swego życia. Docelowym miejscem, gdzie trafili już po Pokrowie
(14 października)55, okazał się chutor56 pod Saratowem. Tam leżał już śnieg
i było dość mroźno. Przywieźli ze sobą trochę suszonego chleba i płótna.
Bazyli zapamiętał, jak pomagał matce za uchwyt zdejmować belę płótna
z furmanki. Trafili do wioski, gdzie przydzielono ich i jeszcze cztery inne
rodziny do jednej, krytej strzechą, białej chatki. Pod niewielkimi okienkami było już zrobione ze słomy ocieplenie, tak zwana zagata. Miejscowi
bardzo współczuli bieżeńcom. Na widok sucharów z czarnego chleba, które
ze sobą przywieźli, mówili: nieszczasnyje bieżeńcy57, zmartwieni, że takim
jedzeniem można sobie poranić gardła. Zaraz też poznosili do chaty moc
produktów żywnościowych: blinów, pirohów, zwarzonego mleka, mąki,
kaszy, nawet miodu. W pamięci Bazylego został też Szczodry wieczór

54
Dubicze Osoczne – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj.
podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka.
55
Prawosławne Święto Opieki Matki Bożej, obchodzone 1 października, a 14 października wg kalendarza gregoriańskiego.
56
Tu: osada.
57
Nieszczęśni bieżeńcy.
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(13 stycznia)58. Wszyscy siedzieli przy oświetlającym mrok łuczywie. Kobiety robiły na drutach chustki, skarpety, śpiewały kolędy, czytały fragmenty
Ewangelii, ale co jakiś czas ktoś pukał do okienka. Do drzwi pukania jednak nie było. Bieżeńcy pomyśleli, że ktoś chciał z nich zadrwić. Rano na
zewnątrz czekała na nich wielka niespodzianka. Okazało się, że cała zagata
wokół domu była zapełniona podarkami z żywnością. Dla pięciu rodzin
z małymi dziećmi, które tu zamieszkały, zapasów tych starczyło na pół roku.
Pradziadek pani Niny – Ipatij – dostał pracę w Saratowie, w fabryce
broni. Zachorował na tyfus i w Saratowie został pochowany. Dziadka Niny
– Stefana – zmobilizowali, trafił do niewoli, uciekł z niej i przepłynął połowę
szerokości rzeki, będącej granicą Finlandii z Rosją. Prawo stanowiło, iż po
przekroczeniu środka rzeki mógł bezkarnie dopłynąć do brzegu Finlandii. Tam został życzliwie przyjęty, otrzymał zatrudnienie i po kilku latach
wracał na ojcowiznę pieszo, niosąc pół worka zarobionych tam złotych
monet (czerwońców). W drodze rozpadły mu się buty. Wrócił jednak bez
czerwońców, gdyż aby sobie ulżyć, zamienił je na granicy na papierowe
banknoty „katierynki”, które po powrocie okazały się bezużyteczne i okleili
nimi sypialnię. Tato pani Niny – Bazyli – opowiadał o spichrzach pełnych
pszenicy i górach usypanych z pszenicy pod gołym niebem, które nie mieściły się już pod dachem. Po deszczach zewnętrzna warstwa zboża porosła,
ale za to stanowiła ochronę dla całej reszty pszenicy, z której wszyscy mogli
brać sobie ile chcieli i kiedy chcieli. Średnio raz w tygodniu jeden z gospodarzy zabijał woła i dzielił się mięsem z całą wioską. Na drugi tydzień
zabijał zwierzę inny gospodarz i sytuacja się powtarzała. We wsi panowała
zadziwiająca zgoda. Kobiety w białych chusteczkach siadały na ławkach
i łuskały słoneczniki, a osty wokół zagrody nikomu nie przeszkadzały. Nikt
nigdy nie zamykał domu. Ciągle czekano na pielgrzymów, zmierzających
do klasztorów, których traktowano niemalże jak świętych. Zawsze na stołku,
przykrytym nieskazitelnie białym obrusem, przygotowany był posiłek dla
pielgrzyma, a w domu czekało na podróżnego posłanie. Gdy gospodarze
byli w polu, pielgrzymi sami korzystali z gościnności gospodarzy. Ludzie
byli tam bardzo pobożni – nie zdarzało się, aby w niedzielę na Liturgii
nie było przynajmniej jednego przedstawiciela rodziny w cerkwi. Podczas
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We wschodniej tradycji ludowej wieczór poprzedzający Nowy Rok (31 grudnia lub
13 stycznia wg kalendarza gregoriańskiego).
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sianokosów, zanim wyschła rosa, młodzi mężczyźni zakładali białe koszule,
przepasywali się krajkami59, ustawiali się w rzędzie i widowiskowo „kładli
pokosy trawy”. Później był odpoczynek. Był czas, że koło fabryki złota dzieci
bawiły się czerwońcami (wśród nich był ojciec pani Niny).
W ten spokojny dla bieżeńców czas, nagle zaczął wkraczać strach.
Czerwoni robili „jaczejki” (zebrania) i namawiali do buntu przeciwko carowi.
Car przemawiał do ludu i przekonywał, że jeśli ludzie nie będą słuchać Czerwonych, to za 10 lat wszystkie rosyjskie pieniądze będą w złocie. Czerwoni
i Biali zaczęli nękać bieżeńców. Czerwoni oblewali stosy pszenicy benzyną
i podpalali, wysypywali też pszenicę do rzeki. Trzeba było stamtąd uciekać.
Nastka – babcia pani Niny – wróciła sama z synami Bazylim i Parfinem do
Dubicz Osocznych. Na szczęście jej dom ocalał od zniszczeń wojennych.
Wrócił też z Finlandii mąż Stefan. Urodziła im się malutka Wiera, a później
kolejną ciążę Nastka przypłaciła życiem własnym i nowo narodzonej córeczki.
Nie stać ich było na lekarzy. 17-letni Bazyli – ojciec pani Niny – zapamiętał
pogrzeb swojej 37-letniej mamy w Nowym Berezowie pochowanej w jednej
trumnie z nowo narodzoną siostrzyczką. Po kilku latach zmarł też ojciec
Bazylego.
Mama pani Niny – Maria Suszcz, ur. w 1909 r. w Mochnatym (pow.
hajnowski) – też była w bieżeństwie z rodzicami Oksenią i Bazylim oraz
młodszą siostrą Oksenią. Pani Maria najbardziej zapamiętała, jak wracali już
etapami z bieżeństwa i podczas postoju biegła przez mostek, jadła sucharka
i zobaczyła piękną i ubraną w eleganckie futro kobietę („barynię”)60, która
poprosiła ją o kawałeczek chleba dla swojej 3-letniej córeczki. Oferowała za
to piękny szal, mówiła, że obie z córeczką nic od trzech dni nie jadły. Mała
Maria pobiegła zapytać matkę, czy może dać chleb, ale gdy wróciła, tamtej
kobiety już nie było. Do śmierci miała wyrzuty sumienia i z płaczem opowiadała, że nie pomogła potrzebującej.
Wiera Masajło, Nina Połowianiuk
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Krajka – w tradycji ludowej ozdobnie tkany pasek.
W dawnej Rosji – zamężna kobieta z wyższych sfer.

Z Narewki na Syberię

Pierszaja wajna u bieżaństwa pahnała (1915-2015) …
z bieżaństwa wiarnułasia dachaty naszych mała.
Z kalendarza „Niwy” na 2015 r.

Do opisania wydarzeń związanych z bieżeństwem przyczyniły się
zachowane dokumenty rodzinne, audycje TV Białystok „U źródeł wiary”,
publikacje w tygodniku „Niwa” oraz pamięć o opowiadaniach mojego ojca
Mikołaja Kryszenia w długie zimowe wieczory lat pięćdziesiątych ubiegłego
wieku.
Prapradziadek Jan w 1876 r. podzielił na pół majątek między swych
synów – Mateusza i Tymoteusza. Mateusz swoją część przekazał swojemu
synowi Józefowi – mojemu dziadkowi, a jego brat Tymoteusz – swojemu
synowi. W 1900 r. Jan Kryszeń – syn Tymoteusza wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a majątek po nim odziedziczyli synowie Szymon i Łukasz, którzy
w poszukiwaniu lepszego życia wyjechali na Syberię i zamieszkali w okolicach
Tomska w miejscowości Aleksiejewsk61. Swoją ziemię wydzierżawili na 10 lat
mieszkańcom Narewki, a umowa dzierżawy określała odpłatność. Opłaty nie
były wnoszone regularnie, więc w 1912 r. bracia Szymon i Łukasz upoważnili
swojego wuja, a mojego dziadka Józefa do zerwania tych umów i przejęcia
ich majątku na własność.
Gdy w 1913 r. mój dziadek Józef został się właścicielem gospodarstwa
po bratankach Szymonie i Łukaszu, stał się jednym z bogatszych rolników
w Narewce62. Był również ławnikiem w sądzie. Po zmarłej w 1904 r. żonie
Akulinie miał pięcioro dzieci: Natalię, urodzoną w 1889 r., Zofię, urodzoną w 1892 r., Mikołaja, urodzonego w 1894 r., Darię, urodzoną w 1896 r.
i Łukasza, urodzonego w 1900 r. Po śmierci pierwszej żony ponownie ożenił
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Miejscowość nie do zidentyfikowania na współczesnej mapie Rosji.
Narewka – w 1915 r. położona w guberni grodzieńskiej; obecnie siedziba gminy
wiejskiej w pow. hajnowskim, w woj. podlaskim.
62
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się z Aleksandrą. Ojciec opowiadał, że była ona bardzo dobrą macochą –
może nawet lepszą od mamy.

Mikołaj Kryszeń.

Mogę się tylko domyślać, że wraz z cofającymi się wojskami carskimi
w 1915 r. uciekali najbogatsi, urzędnicy pełniący funkcje administracyjne
i ludzie ulegający carskiej propagandzie mówiącej o tym, że wojska austriacko-pruskie wymordują i spalą tutejszych. Nie uciekali tylko katolicy.
Dochodziły wieści o morderstwie około 500 Azerów dokonanym przez
Turków. Presji uległ mój dziadek Józef z rodziną. Załadował niezbędnym
prowiantem i dobytkiem dwa wozy. Za cel podróży obrali prawdopodobnie

Z Narewki na Syberię · 97

Syberię, gdzie mieszkali Łukasz i Szymon. Pozostawili budynki, zasiewy
i inwentarz, którego wykaz zachował się – w 14 punktach między innymi

Wiera Kryszeń z d. Bartoszewicz.

wymienione zostało zboża, okopowe, dwa konie, ubrania, drewno opałowe,
dwie krowy, siedem owiec. Oceny dokonano w obecności Franciszka Stulgisa
i Franciszka Krasnopolskiego, a potwierdził ją sołtys P. Sawicki.
Szlak bieżeńców prowadził przez Świsłocz i Mosty w guberni grodzieńskiej. Na początku 1916 r. w Mostach umarła i tam została pochowana
babcia Anna Kryszeń. Najstarszym z braci – Mikołajem zainteresowały
się carskie władze wojskowe. Mikołaj w wieku 22 lat trafił do kompanii
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reprezentacyjnej cara Mikołaja. Brano tam żołnierzy z czarnymi włosami
i rudym zarostem. Bycie w tej kompanii nie przynosiło wyłącznie zaszczytu,
gdyż po przeszkoleniu wojskowym Mikołaj trafił na front. W styczniu 1917
r. został postrzelony w lewe płuco i trafił do wojskowego szpitala w Kiszyniowie. Tam, pewnego poranka dotarła do niego wiadomość o rewolucji
lutowej. Pacjenci na wiadomość: „Swiergnuli cara!” odpowiedzieli: „Ura!”63.
Po wyjściu ze szpitala Mikołaj poszukiwał ojca, brata i siostry. Odnalazł ich na ukraińskim Powołżu, gdzie panowała huk mietła, czyli głód i wojny
między Białymi i Czerwonymi. Wielu ludzi umierało z głodu. W końcu 1917 r.
umarł też mój dziadek Józef Kryszeń.
Troje rodzeństwa chciało przez Moskwę dojechać do krewnych na
Syberii. Moskwa urzekła ich dużą ilością cerkwi, dzięki którym zyskała
miano soroka-sorokowych64. Objechali wiele moskiewskich rynków – między innymi pchli, chytry i inne. Z zakupionych pamiątek zachowały się dwa
srebrne kielichy, które ojciec przekazał mi w prezencie ślubnym we wrześniu
1969 r. w Wojnowcach.
W Moskwie Daria poznała uroczego mężczyznę Jana Bachanowa
i bracia wydali ją za mąż. Losy zaprowadziły ją na Sachalin65, gdzie żyła do
1969 r. Jej córka Olga prowadziła z nami korespondencję. Mieszkała w Ilińsku.
Jej syn Anatol również z nami korespondował i planowaliśmy się spotkać
w lipcu 1962 r. w Moskwie, gdyż jako uczeń IV klasy Liceum Pedagogicznego
w Bielsku uczestniczyłem w Pociągu Przyjaźni na trasie Moskwa – Leningrad
– Ryga. Do spotkania jednak nie doszło – a szkoda.
Braciom Łukaszowi i Mikołajowi udało się dotrzeć do kuzynów
w Aleksiejewsku, gdzie pracowali w ich gospodarstwach. W tym czasie
Omsk, Tomsk i Nowosybirsk były areną zmagań Armii Czerwonej i wojsk
Kołczaka. Rolnicy byli grabieni przez jedne i drugie wojska. Bracia uciekli
do Nowosybirska, gdzie podejmowali się różnych zajęć – między innymi
pracowali na poczcie.
Zimą z 1920 na 1921 r. panowała epidemia tyfusu. Umarło wielu kolegów i znajomych. Od noszenia zwłok bolały grzbiety, a część zmarłych
grzebało się bez trumien. Tyfus dopadł młodszego brata Łukasza, który po
63
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Obalili cara! – Hura!
Sorok-sorokow – z ros. 40x40, tak z uwagi na liczbę kopuł cerkiewnych określano

Moskwę.
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Sachalin – wyspa na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Rosji.
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chorobie niedosłyszał. Ojciec też chorował – później wspominał gorączkę
i majaki. W wyniszczonym Nowosybirsku brakowało jedzenia, więc polowali
na gołębie za pomocą sieci rybackich. W czasach rewolucyjnych nauczyli się
wielu pieśni rosyjskich. Znali też na pamięć Międzynarodówkę.
W 1922 r. bracia postanowili wrócić do Polski. W maju 1922 r. w Nowomikołajewsku66 potwierdzili autentyczność dokumentów dotyczących
prawa własności w Narewce i wrócili do swojego miejsca urodzenia. Na
posesji w Narewce zastali spalone budynki mieszkalne i gospodarcze,
przekopaną ziemię z wieloma dołami po ziemniakach. Z prawej strony
posesji zachowała się mała chatka, lecz nie było płotów od ulicy i sąsiadów. Z lewej strony stał przypalony kikut drewnianego krzyża. Ojciec
pamiętał go jeszcze z dzieciństwa – miał dwie pierekrostki67 i wiatrowskaz
na szczycie. Bracia wykopali nadpalony krzyż – z końcówki zrobili jedną
pierekrostkę i wstawili w rogu posesji przy ulicy. Ten krzyż stoi do dziś
przy ulicy Mickiewicza 94 w Narewce. Osobiście trzykrotnie go poprawiałem i zabezpieczałem.
Repatrianci musieli meldować się na posterunku sanacyjnych władz.
Mieli kłopoty z mówieniem po polsku. Gdy przy pierwszej wizycie tata
powiedział: „Przyszedłem zamydlować się”, w odpowiedzi usłyszał: „Jak cię
zamydluję w gębę, to krwią się oblejesz, stalinowski pachołku”.
Mikołaj i Łukasz zamieszkali w ocalałej chatce i zaczęli szukać kandydatek na żony. Mikołaj rozglądał się w Tarnopolu koło Hajnówki i w Siemianówce, aż za namową kuzynów pojechał w swaty do Kordonu koło Eliaszuk68.
Tam mieszkała 17-letnia Wiera Bartoszewicz – córka Michała i Marii (moja
mama). Później mama wspominała, że pół roku wcześniej starał się o nią
kandydat na batiuszkę, ale uciekła w krzaki, które otaczały chutor. Moi rodzice ślub wzięli 15 października 1922 r. w parafii p.w. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Lewkowie.
Później narzeczoną znalazł Łukasz. Była to mieszkanka Bernackiego
69
Mostu , 20-letnia Aleksandra Karpiuk. Starszy brat pomógł Łukaszowi kupić
garnitur ślubny, w którym jeszcze przed ślubem poszedł on na wieczorki do
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Nikołajewsk – w latach 1904-1925 – Nowosybirsk.
W dialekcie: poprzeczki.
68
Berancki Most – Kordon (kolonia) i Eliaszuki (wieś) – miejscowości w obecnej
gminie Narewka.
69
Obecnie wieś w gminie Narewka.
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Wawrzyna Pacewicza i wrócił stamtąd przed północą poobijany i w podartym
garniturze. Trzeba było kupić nowy.
Po weselach bracia postawili swoje domy. Przy pomocy Karpiuków
Łukasz postawił dom z nowego ociosanego z obu stron drewna. Przed domem rosła dzika grusza ze smacznymi dziczkami. Gruszę usunięto w latach
80. XX wieku.
Tata Mikołaj trafił na dość majętnego teścia. Mój dziadek Michałko
jako były żołnierz carskiej armii otrzymał przydział lichej ziemi w widłach
rzeki Narewka i Narew, miał zamiłowanie do stolarki i ciesielstwa. Tata
w posagu otrzymał klaczkę oraz świronek70 z Kordonu, na bazie którego
zbudowano dom w Narewce o wymiarach 7,40 na 8,50 m. Komorę i sień
dobudowano w latach 30. Z czasem dom został oszalowany i pokryty gontem.
Dopiero na początku lat 50. dom pokryto cementową dachówką. A w 2005 r.
dokonałem generalnego remontu i pokryłem dom blachodachówką.
W rodzinie bieżeńca Łukasza we wrześniu 1924 r. przyszła na świat
pierwsza i jedyna córka Anna, która w czasie okupacji wyszła za mąż za
Grzegorza Krasnowskiego. Jesienią 2014 r. uczestniczyłem w jej 90. urodzinach.
Również w 1924 r. przyszła na świat moja najstarsza siostra Marysia.
Rodzice byli spokrewnieni w czwartym pokoleniu, dlatego mama wspominała, że przez 2 lata od jej narodzin do niej zwracała się „na ty” a do ojca „na
wy”. W październiku 1927 r. urodziła się moja druga siostra Nina. Niedługo
przed tym ojciec postanowił upamiętnić swoich rodziców. Sposobem gospodarczym odlał betonowy cokół z żelaznym krzyżem i napisem cyrylicą:
„Świętej pamięci Józefa, Akuliny i Anny Kryszeń od syna Mikołaja. Narewka
1927”, który postawił przy cerkwi. Stał on do 2012 r., wówczas, w trakcie prac
porządkowych wokół cerkwi wraz ze zniszczonymi kamiennymi i drewnianymi pomnikami został zakopany na tzw. ćwintare. Tata udzielał się w cerkiewnym chórze przy parafii pod wezwaniem św. Mikołaja prowadzonym
przez panią Barbarę Pańkowską.
W 1929 r. urodził się mój brat Michał, w 1934 r. brat Paweł, a w 1936 r.
siostra Tamara. Ja pojawiłem się w tej rodzinie jako szósty, 12 marca 1943 r.
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Dawniej: mały spichlerz.
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Z sześciorga mojego rodzeństwa została dziś 87-letnia Nina Sawicka,
79-letnia Tamara Turonek i ja – Sergiusz. Taty Mikołaja zabrakło 1 listopada
1969 r., mama zmarła 7 marca 1986 r.
Bieżeńcy Mikołaj i Łukasz oraz ich rodziny pochowani są na cmentarzu prawosławnym w Narewce.
Sokółka, wiosna 2015
Sergiusz Kryszeń

Dwa kufry

Ksenia i Sergiusz Osipiuk ze wsi Treszczotki. Siostra
Kseni z mężem ze wsi Sapowo.
Brat Sergiusza z żoną ze wsi
Pilipki71. Wszyscy stali się ofiarami bieżeństwa. Cały dobytek
postanowili ukryć. Zakopać.
Z nadzieją, że tu wrócą, że go
odnajdą. Jak się okazało – nie
odnaleźli. Ich rzeczy zostały
rozgrabione, zniszczone i spalone.
Uciekali na wschód.
Osobiste drobiazgi spakowali
do dwóch małych, drewnianych kufrów. W tych kufrach
musiało zmieścić się całe ich
życie. Wygnani ze swoich
rodzinnych domów, dotarli
w okolice Rostowa nad Donem
– miasta w południowej Rosji, nad rzeką Don, niedaleko jej ujścia do Morza
Azowskiego72.
71

W 1915 r. wsie te znajdowały się w granicach guberni grodzieńskiej; obecnie w woj.
podlaskim: Treszczotki i Pilipki – w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski, Sapowo – w pow.
hajnowskim, w gminie Czyże.
72
Rostów nad Donem – w 1915 r. położony w Obwodzie Wojska Dońskiego; obecnie
obwód rostowski.
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Odpowiedź na modlitwę o potomstwo z monasteru Nowy Athos w Abchazji z 1913 r.

Jeszcze przed bieżeństwem, Kseni i Sergiuszowi umarł ich pierworodny syn – Ignacy. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Pasynkach.
Ksenia i Sergiusz od tego momentu usilnie modlili się o błogosławieństwo
– o kolejne dziecko. Wysyłali również list z prośbą o modlitwę do monasteru
św. Apostoła Szymona Kananejczyka73. Odpowiedź wysłano 24 kwietnia
1913 r. z miasta Nowy Aton, położonego w Abchazji, nad Morzem Czarnym.
Po tym na świat przyszły dwie córki – Anastazja i Wiera. Szczęście
Kseni i Sergiusza nie trwało długo. Dzieci umarły, wycieńczone podróżą.
Pochowane zostały gdzieś w drodze, w głębi Rosji.
W obcych stronach Ksenia została służącą u gospodarzy. Sergiusz
odbywał służbę w wojsku carskim. W czasie ich pobytu w bieżeństwie urodziło im się i umarło czwarte dziecko – syn Mikołaj. Spędziwszy kilka lat
na wygnaniu, Sergiusz i Ksenia postanowili wrócić z bieżeńskiej tułaczki
do rodzinnego domu.
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Monaster Nowy Athos pw. św. ap. Szymona Kananejczyka w Nowym Atonie w rejonie Gudauta w Abachazji – powstał w 1875 r. z inicjatywy rosyjskich mnichów ze Świętej
Góry Athos w Grecji. Po latach władzy komunistycznej, klasztor został reaktywowany w 1993 r.
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Po powrocie z bieżeństwa, 17 września 1924 r. na świat przyszła ich
kolejna córka – Nadzieja, moja babcia. Babcia umarła w 2006 r. i została
pochowana na cmentarzu parafialnym w Pasynkach, przy swoich rodzicach,
Kseni i Sergiuszu.
Siostra Kseni podczas bieżeństwa w Rosji urodziła syna – w miejscowości Samara.
Brat Sergiusz z żoną postanowili pozostać w Rosji. Ich potomkowie
żyją prawdopodobnie do dziś w miejscowości Kamyszyn w obwodzie wołgogradzkim.
Moim pradziadkom – Kseni i Sergiuszowi oraz ich najbliższym przyszło żyć i umierać w ciężkich czasach. Po bieżeństwie moich przodków
pozostało mi niewiele: dwa drewniane kufry, odpowiedź na modlitwę o potomstwo, carskie bilety uprawniające do wymiany na złote monety oraz
koperta z adresem. Pozostała też pamięć o nich... I wdzięczność, że jestem,
bo oni wrócili.
Barbara Iwaniuk

Bo usie jechali

O bieżeństwie rozmawiałam z siostrą mojego pradziadka – Olgą Zabrocką, która urodziła się dopiero po powrocie swoich rodziców z bieżeństwa
w 1929 r. Opowiedziała historię swojej rodziny – rodziny Kozłowskich, którzy
w 1915 r. wraz z sąsiadami opuścili swój dom w Strykach74 (małej wsi, leżącej
niedaleko Bielska Podlaskiego) i udali się w głąb Rosji.
W roku 1915 do Stryk doszły pogłoski o bestialstwie Niemców. Wśród
ludzi narastał strach przed Niemcami, którzy podobno mordowali i obcinali
języki. Wystraszeni mieszkańcy Stryk postanowili udać się w głąb Rosji,
w tym także moi kuzyni. Choć na początku wahali się przed podjęciem
takiej decyzji. Ostatecznie z powodu narastającego strachu i naśladując sąsiadów – jak wspomina prababcia Olga słowa swojego ojca: bo usie jechali75
– zdecydowali się na tułaczkę w nieznane.
Rodzice prababci Olgi wyjechali do Rosji ze swoją dwuletnią córeczką
– Marią. Wyruszyli razem z sąsiadami. Jechali wozem, na który spakowali
najpotrzebniejsze rzeczy. Niektórzy prowadzili ze sobą też krowy. Podróż była
bardzo długa, męcząca. Po kilku miesiącach wędrówki dotarli aż pod granicę
mongolską do miejscowości Czyta76. Zostali tam przyjęci bardzo życzliwie.
Niedaleko Czyty znajdowały się tory, stacja kolejowa, gdzie ojciec prababci
Olgi znalazł pracę. Matka natomiast przechodziła przez granicę mongolską
i tam pracowała w jednym z domów jako pomoc. Rodzina Kozłowskich
zadomowiła się w Rosji.
74
Stryki – w 1915 r. położne w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski.
75
Bo wszyscy jechali.
76
Czyta – w 1915 r. stolica obwodu zabajkalskiego, wyłączonego z guberni irkuckiej;
obecnie stolica Kraju Zabajkalskiego w Rosji.

108 · Natalia Kozłowska

Pod koniec 1915 r. urodziło się kolejne dziecko Kozłowskich, syn Bazyli – mój pradziadek. Żyli w dobrych warunkach, niczego im nie brakowało.
Prababcia Olga doskonale pamięta opowieści ojca o ogromnych rybach,
które łowili w pobliskiej rzece. Warunki życia w Czycie były tak dobre, że
Kozłowscy rozważali pozostanie tam na zawsze. Mimo wszystko tęsknota za
rodzinnymi Strykami była silniejsza, dlatego postanowili wrócić do ojczyzny.
Prababcia Olga nie była w stanie przypomnieć sobie, kiedy dokładnie jej
rodzice wrócili do Polski. Wiadomo jednak, że podczas podróży powrotnej
urodził się kolejny syn rodziny Kozłowskich – Mikołaj, a było to w 1924 r. Tak
więc najprawdopodobniej do ojczyzny wrócili po 9 latach pobytu w Czycie.
Podróż powrotna była równie ciężka i bardzo długa. Jednak najgorsze
było to, co rodzina Kozłowskich zastała w Strykach. Cały ich dobytek był
doszczętnie spalony, a podwórko zarosło gęstą pokrzywą wysokości człowieka. Nie mieli gdzie się podziać, co jeść, nie mieli nic. Ojciec prababci
Olgi opowiadał jej: Koli my pryjechali, ja sieł na kamień i zapłakał: majesz
ty i rodinu! Tut uże niczoho ne ma. Na szto nam było woroczati?77.
To był bardzo trudny czas. Wszyscy byli wyczerpani ciężką podróżą.
Musieli jednak jakoś przeżyć. Ojciec prababci Olgi zbudował małą szopę,
w której wszyscy zamieszkali. Potem rozpoczął budowę nowego domu. Pomagali mu kuzyni i sąsiedzi, którzy wrócili wcześniej. W budowie pomagała
też matka prababci Olgi, która wspomina, że rodzice razem cięli drzewo,
starą, dwuosobową piłą ręczną, mama z jednej strony, a ojciec z drugiej.
Dom udało się zbudować, jednak na podłogę nie starczyło już materiałów.
Rodzina przeżyła zimę bez podłogi i z bardzo skromną ilością jedzenia.
Prababcia Olga podsumowuje tą historię słowami: Tiażkie to było
życie. Nu ale dobre, że usie prożyli, nichto ne wmerł78.
Cała rodzina Kozłowskich przeżyła bieżeństwo, udało im się wrócić
i wszystko zbudować na nowo.
Natalia Kozłowska

77

Kiedy przyjechaliśmy, siadłem na kamieniu i zapłakałem: i masz Ty ojcowiznę! Tu
już niczego nie ma. I po co było wracać?
78
Ciężkie to było życie. No, ale dobrze, że wszyscy przeżyli, nikt nie umarł.

Moje bieżeńskie
i ormiańskie korzenie

W 2015 r. przypada 100 lat bieżeństwa i 100 lat od ludobójstwa Ormian.
Te dwa tragiczne wydarzenia złączyły moja babcię i dziadka.
W 1915 r. we wsi Klukowicze79, w której mieszkała moja babcia rozeszła się wieść, że zbliża się wojna; przyjadą Niemcy, będą mordować ludzi
i spalą wieś. Z obawy i strachu o swoje życie ludzie zaczęli wyjeżdżać na
wschód. Postanowili też wyjechać moi pradziadkowie, Katarzyna i Sergiusz
Omelczukowie. Mieli czwórkę dzieci: najstarsza Anna, lat 12 – moja babcia,
Tekla, Stepan i Olga. Wyruszyli z nimi też wraz ze swoimi rodzinami dwaj
rodzeni bracia pradziadka, Fiodor Omelczuk i Stepan Omelczuk. Do czasu
bieżeństwa wszyscy trzej bracia z rodzinami mieszkali obok siebie we wsi
Klukowicze.
Ze wsi wyruszyli wozami z dobytkiem. Jaką drogą jechali, ile czasu
i jak znaleźli się w Taszkiencie, obecnej stolicy Uzbekistanu, tego nie zapamiętałam z opowieści mojej babci. Najbardziej wstrząsnął mną fakt, że
w trakcie męczącej i trudnej podróży zmarła jej mama.
W Taszkiencie przyjęli ich gospodarze. Za jedzenie i dach nad głową
pradziadek pomagał im w gospodarstwie rolnym. Gospodarze byli dobrymi ludźmi, mieli wielkie serce, pomimo swojej biedy dzielili się ostatnim
okruszkiem chleba. W czasie pobytu w Taszkiencie, pradziadek Sergiusz
zachorował i trafił do szpitala. Gdy babcia poszła odwiedzić ojca, poprosił ją,
żeby przyniosła mu mleka od gospodyni. Gdy wyruszyła spełnić to polecenie,
nie wiedziała, że będzie to ostatnia prośba i zarazem ostatnie spotkanie z ojcem. Zdążyła odejść pod rzeczkę niedaleko szpitala, gdy usłyszała wołanie:
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Klukowicze – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj.
podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja.
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– Anna, wracaj twój tato nie żyje.
W wieku 16 lat została sierotą z rodzeństwem, jej najmłodsza siostra
Ola miała zaledwie 5 lat. Gospodarze byli na tyle dobrymi ludźmi, że nie
wygonili dzieci z domu, mimo że nie miał kto ich utrzymywać. Wujkowie
obserwowali, aby nie działa się im krzywda, może też i trochę pomagali.
W tak młodym wieku Anna dla swego rodzeństwa nie była już siostrą,
a stała się matką. Przytłoczona obowiązkami, w końcu sama też zachorowała.
W czasie choroby pewnej nocy ukazała jej się Matka Boża, która przykryła
ją ciemnym szalem. Po tym wydarzeniu Anna zaczęła wracać do zdrowia
i nabrała sił. Wspominając ten sen, babcia zawsze mówiła, że otrzymała
pomoc i uzdrowienie od Matki Boskiej.
W tej trudnej sytuacji musiała szybko wydorośleć i stać się dziewczyną
do zamążpójścia. Interesowali się nią Austriak i Ormianin. Wujkowie sądzili,
że Ormianin będzie lepszym mężem i opiekunem jej rodzeństwa. Jedynie
gospodyni ubolewała i odradzała, mówiąc:
– Aniu, Aniu, ty taka młoda i ładna, a on starszy i brzydki. Nie wychodź za niego za mąż!
A ona odpowiadała:
– Nie mam wyjścia…
Mój dziadek narodowości ormiańskiej urodził się w 1888 r. w ówczesnym Imperium Osmańskim w mieście Merzafon80 (dawna nazwa). Jego
ojciec Paweł był weterynarzem, a matka Katarzyna zajmowała się domem
i dziećmi. Rodzice dziadka chcieli wykształcić syna i posłali go do szkoły.
Uczył się na duchownego. W tym czasie rząd turecki nie sprzyjał Ormianom. Zaczęto ich zwalniać z pracy, zamykać szkoły, a nawet zabijać. Gdy
zaczęła się wojna rosyjsko-turecka początkowo Ormian nie brano do armii
tureckiej, ale gdy Turcy zaczęli przegrywać, do obrony zabrali także Ormian.
Tak i poszedł na wojnę mój dziadek. Poodmrażał palce u nóg i dostał się do
rosyjskiej niewoli. Kiedy poznał w Taszkiencie moją babcię, był już wolnym,
pracującym człowiekiem. Dziadkowi podobała się babcia i chciał się z nią
ożenić. Obiecywał jej pomoc i opiekę nad jej rodzeństwem. Zgodziła się
na małżeństwo, mając 17 lat. Dziadek chciał zabrać swoją nową rodzinę do
Turcji. Babcia się nie zgodziła, ponieważ bardzo pragnęła wrócić z siostrami
i bratem w rodzinne strony. Dziadek się zgodził, co okazało się trafną decy80

Obecnie Merzifon – miasto w prowincji Amasaya w środkowej Turcji.
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zją. Na ile znam historię, tam nie było już do czego wracać. W Turcji miały
już wtedy miejsce masowe represje wobec Ormian, które doprowadziły do
ludobójstwa81.
Pierwsza do Polski wróciła jedna z sióstr babci, Tekla, którą zabrał
w powrotną drogę wujek Fiodor. Moi dziadkowie przyjechali w 1920 r. Ich
powrót nie był jednak łatwy. Dotarli do miasta Brześć. Tam sprawdzano dokumenty dopuszczające do dalszej drogi. Dziadek nie był obywatelem Polski
i urzędnicy nie chcieli go puścić. Babcia się bardzo zasmuciła i rozpłakała, bo
już spodziewała się dziecka i zaczęła prosić, tłumaczyć. Urzędnicy zgodzili
się puścić dziadka w dalszą drogę, ale pod warunkiem, że przyjmie polskie
obywatelstwo. Z poczucia odpowiedzialności za rodzinę dziadek zgodził się.
Zamienił imię i nazwisko, które brzmiało po ormiańsku Kołas Awydykijan
na Piotr Awerianow. Dzięki temu dotarli do Klukowicz i zaczęli nowe życie.
Siostry babci podrosły i poszły na służbę do bogatych Żydów. Tekla służyła za Bugiem, a potem wróciła do Klukowicz i wyszła za mąż za
Wiktora Ostapczuka. Młodsza Olga służyła u Żydów w Wysokim, a potem
u Żydów w Białymstoku i tam poznała swego przyszłego męża Konstantego
Sidorowicza. Brat Stefan sprzedał swoją część ziemi i wyjechał do Argentyny.
Jak potoczyły się jego losy, nikt nie wie. W 1921 r. Annie i Piotrowi urodził
się syn Włodzimierz, potem następne dzieci: Maria, Nadzieja, Nina (moja
mama) i Walentyna. Babcia czuła się szczęśliwa, że wróciła do rodzinnej wsi,
„do swoich”. Dziadek także zadomowił się w Klukowiczach, ale bardzo chciał
poznać losy swoich najbliższych. Poszukiwał ich przez Czerwony Krzyż,
ale nigdy nie otrzymał żadnej wieści. Jedyną pamiątką, która mu pozostała
i z którą się nie rozstawał, była Biblia pisana po ormiańsku. Czytał ją bardzo
często. Tę Biblię otrzymał od swojej matki chrzestnej i towarzyszyła mu ona
przez całe życie. Dziadkowie żyli w zgodzie, szanowali się, doczekali wnuków
i prawnuków. Dożyli sędziwego wieku i zostali pochowani w świętym miejscu
na cmentarzu w Koterce. Pozostały mi po nich wspomnienia i rzeczy, Biblia
dziadka i duża wełniana chusta babci.
Siemiatycze, lipiec 2015
Alicja Dudik
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Ludobójstwo ok. 1,5 mln Ormian, które miało miejsce w latach 1915-1917 r.

Wspomnienia babci Zofii

Babcia Zofia Romańczuk żyła w latach 1876-1963. Pochodziła z wielodzietnej rodziny Aleksiejczuków ze wsi Olszanka. Były tam bardzo słabe gleby.
Ludzie dorabiali pracą w sąsiednich dworach w Żywkowie i w Małynce82.
Najbliższe miasto (parafia) Zabłudów posiadało niewielki przemysł garbarski.
Wielkie nieszczęście w życiu spowodowała I wojna światowa. Władze
zastraszały i nakazywały wszystkim okolicznym mieszkańcom wyjazd do
Rosji. Był to ogromny strach dla prostych ludzi, często niepiśmiennych jak
moja babcia. Oni nie znali Rosji, poruszali się tylko po najbliższej okolicy.
Straszono Niemcem – jak przyjdzie, to wszystkich wymorduje. Pod silną presją
propagandową w upalnym sierpniu 1915 r. przyszedł czas wyjazdu. Dziadek
Wasilij uszykował wóz. Poza domem zakopał skrzynię ze zbędnymi tkaninami. Babcia Zofia napiekła chleba i nasuszyła worek sucharów. Zapakowano
na wóz dwie maleńkie córki, Marię i Natalię, pościel, ubrania, kaszę, mąkę,
zboże i drobny dobytek. Krowę przywiązano postronkiem. Lato było upalne.
Zboża zostały na polu. Prace, podejmowane bez chęci, trwały cały dzień. Wyjazd taboru ze wsi nastąpił pod wieczór. Ledwo wyruszono, a już trzeba było
myśleć o odpoczynku nocnym. Obóz wieś rozłożyła przy gościńcu w lesie
Kosmynka. Jest tam teraz w pobliżu krzyż. Wyprzęgnięto konie do pasienia
na trawie. Dzieci spały na wozach. Starszych nie brał sen. W nocy stała się
tragedia. Kozacy spalili wieś. Wiele osób mówiło, że gdyby nie pożar, wszyscy
po nocnej tułaczce wróciliby do domów. Później tabor ruszył w drogę przez
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Małynka – wieś, z której wyjechali Romańczukowie; w 1915 r. położona w guberni
grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów,
(podobnie jak wcześniej wspomniane – Olszanka i Żywkowo).
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Jałówkę83 do Baranowicz. Dalej pociągiem dziadkowie dotarli do guberni
kazańskiej – miasta Czystopol84. Droga była daleka i koszmarna. Wiele ludzi
chorowało i umierało z powodu infekcji układu pokarmowego i braku higieny.
Dziadkowie zostali zakwaterowani i przydzieleni do pracy w szkole. Babcia Zofia zajmowała się sprzątaniem, a dziadek Wasilij był dozorcą
i portierem. W szkole była stołówka, gdzie się żywili. Uczniowie chodzili
w mundurkach. Panował ład i porządek. Było tam dobre życie, lecz dziadkowie odczuwali silną tęsknotę za Małynką.
W mieście na jarmarkach sprzedawano ogromne ryby. Były takie,
które rąbano siekierą. Po Wołdze statki przywoziły owoce i wina z południa.
Tam urodziła się moja mama Aleksandra Romańczuk. Bawiła się ze starszą
siostrą Marią, gdy babcia sprzątała. Chrzestnym mamy był nauczyciel szkolny,
Kołosowski. Panowały przyjazne relacje między nauczycielami a dziadkami.
Spokojne życie zostało przerwane rewolucją. Front był wszędzie –
było ciężej niż w czasie I wojny światowej. Wyciągano z piwnic produkty
żywnościowe, zboże topiono w Wołdze. Młynarza powieszono na młynie.
Przychodzili w nocy rewolucjoniści i pytali: Czy ty jesteś za Białymi czy za
Czerwonymi? Terroryzowali ludność. Najgorszy los spotkał inteligencję.
Chrzestny mamy, nauczyciel powiedział: Wasil, ujeżdżaj na rodinu, a my uże
zdieś budiem85. Dziadek lepiej przygotował się do drogi powrotnej. Posiadał
zaoszczędzone ruble w banku. Poszedł do kasy pobrać pieniądze. Bankier
dał dobrą radę na drogę – wypłacił w bumażkach, a nie w złotych monetach.
Przekonał, że złoto ciężkie i koń będzie miał lżej z papierkami. Dziadek papierowe pieniądze – 1500 rubli ukrył w kuferku za podwójnym dnem. Droga
powrotna była bardzo trudna. Zerwane mosty, długie oczekiwania na promy.
Z trudem dojechali do Małynki. We wsi ocalał tylko jeden budynek
– szkoła. Wszyscy wracający nie mogli się w niej pomieścić. Dziadek wykopał ziemiankę. Z żerdzi oblepionej gliną zrobił obórkę. Pola pozarastały
krzakami. Trzeba było szukać nowych miedz. Nastał czas biedy. Gotowano
zupę z lebiody i pokrzywy. Budziło się nowe życie, które też było niełatwe.
Antoni i Paweł Iwacewicz
83

Jałówka – w 1915 r. położona w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. białostockim, w gminie Michałowo.
84
Czystopol – obecnie miasto w autonomicznej Republice Tatarstanu.
85
Wasyl, wracaj [lepiej] na rodzinną ziemię, a my już tutaj [musimy] zostać.
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Akt urodzenia Aleksandry Romańczuk w Czystopolu.

Nadzieja

Bieżeńskie losy moich pradziadków z Białowieży,
którzy stracili życie na obczyźnie.

Pradziadkowie Jan Buszko
i Maria Buszko (z d. Dackiewicz)
urodzili się i mieszkali w Białowieży.
Prowadzili niewielkie gospodarstwo
rolne. Mieli pięcioro dzieci. Najmłodsza, urodzona w 1910 r., była
moja babcia Nadzieja.
W czasie I wojny światowej,
w 1915 r., babcia razem z rodzicami,
trzema siostrami i bratem wyjechała
daleko w głąb Rosji, do Baszkirii86.
Mieszkańcy Białowieży uciekali w strachu przed zbliżającym się
frontem niemieckim. Przez wiele
tygodni jechali wozem, potem pociągiem. Zostali umieszczeni we wsi
Iglino w pobliżu Ufy87. Byli dobrze
Anastazja i Eudokia z d. Buszko, Iglino
przyjęci przez miejscową ludność.
k. Ufy (Baszkiria). Fotografia z okresu
Po kilku latach w Rosji wybubieżeństwa, prawdopodobnie dana
wyjeżdżającej siostrze na pamiątkę.
chła rewolucja, zaczął się głód i epidemie. Prababcia Maria zachorowała na tyfus i zmarła. Chorowała cała
rodzina, razem z najmłodszą Nadzieją. Najstarsze siostry babci, Anastazja
86

Baszkiria – w 1915 r. teren guberni ufijskiej ze stolicą w Ufie, której blisko połowę
mieszkańców stanowił lud pochodzenia tureckiego – Baszkirzy. Obecnie autonomiczna
Republika Baszkortostanu wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej.
87
Iglino – obecnie wieś i stolica rejonu iglińskiego w Baszkirii.
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i Eudokia, były już dorastającymi dziewczętami. Po śmierci matki ojciec
wydał je wcześnie za mąż, Anastazję za wojskowego kucharza z Moskwy,
który stacjonował w Ufie, a Eudokię za rolnika na wieś. Ich brata 10-letniego
Tymoteusza oddał na chutor88 jako pastucha owiec. Potem Jan Buszko ożenił
się z wdową, także bieżenką, która miała dwie córki i pochodziła z okolic
Prużan89. Niestety, i on sam przed końcem wojny umarł, pozostawiając
najmłodsze dzieci: Olgę i Nadzieję.
Macocha okazała się kobietą bardzo rozsądną i przywiozła dziewczynki w 1921 r. do Prużan, które wtedy znajdowały się już na terenie Polski.
Do Prużan często przyjeżdżali ludzie z Białowieży na rynek. Macocha chodziła na rynek i szukała ludzi z okolic, z których pochodzili rodzice Olgi
i Nadziei. W końcu kogoś spotkała i poprosiła, aby przekazać rodzinie Marii i Jana Buszko z Białowieży, że zostały dwie sieroty i jeżeli rodzina ich nie
zabierze, to odda je do sierocińca. Po
dziewczynki przyjechali krewni ze
strony matki, zabierając je do Białowieży. Moja babcia Nadzieja i jej
starsza siostra Olga90 zamieszkały
u swojego wujka Andrzeja Dackiewicza. Całe swoje późniejsze życie
spędziły w Białowieży i tam są pochowane.
Mimo że babcia i jej rodzeństwo (siostry i brat) byli przez wiele
lat rozdzieleni granicami państw
i dalszymi burzliwymi wydarzeniami historycznymi, nie stracili ze sobą
kontaktu. Jedyną jego formą były
listy pisane przez najstarszą córkę
Babcia Nadzieja Borowska (1903-1986).
Fotografia z okresu, gdy jako panna
pracowała w tartaku na Grudkach
w Białowieży, 1932 r.
88

Chutor – dawniej osada, folwark.
Prużany – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie pol. Prużana – miasto
w obwodzie brzeskim na Białorusi.
90
Po mężu: Nadzieja Borkowska, Olga Wołkowycka.
89
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Pierwsze spotkanie sióstr Buszko po latach od bieżeństwa i rozstania
w 1919 r. Ramieńskoje, 1966 r. Od lewej siedzą: Anastazja Babajew, Eudokia
Rychlicka z Ufy, moja babcia Nadzieja Borowska, córka Eudokii z mężem.

Spotkanie rodzinne po latach w Ramieńskoje. Ostatnia po prawej stronie
– córka Anastazji Babajew – Katialina Swiatichina, którą znałam osobiście.
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Anastazji, na które odpowiadała moja mama. W 1962 r. babcia Nadzieja
pojechała do Moskwy i spotkała swoje starsze siostry Anastazję i Eudokię,
których nie widziała od czasu swego powrotu do Polski. Kiedy się rozstawały,
Nadzieja była dziewczynką, a kiedy spotkały się ponownie, już 52-letnią
wdową. Anastazja Babajewa od czasów pierwszej wojny światowej mieszkała
w miasteczku Ramieńskoje pod Moskwą91. Eudokia Rychlicka zaś – na wsi,
miała dziewięcioro dzieci, potem przeprowadziła się do stolicy Baszkirii –
Ufy. Obie bardzo tęskniły za swoją najmłodszą siostrą i obie nazwały swoje
najstarsze córki imieniem Nadzieja. Odwiedziły też po latach Białowieżę. Brat
babci Tymoteusz nigdy nie wrócił do Polski. Ożenił się i mieszkał w chutorze
Iglino. Podczas drugiej wojny światowej zginął na froncie pod Witebskiem.
Stamtąd przyszedł jego ostatni list do rodziny, w którym pisał: ,,zbliżamy
się już do mojej Ojczyzny”.
Wszystko, co wiem o losie naszej rodziny i bieżeństwie opowiadała
mi moja babcia Nadzieja Borowska, która zmarła w 1986 r.

Spotkanie po latach w Białowieży, 1967 r. Od lewej: moja babcia Nadzieja
z siostrą Olgą, z którą wróciła do Białowieży w 1920 r. Poniżej nich siostra
Anastazja Babajew z Ramieńskoje. Anastazja tylko raz od wyjazdu
w bieżeństwo odwiedziła Polskę.

Katarzyna Wenecka
91

Ramieńskoje – obecnie miasto w rejonie moskiewskim.

Czołowiek wsiako hore pereżywie

Chciałam podzielić się wspomnieniami z bieżeństwa mojej babci
Luby Iwacewicz z domu Dzimitruk, mieszkającej przed wyjazdem we wsi
Pieńki92 koło Michałowa. Wyjeżdżali jak wszyscy w 1915 r. Babcia miała wtedy
12 lat. Rodzina babci liczyła pięć osób, oprócz niej byli rodzice i dwaj bracia.
Najstarszy brat babci był studentem, a babcia chodziła do szkoły tylko trzy
miesiące. Była zdolna i nauczyła się pisać i czytać. Nie znam nazwy miejscowości, w jakiej się zatrzymali. Ale do końca swego życia babcia ze łzami
w oczach bardzo ciepło wspominała lata bieżeństwa.

Rodzina Dzimitruków w bieżeństwie. Od lewej: Fiodor, Iosif, Maria, Luba, Jan.

Babcia Luba zawsze podkreślała, że za cara żyźń była prekrasnaja93.
Ludzie byli bardzo pokorni i przesiąknięci wielką miłością do bliźniego.
Rodzina, która ich przyjęła, dzieliła się tym, co miała. Pomimo ciężkich
czasów nie było głodu. Gotowało się wtedy wielkie garnki jedzenia

92

Pieńki – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. białostockim, w gminie Michałowo.
93
Za cara życie było przepiękne.
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w chlebowych piecach. Do misek z potrawą trafiało dużo kawałków mięsa,
także mówiono: szto łożka, to i kroszka94.
W każdą niedzielę całą rodziną chodzili do cerkwi. Bardzo uroczyście
obchodzono dni Paschy. Ludzie ze wsi, którzy przyszli w święto do pradziadka Josifa, siłą wyprawili opierającego się mężczyznę z chaty, żeby przeszedł
się po wiosce. Pradziadek pytał ich:
– A szto mnie dziełać?95
Odpowiedzieli:
– Biery bolszoj mieszok i idzi pazdrawlać z prazdnikom96.
Zanim prababcia zdążyła ugotować śniadanie, pradziadek przyniósł
cały worek słoniny i kiełbas. Na wsienocznej97 całe miasto było rozświetlone
od rakiet. Oto była wielka szczerość rosyjskiego narodu, do którego do końca
życia będę czuć wielki sentyment.
Jest też anegdota o tym, jak prababcia Maryja nauczyła ludzi ze wsi
robić mięsne wyroby. Miejscowi po zabiciu wieprza nie wykorzystywali
flaków, a mięso tylko solili. Prababcia patrzyła i mówiła:
– Paczemu wy tak dziełajecie?98
– A kak nam dziełać?99
Prosiła:
– Pozwolcie, ja zdziełaju koubasu, kaszanku, salceson100.
Wyroby prababci udały się, były bardzo smaczne, ludzie byli zachwyceni, bo nigdy dotychczas czegoś takiego nie próbowali. Pobiegli po całej
wiosce, aby wszystkich poczęstować. Od tego czasu, jak we wiosce zabijali
wieprze, zapraszali prababcię do robienia wyrobów. Nazywali ją Maryja
rukodzielnica.
Jak przyszedł czas powrotu, to ludzie bardzo płakali, bo ciężko się było
rozstawać. Przyzwyczaili się do siebie. Babcia wspominała, że rozstając się
płakali jak po zmarłym. Po powrocie zaznali wielkiego głodu, na dodatek
panował tyfus i w ciągu jednej doby umierało bardzo wielu ludzi. W tym,

94

Co łyżka, to i kawałek mięsa (okrasa).
A co ja mam robić?
96
Bierz duży worek i idź pozdrawiać (sąsiadów) ze świętem (Wielkanocy).
97
Wsienoczna – prawosławne nabożeństwo paschalne odprawiane o północy.
98
Czemu tak robicie?
99
A jak mamy robić?
100
Dajcie, ja zrobię kiełbasę, kaszankę, salceson.
95
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umarli ciocia i wujek mojej babci, zostawiając małe dzieci. Dzieci płakały,
że chcą jeść, więc prababcia powiedziała do babci Luby:
– Luba, pójdziem do lesu po jahody101.
Poszły. Był wtedy wielki urodzaj i nazbierały bardzo dużo jagód. Prababcia poradziła babci:
– Luba, idzi do polskich, nie wyjeżdżali, zaniesi hety jahody102.
Gospodyni przyjęła dziewczynkę bardzo ciepło, nakarmiła czym
miała i dała na drogę kawałek chleba. Zachowała się według zasad Ewangelii. Babcia wróciła do domu, śmiejąc się radośnie, że dostała jedzenie. Ten
kawałek chleba był wtedy wielkim majątkiem.
Babcia mawiała: Czołowiek wsiako hore pereżywie, a rozkoszy nikohda103.

Prababcia Maria Dzimitruk.

Jolanta Trochimczuk
Przepisała i opracowała Anna Kondratiuk

101

Luba, pójdziemy do lasu po jagody.
Luba, idź do Polaków, oni nie wyjeżdżali, zanieś im te jagody.
103
Człowiek przeżyje każde nieszczęście, a rozkoszy nigdy.
102

Dokumenty

Pradziadek Antoni
i wielka historia

Latem 1915 r. wojska koalicji państw centralnych wkroczyły na tereny
Ziemi Chełmskiej i Podlasia. Niespełna rok trwała już wojna, nazywana dziś
przez historyków I wojną światową, a przez naród – Wielką Wojną.
W wyniku szybko postępującej ofensywy niemiecko-austriackiej
Rosjanie rozpoczęli w czerwcu 1915 r. ewakuacje na niespotykaną do tej
pory skalę. Wysiedleniu podlegali przede wszystkim mieszkańcy wyznania
prawosławnego z całym dobytkiem oraz urzędy, szkoły itp. W ciągu dwóch
miesięcy w głąb Rosji wywieziono kilkusettysięczną rzeszę mieszkańców.
Przed wkroczeniem wojsk niemiecko-austriackich znaczącą część ludności
zamieszkującej Ziemię Chełmską wywieziono lub popędzono w głąb Rosji,
w czasie tzw. „bieżeństwa”.
Aby zachęcić mieszkańców do wyjazdu w głąb Imperium Rosyjskiego,
miejscową ludność straszono zabójstwami, gwałtami, rabunkami, paleniem
domów i innymi okrutnymi represjami, których miałaby doznać ze strony
wojsk niemieckich miejscowa ludność prawosławna. Prawosławny ksiądz
Iwan Michajlowski z Czerniczyna również aktywnie agitował mieszkańców,
aby wyjeżdżali do Rosji, ponieważ „Niemcy będą znęcać się nad ludem
ruskim”.

Bieżeńskie losy Chełmszczan
Mimo iż wielu mieszkańców Czerniczyna na Hrubieszowszczyźnie1
podjęło się wyjazdu w głąb Rosji, moja 58-letnia prapraprababcia Maria
Waszkiewicz, z domu Liborska (1857-1930) postanowiła nigdzie nie wyjeżdżać,

1

Czerniczyn – w 1915 r. gubernia chełmska; obecnie wieś w woj. lubelskim, w pow.
hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów.
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ze względu na swój wiek – chciała dożyć swoich dni w swoim domu, na swojej
ziemi. Jej mąż, a mój praprapradziadek Josafat Waszkiewicz (1839–1915) już
nie żył i nikt w rodzinie nie ośmielił się przeciwstawić jej decyzji.
W bieżeństwo moi prapradziadkowie: Filip (1868-15.11.1942)2 i Parascewia Waszkiewicz (1868-1962) z d. Filipczuk wyruszyli z dziećmi: Marią
(ur. 1899), Anastazją (ur. 1908) i Hanną (ur. 1910). Prawdopodobnie wyjechali
też brat i dwie siostry Filipa od pierwszej żony Josafata, Marianny z d. Beń:
Grzegorz (ur. 21.01.1863), Anna (ur. 30.09.1865) z mężem Piotrem Semeniukiem (ur. 1861) i Katarzyna (ur. 1871) z mężem Stefanem Iziukiem (ur. 1873)
z rodzinami oraz jego rodzeństwo przyrodnie od drugiej żony Marii z d. Liborskiej: Roman (ur. 23.08.1879) z żoną Akiliną (ur. 1877) z d. Semeniuk i córką Pelagią (ur. 1910), Pelagia (ur. 07.10.1880) z mężem Teodorem Chmielem
(ur. 1877), Anna (ur. 21.08.1882) z mężem Piotrem Gresiem (ur. 1885), Michał
(ur. 28.07.1887), Marta (ur. 1890) z mężem Janem Chmielem (ur. 1888).
Również rodzice mojej prababci Marii z d. Liborskiej (1920-2009)3
z Czerniczyna brali udział w bieżeństwie: Paweł Liborski (1887-1927) z żoną
Marią Liborską z d. Jeremczuk (1868-1960) z synem Michałem (1914-1941),
a także siostry jej matki: Hanna (1896-1985), Tekla (około 1900-1978), Katarzyna (zm. 1985) z mężem Piotrem Semeniukiem i córką Anastazją (19101991).
Wśród wysiedlonych mieszkańców Czerniczyna byli: Prokop Wozniak
z rodziną, Tekla Pawluk z rodziną, Nowosad z córką Niną, Anna Sobczuk
z rodziną, bracia Semen i Choma Liborscy, Ksenia Rabczuk, Daniel Liborski
z rodziną, rodzina Lyczów, rodzina Bojarskich, Bazyli Groma z rodziną i inni.

Żałobna procesja do Bobrujska
19 czerwca 1915 r. cała procesja składająca się ze 154 rodzin wiary
prawosławnej ruszyła z Czerniczyna. Dwunastu rodzinom udało się pozostać,
z czego tylko dwie były prawosławne. Bieżeńcy porzucali z płaczem rodzinne dwory, całowali ziemię, progi domów, drzewa. Odjeżdżali z nadzieją, że
powrócą. Na czele procesji stanął prawosławny ksiądz Iwan Michajlowski
2

Syn Josefata i jego pierwszej żony Marianny Waszkiewicz z domu Beń (1840-1877).
Prababcia Maria Liborska urodziła się w Polsce po powrocie jej rodziców z bieżeństwa. Josafat (mój praprapradziadek) i Antoni (mój pradziadek) mieli żony o imieniu Maria
z domu Liborskich. Z tym, że Antoni nie pochodzi od prapraprababci Marii z d. Liborskiej,
ale od pierwszej żony Josefata Marianny z d. Beń i ich syna Filipa.
3
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z cerkiewnym krzyżem, chorągwiami i ikonami. Ogólny kierunek, w którym
ruszyli z Czerniczyna prowadził przez Włodawę, Kobryń, Berezę Kartuską,
Iwacewicze i Baranowicze.

Bieżeńcy z Chełmszczyzny (www.istpravda.ru).

Po drodze bieżeńcy zatrzymywali się w miastach, a w niedzielę i dni
świąteczne były odprawiane nabożeństwa. Cała podróż sprawiała wrażenie
drogi krzyżowej dla mieszkańców Ziemi Chełmskiej; była ułożona ich kośćmi. Część ludzi nie wytrzymała wyczerpującej drogi i zginęła. Kobiety rodziły
w drodze – dając nadzieję na powrót na rodzinną Chełmszczyznę – jeśli nie
własny, to chociaż nowo narodzonych dzieci.
W jednym z prowizorycznych obozów dla bieżeńców pod otwartym
niebem, w lesie w okolicach Baranowicz, na terenie obecnej Białorusi, w rodzinie Waszkiewiczów, u Filipa i Parascewii, 14 sierpnia 1915 r. przyszedł
na świat pierwszy chłopiec – Antoni (dotychczas mieli same dziewczynki).
Niesamowicie męczący był pochód w upalne i suche lato, z nieruchomo wiszącym obłokiem duszącego pyłu. Sytuacja pogarszała się, bo nie było
czym ugasić pragnienia zmęczonych ludzi i zwierząt, a przydrożne studnie
i stawy nie miały już wody, została wypita przez poprzednich uchodźców.
Szczególnie brak wody był dotkliwy dla dzieci i osób w podeszłym wieku.
Cała droga bieżeńców była usłana mogiłami tych, którzy nie wytrzymali
trudnych warunków.
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Uchodźcy tworzyli niekończący się strumień wozów, powoli poruszający się na wschód. Czasami, niektórzy potrzebowali zatrzymać się na
poboczu i odpocząć. Niestety, aby dalej podążać z innymi, musieli wepchnąć
się z powrotem do idącej kolumny, a najtrudniej było to zrobić w ciągu dnia.
Trzeba było czekać na zatrzymanie się kolumny – na odpoczynek wieczorem.
W rozmieszczonych po drodze ośrodkach żywieniowych (które były stworzone z inicjatywy Tatianinskogo Komitetu4) i stacjach kolejowych – z powodu
tłumów tworzyły się długie kolejki5.
Ten „żałobny pochód” kończył się dopiero w Bobrujsku6, do którego nie wszystkim rodzinom uchodźców udało się dostać bez strat. Przede
wszystkim umierali starsi i małe dzieci, główną przyczyną ich zgonów była
cholera.
W Bobrujsku bieżeńcy musieli sprzedać komisji oceniającej swoje
konie i krowy na podstawie pokwitowania, a rozliczenie odbywało się później,
już po dotarciu na miejsce czasowego pobytu7. Następnie musieli załadować cały swój dobytek do wagonów towarowych, wyposażonych w prycze
i przystosowanych do przewozu żołnierzy. Jedna rodzina mogła wziąć nie
więcej niż dziesięć pudów bagażu. Do wagonów umieszczano po sześć rodzin
uchodźców. W pociągach było ciasno, ale ciepło8. Według planu ewakuacji
zalecano mieszkańcom Czerniczyna kierowanie się do guberni riazańskiej
w celu osiedlenia się. Większość jednak postanowiła nie słuchać rozkazów
i na własne ryzyko i odpowiedzialność rozsiedlała się po odległych ziemiach
rosyjskich.

4
Komitet Wielkiej Księżnej Tatiany – państwowa, prężnie działająca, rosyjska organizacja pomocowa, utworzona w październiku 1914 r. Honorową przewodniczącą komitetu
była księżna Tatiana Nikołajewna Romanow.
5
Źródło: Беженство 1915 года, Ред. В. Луба, Белосток 2000.
6
Bobrujsk – w 1915 r. położony w guberni mińskiej; obecnie miasto w obwodzie
mohylewskim na Białorusi.
7
Козловский А., Брали нас нарасхват, Беженство 1915 года, Ред. В. Луба,
Белосток 2000, c. 26, 47, 116.
8
Беженство 1915 года, c. 256.
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Rejestracja bieżeńców (www.vestarchive.ru).

Tak opisywał napływ uchodźców do briańskiego powiatu9 miejscowy
lekarz dla powiatowego posterunku policji: „22 września, około 11 godziny
rankiem, tłum uchodźców pod kierownictwem księdza [...], składający się
z 700 osób, siłą odsunął 4 strażników, deptacząc posianą pszenicę, a następnie rozlokował się w brzozowym gaju obok gospodarstwa Piesoczenskoje
[...], drzewa wycięli na opał i skosili koniczynę dla krów. Ta partia z Chełmskiej gubernii, kierowana przez swego księdza niszczy wszystko na swojej
drodze i idzie w Briańsk i będzie tam w dniu 24 września. Wcześniej przeszła
przez Piesocznik partia Polaków licząca 1000 osób i nie napotkali żadnych
problemów”10.
Wkrótce po pojawieniu masowego uchodźstwa, w całym kraju zaczęły pojawiać się komitety pomocowe. Ich celem było zapewnienie, bardzo
potrzebnej, pomocy setkom tysięcy rodzin. Po zawarciu w 1918 r. traktatu
pokojowego w Brześciu organizacje skupiły się na wymianie jeńców wojennych, a następnie na ułatwieniu powrotu uchodźcom.

9

Briańsk – w 1915 r. położony w guberni orłowskiej; obecnie stolica obwodu briańskiego w zachodniej części Rosji.
10
Narodowe Archiwum Białorusi. Raport lekarza z powiatu briańskiego.
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Cerkiew Wszystkich Świętych w Czerniczynie. Lata międzywojenne (Wikipedia).
Obecnie kościół rzymskokatolicki o zmienionej architekturze.

Organizacja życia w guberni riazańskiej
W guberni riazańskiej oprócz oddziałów Komitetu Tatianińskogo,
zostały stworzone oddziały dwóch polskich komitetów opieki11.
W 1916 r. odbywały się rekwizycje płatności uchodźców, którym przez
samorządy powiatowe, podczas ewakuacji w guberni riazańskiej było rekwirowane bydło12.
Lokalne komitety pomagały uchodźcom w znalezieniu pracy, ulokowaniu osób starszych i sierot w schroniskach i domach dziecka13.
W Riazaniu bieżeńców rozsiedlano po barakach, które były budowane
na szybko. Rodzinie Liborskich udało się dostać pracę, dzięki której mogli
wyżywić całą rodzinę. Waszkiewiczom zaś ciężko było się odnaleźć w tym
11
Журнал Губернского совещания по устройству беженцев, 2 мая 1916 г., ГАРО.
Ф. 29. Оп. 396. Д. 6. Л. 21.
12
Журнал Губернского совещания по устройству беженцев,2 мая 1916 г., ГАРО.
Ф. 29. Оп. 396. Д. 6. Л. 23.
13
103ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1192. Л.178.
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Riazań, 1917 r. Pierwszy z lewej Paweł Liborski.

mieście, gdzie było wielu bezrobotnych, a oni przecież mieli doświadczenie
tylko w pracy na roli.
W 1917 r. skutki rewolucji październikowej dotarły też do Riazania. Żyć
było coraz trudniej. Przed 1917 życie uchodźców z rodzinami było w miarę
możliwości normalne: produktów podstawowej potrzeby nie brakowało
i ceny były rozsądne. Stopniowo ceny zaczęły rosnąć, a produkty – znikać.
Jak zauważali ewakuowani i uchodźcy: od 1917 roku w stosunku do racji
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żywnościowych nastąpiły nagłe zmiany: lokalna ludność wiejska nie dostarczała produktów do miast, a jeśli dostarczała, to w bardzo ograniczonych
ilościach i po wysokich cenach w porównaniu z latami 1915/16. Chleb żytni,
kasza i olej roślinny całkowicie zniknęły w 1917. Pud ziemniaków kosztował
wcześniej 25-35 kopiejek, teraz – 7 rubli, ¼ sześciennych sążni drewna zamiast 6-10 rubli, kosztowała 60 rubli, dziesięć jaj z 40-50 kopiejek podrożało
do 3 rubli”. Przydział chleba nie wystarczał, aby nakarmić rodzinę. Zamiast
chleba zaczęto wydawać mąkę, nie więcej niż 6 funtów na głowę, ale żeby
upiec chleb, potrzebne było drewno, a jego cena nie była dostępna dla wszystkich. W zaistniałej sytuacji uchodźcy ze wszystkich powiatów zaczęli wysyłać
do Komitetu Guberni swoje zbiorowe prośby o przesiedlenie uchodźców do
urodzajnych miejsc w guberni14.
Pod koniec 1917 r. bieżeńcy z Riazania wysłali dwóch mężczyzn, aby
pojechali w głąb Rosji i sprawdzili czy można by się tam osiedlić, jak najdalej
od rewolucji i bolszewików. Po jakimś czasie wysłańcy powrócili i powiedzieli,
że warto kontynuować podróż. Opowiedzieli swoim, że żyją tam pracowici
i zamożni ludzie, a „ sowieci tam jeszcze nie dotarli” i przy nich będzie dobrze.
W lecie 1917 r., ze względu na pogarszającą się sytuację finansową
ewakuowanych i na podstawie ich wniosków, bieżeńcy zostali przesiedleni
na koszt państwa, w bardziej bogate pod względem żywności południowe
i południowo-wschodnie regiony Imperium. Jednocześnie zwykła miejscowa ludność chętnie przyglądała się codziennemu życiu uchodźców, którzy
osiedlili się w okolicy i nawiązywała z nimi kontakty. Obywatele gromadzili
się w pobliżu domów, obserwowali bawiące się dzieci uchodźców, przynosili
im produkty spożywcze i ubrania. Ze swojej strony, uchodźcy z zachodnich
miast byli szczerze zaskoczeni brudnymi podwórkami i wysypiskami śmieci
na ulicach miast w centralnej Rosji15.
Rodzina Liborskich i kilka innych rodzin pozostało w Riazaniu, a bardziej odważne osoby spakowały do pociągu cały swój majątek i ruszyły do
Barnaułu w tomskiej guberni16. Niestety, także tam, według spisu, na początku czerwca 1916 r. było już 42 701 bieżeńców. Główne skupiska przybyszy

14

НАРБ. Ф. 609. Оп. 1. Д. 1. Л. 12, 22.88-89Там же. Л. 269.
См.: КК. 18 августа 1915. No 91; КК. 21 ноября 1915. No 132; КК. 21 ноября 1915;
22 января 1916. No 17; 28 февраля 1916. No 46.
16
Barnauł – obecnie stolica Kraju Ałtajskiego.
15
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z Ziemi Chełmskiej znajdowały się w Bijsku, Nowonikołajewsku (obecnie
Nowosybirsk), Barnaule, Tomsku.

Z Czerniczyna do Barnaułu
Tak rodzina Waszkiewiczów pod koniec 1917 r. dotarła z Czerniczyna do Barnaułu w tomskiej guberni. Bieżeńcy byli rozsiedlani do baraków,
a rodziny, którym brakowało miejsc, były rozwożone wozami do okolicznych
wsi i dosiedlane do gospodarstw miejscowej ludności. Nowi osadnicy byli
mile widziani, ponieważ po masowej mobilizacji mężczyzn do wojska brakowało pracowników. Włościanie z Czerniczyna pracowali w Rosji głównie
w miejscowych gospodarstwach rolnych.
Kiedy rodzina dotarła na miejsce, znalazła dobrych ludzi, którzy
wzięli do siebie rodziny uchodźców z zachodnich guberni. Całą rodzinę
Waszkiewiczów, liczącą 6 osób, przygarnął zamożny człowiek. Dał im do
zamieszkania budynek zwany u Rosjan ambarem. Mały Antoni dobrze pamiętał, kiedy gospodarz wołał ojca i którąś z sióstr na herbatę – oznaczało
to, że będzie dzisiaj praca na cały dzień. Za taki „trudodzień” płacono pud
ziarna (stara rosyjska jednostka pomiaru masy).
W 1918 r. w rodzinie Waszkiewiczów urodził się drugi chłopiec – Iwan.
Niestety z powodu ciężkich warunków życia, zmarł w 1919 r. Został pochowany we wsi Ust-Gawrilowka17.
W grudniu 1919 r. Antoni przeżył ciekawą przygodę. W tym czasie
przez wieś wycofywały się wojska Białogwardzistów, a dzieci biegały za końmi
i wesoło krzyczały. Jeden z oficerów odwrócił się do Antoniego i podarował
na pamiątkę worek z papierowymi pieniędzmi. „Trzymaj mały, na szczęście” – powiedział oficer do Antoniego. Worek był wypełniony kierenkami
(popularna nazwa ludowa banknotów, które były w obrocie w Rosji w latach
1917-1919), które nie były nic warte.
Spokojne życie rodziny Waszkiewiczów w Ust-Gawrilowce nie trwało
długo, bo już w 1920 r. do ich wsi dotarła rewolucja, razem z władzą radziecką.
Zaczęły się rozkułaczenia i rekwizycja. Wszystkim zabierano mąkę, pszenicę
i inne produkty, które później zwożono i magazynowano nad rzeką Ob. Takie
działania tłumaczono tym, że w Petersburgu i Moskwie żyje głodująca klasa
robotnicza. Ale nikt z rewolucjonistów nie przewidział tego, iż na wiosnę
17

Ust-Gawrilowka – obecnie wieś w Kraju Ałtajskim (rejon troicki).
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woda w rzece podniesie się i zabierze całe zbiory, które leżały na przystani,
i w końcu ziaren nie dostali ani głodujący w Petersburgu, ani biedni ludzie
z Ałtaju.

Łuk triumfalny w Moskwie, do 1936 r.
znajdował się przy Dworcu Białoruskim (Wikipedia).

Od grudnia 1919 r. na podstawie umowy między Polską a Rosją Radziecką zaczęto tworzyć komisje repatriacyjne w większych miastach, w celu
umożliwienia powrotu mieszkańców Polski na ziemie ojczyste. Komisja
w Barnaule w 1922 r. prowadziła rejestrację wszystkich uchodźców polskich,
chętnych do powrotu i wydawała karty rejestracyjne lub bilety. Komisja
repatriacyjna tworzyła listy po to, żeby kontrolować wszystkich obcokrajowców, którzy chcieli wyjechać z Rosji. Trzeba było zarejestrować się i trafić
do ewidencji pod nadzór milicyjnych oddziałów zarządzania i Gubernskiej
Nadzwyczajnej Komisji do Walki z kontrrewolucją i sabotażem.18
Kiedy ojciec Antoniego żegnał się z właścicielem, u którego mieszkała
jego rodzina, obydwaj płakali. Gospodarz powiedział ojcu: „Kiedy my się
spotkaliśmy, ty byłeś biedny, a teraz my obaj jesteśmy biedni i nie możemy
sobie nawzajem pomóc. Może kiedyś jeszcze się spotkamy…”

18

ЦХАФ АК. Ф.Р-10. Оп.4. Д.5. Л.1.Секция «История» 95.
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Droga powrotna do Czerniczyna była długa i ciężka. Rodzina jechała
pociągami przez kilka miesięcy. Ich wagon był przyczepiany do pociągu,
który wiózł ich do jakiejś stacji, a tam czekali dzień, dwa, lub nawet tydzień,
zanim ich wagonu nie przyczepiono do innego pociągu. Waszkiewiczowie
mieli postój w Moskwie i mały Antoni zobaczył wtedy Łuk Triumfalny, który
stał przy Dworcu Białoruskim. Zapamiętał 6 koni ciągnących rydwan.

Trudne powroty
Do sierpnia 1919 r. do Czerniczyna wróciły 74 rodziny19. Ci którzy
powracali z Syberii, jechali pociągiem około dwóch miesięcy przez Moskwę,
Smoleńsk i Bobrujsk. Na granicy radzieckiej odbywały się szczegółowe kontrole i kwarantanny. Następnie obok Słucka przekraczali radziecko-polską
granicę, a później w okolicach Brześcia przeprawiali się przez Bug i już byli
z powrotem na Chełmszczyźnie20.
Powrót Chołmszczaków z bieżeństwa trwał jeszcze do 1924 r. Wielce
prawdopodobne, że wiele rodzin i tak nigdy nie powróciło do Czerniczyna,
ponieważ albo zginęli w nędzy pod rządami bolszewików, albo osiedlili się
na stałe, dostosowując się do rosyjskich warunków21.
Rodzina Waszkiewiczów dotarła do Czerniczyna pod koniec 1923 r.
Dzięki temu, że w domu pozostała Maria Waszkiewicz, która przeżyła wszystkie ciężkie chwile wojny i uratowała gospodarstwo od grabieży i zniszczenia,
rodzina miała dach nad głową. Tragiczna historia bieżeństwa Waszkiewiczów i Liborskich odcisnęła swoje piętno na losach wszystkich rodzin i jest
opowiadana dalej, z pokolenia na pokolenie.
Bogusław Waszkiewicz

19

Bujak Franciszek (1875-1953), Towarzystwo Hrubieszowskie Staszica, Zamość 1921.
Макар Юрій, Горний Михайло, Макар Віталій, Салюк Анатолій. Від депортації
до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько- підляських українців (1915—1947).
Дослідження. Спогади. Документи.. — Чернівці.: Букрек., 2011. — Т. Т1. — 880 с.
21
Bujak, Franciszek (1875-1953). Towarzystwo Hrubieszowskie Staszica, Zamość 1921.
20

List wyszperany
w tomskim archiwum

W Rosji, w Archiwum Państwowym Obwodu Tomskiego znajduje się
co najmniej kilkanaście teczek dotyczących bieżeństwa. Są to głównie dokumenty sporządzone przez administrację guberni tomskiej, która wówczas
obejmowała obszar ponad miliona kilometrów kwadratowych, od bagien
syberyjskich, poprzez tajgę po góry Kraju Ałtajskiego. Także w Tomsku
w 1916 r. został wydany drukiem spis wszystkich bieżeńców, którzy wówczas
przebywali na terenie tej guberni (jest on opublikowany w Internecie22).
Podczas mojego pobytu w tym archiwum, w jednej z teczek odnalazłem
interesujący list. Nie był on trwale zamocowany do teczki, brak było koperty.
Jest godny uwagi przede wszystkim ze względu na swój osobisty charakter.
Został napisany lub podyktowany przez starszego wiekiem mężczyznę Stefana (Stiepana) Sieśkiewicza do zięcia Dawida Antonowicza (Marczuka?)
w lutym 1916 r. W tekście znajdują się także inne nazwiska, kuzyna Michała
Pury, Sylwestra Pury oraz Stefana Haponiuka i Michała Marczuka.
Pierwszy etap ucieczki z rodzinnej wsi oraz zestawienie nazwisk wskazuje – z dużym prawdopodobieństwem – że autor listu pochodził z jednej
ze wsi spod Zabłudowa. Nazwisko Sieśkiewicz było typowe dla tych okolic,
prawdopodobnie niemal nieznane na innych terenach naszego regionu. Na
przykład w spisie bieżeńców, którzy zamieszkali w guberni tomskiej były
dwie rodziny Sieśkiewiczów, obie z podzabłudowskich wsi Biełki i Pasynki.
Ponadto nazwisko Pura także występuje w tych okolicach. Natomiast nazwiska Haponiuk i Marczuk miały większy zasięg terytorialny.
Stefan Sieśkiewicz opisał początek swojego dramatycznego exodusu,
traumatyczną podróż, w której pierwszy raz widział bombardowanie, stracił
22

http://elib.tomsk.ru/purl/1-1083/ [dostęp 05.06.2017].
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część wziętego na drogę dobytku, ale przede wszystkim syna Józefa (Iosifa):
najprawdopodobniej najmłodszego z dzieci, bo pozostającego przy rodzicach. Użycie liczby mnogiej może świadczyć o tym, że Stefan w bieżeństwo
udał się nie tylko z synem Iosifem, ale z innymi jeszcze członkami rodziny,
najprawdopodobniej z żoną.
Autor listu martwi się o innych swoich zaginionych w różnych miejscach Europy synów, o których nie ma żadnych informacji. Może już nie
żyją? Płacze, gdy patrzy na odzież przywiezioną dla nich z rodzinnych stron,
jak płaczemy, patrząc na rzeczy, które pozostały po bliskich zmarłych. Nie
traci jednak nadziei, a czytający wraz z nim. Nie dopuszcza do siebie i do
czytelnika, którym miała być wszak jedna z najbliższych mu osób (córka,
jej mąż i dzieci) najczarniejszych myśli. Prosi rodzinę córki, by przyjechała
do niego. Dzieli się strzępami wiedzy o losach matki swego zięcia i o innych
bliskich i sąsiadach.
Ten głęboko emocjonalny list wzrusza, bo wyłania się z niego obraz
osamotnionego po stracie znanego świata i dzieci, starego zrozpaczonego
człowieka. Jedyną jego nadzieją i oparciem, a także obiektem troski staje się
rodzina córki. Dlatego prosi zięcia o przyjazd, podaje adres, kusi możliwością
otrzymania dobrej i stałej pracy.
Można mieć nadzieję, że rodzina połączyła się, zamieszkała w guberni
kałuskiej, bowiem w spisie bieżeńców sporządzonym w 1916 r. w guberni
tomskiej rodzina córki Stefana Sieśkiewicza nie jest wymieniona. Czy można też spodziewać się, że odnaleźli się też zaginieni synowie, a wszyscy po
kilku latach wrócili do wsi pod Zabłudowem? Nasza wiedza o bieżeństwie
nie pozwala wierzyć w szczęśliwe zakończenia, chociaż i one czasem się
zdarzały. Głęboko poruszeni rozpaczą Stefana po stracie jego świata i jego
synów, mamy nadzieję, że jego losy potoczyły się jak najlepiej.
List publikujemy z zachowaniem języka i pisowni oraz w przekładzie
na język polski.
Wiesław Choruży
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Przykładowa karta rejestracji bieżeńca z guberni grodzieńskiej
(ze zbiorów Archiwum Państwowym Obwodu Tomskiego).
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1916 – года 6. февраля
Дорогой зять нашъ А тагже и дочъ Ерына Стефановна с детми
вашими Иванъ Коле Валоде и Анна кланяюса мы вамъ ниским
поклонам уведамляй васъ чтомы жывы и здоровы но толко весма
скучали и плакали чмо вы остались подъ германцем или побиты где
нибуть, но сейчас какъ мы узнали абрадовались чтовы живы, умерли
и ожили и сердечно просимъ васъ чтобы приехали неопходимо кнамъ
так как унас нету никаво ближняво никаго одъ Григория съ германии
нету никакого слыху живы или нетъ. А Карпъ былъ въ московской
дружине но сейчас незнаемъ тожэ гдеонесть. А младший сынъ Иосиф
гнал скота. А мы ехали подводами но какъ около волковыска начали
пускать бомбы съ ераплана тогда кто могъ бежалъ многихъ побилъ
но мы както выехали. А иосифа и севодня нетъ соскотомъ мы на
пудводу ничело болше небрали толко захватили свою (...) и сыновей
всехъ и сейчас сидим наихней (...) одежду глядимъ и плаченъ что нет
кому ходить вней коня оставили въ барановичахъ съ возамъ около
телефоннаго столба привязана.
Приежай дорогой зеть Давидъ къ намъ будемъ въ месте жить
хотя съ вами въ насъ жить хорошо все здоровый работы естькто хочетъ
въ окопый едутъ наработу а то что вы писали про михаила пуру тоево
нетъ нотолько нахицца въдругимъ селе нашей волости селевестри пуру
тесть степан гапанюкъ опросит тоже дочери и зятя чтобы приехали
к намъ еще вы просили разыскать михаила марчука но его здесъ нету
но толко есть его сестра Евдокия пукъ и она узнала и отца вашего
михаила марчук где находицца и прошу тебя братанецъ мой Сава
Марчук приежай къ нам унасъ заработки хороши.
и еще уведомляемъ мы тебе Давид Антоновичъ что твоя мать
собиралась прамо въ москву ехать ксвоим сынамъ виделись на станцые
в барановичах и просимъ тебя зятя лучше чем родного сына потому что
сыновъ незнаю живы или нетъ приежай кънам Калужская г. Масалский
уез. Рупанская вол. Деревъ ртинка Беженцу степану сескевичу
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6 lutego 1916 r.
Drogi nasz zięciu, także córko Jeryno Stefanowna z dziećmi Iwanem,
Kolą, Wałodzią i Anną. Kłaniamy się wam nisko. Powiadamiamy Was, że
jesteśmy cali i zdrowi, ale bardzo tęsknimy i płaczemy, że Was z nami nie
ma. Myśleliśmy, że zostaliście pod Niemcami albo leżycie gdzieś zabici. Ale
jak dowiedzieliśmy się o Waszym pobycie [w Rosji – W. Ch.], bardzo ucieszyliśmy się, że żyjecie, nie umarliście. Serdecznie prosimy Was, żebyście
koniecznie do nas przybyli. Nie mamy tutaj nikogo bliskiego. Nie mamy
żadnej wiadomości od Grigorija z Niemiec, nic o nim nie wiemy, żyje on
czy nie. Karp był w Moskwie, obecnie nie wiemy gdzie przebywa. Młodszy
syn Josif gnał inwentarz zwierzęcy. My jechaliśmy z innymi furmankami, ale
koło Wołkowyska zaczęły spadać na nas bomby rzucane z aeroplanu. Każdy
uciekał gdzie mógł. Dużo ludzi zginęło, ale nam udało się jakoś wyjechać.
Josifa nadal z nami nie ma. Niczego cennego nie braliśmy do furmanki, tylko
szybko zabraliśmy ze sobą odzież wszystkich synów i obecnie patrzymy na
ich ubrania i płaczemy, że nie ma komu w nich chodzić. Konia zostawiliśmy
w Baranowiczach, razem z furmanką, obok słupa telefonicznego, do którego
go przywiązaliśmy.
Przyjeżdżaj do nas, kochany zięciu Dawidzie, będziemy razem żyć. Jest
tutaj praca. Będzie dobrze. Wszyscy zdrowi. Jak pisaliście o Michale Purze,
jego tu nie ma, tylko znajduje się w innej wsi naszej wołości teść Sylwetra
Pury, Stefan Haponiuk. Także on prosi córkę i zięcia, żeby przyjechali do
nas. Jeszcze prosiliście poszukać Michała Marczuka, jego tu także z nami
nie ma. Jest tylko jego siostra Jewdokija Puk [Puch? – W. Ch.]. Odszukała
ona obecne miejsce przebywania Waszego ojca Michaiła Marczuka. Proszę
Ciebie, żeby Sawa Marczuk także do nas przyjechał. Zarobki u nas są dobre.
Powiadamiamy Ciebie, Dawidzie Antonowiczu, że Twoja matka zamierzała jechać prosto do Moskwy, do swoich synów. Widzieliśmy ją na
dworcu kolejowym w Baranowiczach. Prosimy Ciebie nasz zięciu mocniej niż
rodzonego syna. Nie wiem czy mój syn jeszcze żyje, czy nie. Przyjeżdżaj do
nas. Do zobaczenia. Nasz adres: gubernia kałuska, masalski ujezd, rupanskaja
wołaść, dzierewnia Rtinka. Bieżeńcu Stiepanu Sieśkiewiczu.
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Hanna, dnia 15.07.2015
Szanowni Państwo,
przesyłam w załączeniu kserokopię listu napisanego przez Panią Helenę Szulc, zamieszkałą wówczas w miejscowości Dańce, gmina Sławatycze,
powiat włodawski, gubernia chełmska. Obecnie miejscowość Dańce, gmina
Hanna, powiat włodawski, województwo lubelskie. List ten prawdopodobnie
był napisany w 1920 r. Został odkryty przypadkowo przy rozbieraniu wiatraka
należącego do Adama Szulca, wymienianego w tym liście. Rodzina Szulców
była pochodzenia niemieckiego i dlatego została wywieziona ze wszystkimi
mieszkańcami wsi.
Przesyłam także – dotyczący tego okresu – fragment kroniki sąsiadującej z Dańcami wsi Janówka. Kronika mojej rodzinnej Janówki była pisana
do lat 70. – w języku rosyjskim przez autora lub autorów, których już dziś
nie jestem w stanie ustalić. Została przetłumaczona na język polski przez
nieżyjącego już Stefana Pawlika. Obecnie znajduje się w zbiorach prywatnych
jego córki Stefanii, mieszkającej w Krakowie, która udostępniła mi kopię
kroniki do własnego badania historii mojego regionu.
Oba dokumenty zostały przepisane z zachowaniem oryginalnej
pisowni i interpunkcji, niektóre fragmenty nie były możliwe do odczytania.
Michał Zaniuk
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Rękopis listu Heleny Szulc.
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Kochany Drogi Synu dziś dopiero znalazłam trochę czasu do napisania tego listu pierwszego po wojnie. Tamte listy tylko pragnienie moje
zaspokajały lecz nie donosiły ci też tego jak my tutaj przeżywali. Teraz ci
opiszę wszystko co się tutaj z nami działo. Otóż najpierw kazali nam Rusini
wyjechać z domu i jechać do Rosji. Adaś naszykował sobie dwa wozy i dwa
konie ale w tem przychodzi Ksawerek i prosi Adasia bój się Boga weź mnie
ze sobą no i Adaś jemu jeden wóz ustąpił i konia. Oni zabrali się na wóz
jeden a my na drugi. Ale możesz sobie kochany synu wyobrazić co to było
na tym wozie i jaki to mógł być ciężar. Trzy kufry i tłumy pościeli i parę
worków z mąką bo przecież żywności było trzeba. I na ten wszystek bagaż
i ja jedna wsadzona byłam i 7 letnia Janinka córeczka Adasia a wszyscy
szli pieszo. Pierwszą noc mieliśmy w Liplowce za Bugiem w lesie. Tam
mój Boże kochany dziecko jakieś małe całą noc krzyczało i wołało mamo
mamo. Taki może żal, że tego płaczu nigdy a nigdy zapomnieć nie mogę.
Prosiłam Adasia żeby poszedł na głos tego krzyku i wziął to dziecko ale
on mi powiedział [fragment nieczytelny] i wy będziecie krzyczeli. Może
miał rację. A potem zerwali most na Bugu żołnierze i stał się łoskot wielki,
że wszyscy my się na równe nogi zerwali a sierotka opuszczona ucichła
wtedy i więcej już nie krzyczało. Co się z niem stało nie wiem ale krzyk
tego dziecka jeszcze się dzisiaj w duszy mojej odzywa. Stamtąd raniutko
wyruszyliśmy w dalszą drogę i kiedyśmy pominęli Brześć Litewski i byliśmy
na drodze do Kobrynia tam już witały nas baby [fragment nieczytelny] ale
Bogu Najwyższemu dzięki, że przejechaliśmy szczęśliwie chociaż wielu
ludzi temu nieszczęściu popadli i wielu ich tam zginęło. Nam na tej kobryńskiej drodze drugiego dnia nagle nasza ulubiona klaczka nagle zdechła
i zostaliśmy bez konia ale bozia znów nam pośpieszyła z pomocą bo może
w pół godziny po tem wypadku przyjechał człowiek parą koni i sprzedał
nam jednego konika młodego za 98 rubli, założyliśmy i pojechali w dalszą
drogę. W szustem dniu byliśmy w Kobryniu. Tam Adaś dostał pieniądze
w kasie za swoją krowę bo myśmy ją zdali na koszt [fragment nieczytelny]
i pojechaliśmy dalej. W cztery dni przyjechaliśmy do Kartuzberozy23. Tam
zastaliśmy wszystkich swoich znajomych [fragment nieczytelny] bydło owce
świnie nie mające gospodarza. Tu każdy sobie zabił to co mu się podobało
23

Kartuzbieroza – wł. Bereza Kartuska, obecnie Bereza – w 1915 r. położona w guberni grodzieńskiej; obecnie miasto w obwodzie brzeskim na Białorusi. Klasztor Kartuzów
w Berezie ufundował w 1648 r. Kazimierz Leon Sapieha.
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gotował i jadł a my byśmy też byli mogli sobie co zabić ale Adaś żadnym
sposobem nie mógł się z tem pogodzić ażeby pozyskać sobie cudzą własność tylko Poleski zaspokajał nam potrzeby żywności, oni co zabili to
i nam nieśli tak że nie mieliśmy głodu. W Kartuzbierozie bawiliśmy dni
cztery. Ja codziennie byłam na nabożeństwie i u spowiedzi, a tam to szczęście ponad wszystkie szczęścia ziemskie. Tam to bym jeszcze taką drogę
odbyć chciała aby jeszcze raz w życiu być w Kartuzbierozie i zażywać tego
nabożeństwa lubego ponad wszystkie lubości.
Muszę ci wspomnieć o tem synu że Kartuzbieroza jest to miejsce
od kilkuset lat wsławione cudami. Był tam kiedyś wielki klasztor osadzony księżmi Kartuzami zwanych. Dzisiaj już tylko są zawaliska i niektóre
części murów które się jeszcze dobrze trzymają w których jest ówczesny kościółek, mieszkanie księdza i parę mieszkań dla ludzi i zwierząt.
W murach klasztornych są jeszcze dwie basznie dużej wysokości. W tych
baszniach jeszcze są schody dobre, można po nich wchodzić do samego
wierzcha baszni. Ale to trudno było w liście opisać, ale tą piękność, ja
tego ludzkim językiem opowiedzieć nie mogę. To prawdziwe mieszkanie
Boga. Ale wreszcie musieliśmy wyjechać z Kartuzbierozy bo się zbliżała
pozycja. Wyjechaliśmy piętnaście wiorst za Kartuzo i stanęliśmy w lesie Kosowo. Tam bawiliśmy 4 dni a piątego dnia już nas zajęli Niemcy.
Natychmiast wracamy do domu. Wszyscy ucieszeni, że do domu wrócić
będą mogli, Niemczyska nic nam nie mówią, że puszczą nas do domu
ale jak my wyjechali na drogę już z lasu, Niemcy zabrali nam konia tego
cośmy kupili na drodze a dali nam [fragment nieczytelny] młodą jeszcze
ale więcej do śledzia podobną aniżeli do konia ale pokaleczona pełno ran
na tym biednym stworzeniu i jakże to założyć do woza. Adaś wcale nie
chce ale Ksawerek mówi weźmy załóżmy i sami będziemy pchać woza
i założyli. A ono biedactwo bierze się do ciągnięcia. O Boże wszyscy się
ucieszyli z tego i wszyscy zaczęli pomagać pchać woza no i poszła i pchali
za nią parę dni a potem się poprawiła i szła sama bez pomocy. W osiem
dni byliśmy już blisko domu. Drogi były tak puste, że żywego ducha
widać nie było ani nawet ptaszka ani niczego zupełnie było głucho na
świecie. Dopiero pod Hanną spotkaliśmy dwóch Żydów i pytamy o naszą
posiadłość a oni mówią, że nic nie wiedzą i tak wróciliśmy do Hanny.
W Hannie Ksawerek ucieszył się bardzo bo zobaczył, że jego dom stoi
przynajmniej i będzie miał gdzie swoją rodzinę wprowadzić i my z nim
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stanęli. Dopiero na drugi dzień Adaś poszedł na pieszo do Dańców i nie
zastał już nic z naszej posiadłości. Wszystko spalone a na popiołach leżał
nasz piesek Medorek. Boże mój kochany co te biedne psie wyrabiało,
upadło mu do nóg, skakało do twarzy, piszczało nie wiedziało co ma
biedne robić. Nigdy człowiek nie umiałby okazać tyle radości co ta biedna
psia. Adaś aż się nad nim rozpłakał. No i tak zostaliśmy w Hannie przez
2 tygodnie. A już Niemcy zaczęli na dobre gospodarować i potrzebowali
pisarza do Holeszowa i zawezwali Adasia. Adaś z początku nie chciał ale
ja jego prosiła, że to trudno dobrze że nam mieszkanie dali a może nam
cokolwiek przypadnie jakich trochę ogrodów albo pola. I Adaś mógł sobie
brać pola tyle ile by chciał, nie bronili mu. Synu kochany a jaka tu opatrzność Boska dla sierot nieszczęśliwych zasiała zbożem. Wszystkie drogi
i dróżki zasiane były żytem. Ale na uprawnej ziemi nie ma takiego zboża
jak na tych drogach było. To był wielki cud Boży, ratunek dla biednych.
Teraz już skreśliłam choć jedną cząstkę tej nieszczęśliwej wyprawy
wojennej i zagłady naszej. Teraz już Adaś postawił dom i stodołę, oborę
i Bogu Najwyższemu dzięki ma parę koni i cztery krowy a najmłodsza
krówka ma dopiero 2 miesiące ale do rachunku już i ona krowa. Tylko
wiatraka nie wiem jak postawi bo niesłychana drożyzna. Kamienie na
wiatrak maję kosztować 16000 tysięcy marek ale jeszcze i wiatrak nie
wiadomo jak postawić bo drzewo teraz niesłychanie drogie. A tu już
tyle czasu. Właśnie 6 lat żyjemy bez żadnego dochodu. Chociażby palec
maczać to by się usmaczyło a tu nieraz trzeba chociaż tylko nawet i soli
kupić a jest nafta 7 rubli a soli jest 8 rubli a mięso jest 18 rubli a słonina
jest 50 rubli. Toteż Adaś nic nie kupuje tylko sól i naftę, bez tego się obyć
nie można. A wszyscy jemy z postem, tylko mleko mamy. To stanowi
naszą całą okrasę i za to Bogu najwyższemu dzięki bo wiele teraz narodu żyje bez kawałka chleba ile tu nędzy. Boże zmiłuj się nad nami a my
mamy Bogu najwyższemu dzięki chleba pod dostatkiem i kartofli. Adaś
biedny żebrak, nieszczęsny. Gorszy jak żebrak bo żebrak uprosi sobie
a on może głód i doczekanie śmierci strasznie głoduje. Boże zmiłuj się
nad nim biednym. Boże przemień ten czas straszliwy i ześlij poratowanie
biednym. Teraz to już choć cokolwiek opowiedziałam historię naszego
teraźniejszego życia. Tylko ty synu nasz zapominasz i nie piszesz do nas
ani słowa. Już tak dawno nie miałam od ciebie listu, już ja się chce zatęsknić, wyglądam i wyglądam i nie mogę się doczekać. Boże broń [fragment
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nieczytelny] napisz do nas synu, do matki [fragment nieczytelny] że list
twój odebrany z rana może mnie zastać a wieczorem już mnie może nie
być. Pośpieszaj synu z listem bo niewiadoma dnia ani godziny. Jestem już
bardzo zmęczona ale dokąd życie to ci zawsze odpisywać będę. Przecież
może list mój także cię uradować. Ździebełko ty moje najdroższe już
bądź zdrów. Kochane ty dziecię moje ściskam cię i całuje rączyny twoje.
Kochająca cię matka Helena Szulc.

Fragment kroniki wsi Janówka

Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa to w roku 1915, 15 sierpnia
naród wygnali kozaki ze wsi i całą wieś spalili a naród wywieźli do Rosji i na
Sybir. Po przejściu frontu niemieckiego w roku 1915 w Janówce zagospodarzyło dwóch gospodarzy nie janowskie, jakiś był Trabinka a drugi Domienika
i Żyd Aron. Trabinka i Domienika cały teren Janówki podzielili na pół, od
szosy przez środek wsi na wysokie drzewo berest koło Zaniuka Ignacego do
dańcowskiej granicy. Tak tych dwóch wymienionych gospodarzyli w roku
1916, 1917, 1918.
W roku 1918 pod jesień naród zaczął wracać się z Rosji na swoje
gospodarstwa do Janówki, na spaleniska. Ciężka niedola była chłopów do
przeżycia. Jak wywozili do Rosji to chłopi mieli i konie i bydło i świni i owcy
i to wszystko rząd carski pozabierał. A wracali nagi, bosy i obdarty na te
spaleniska. Wiele to ludzi wymarło z głodu i z tyfusu. Nie wszyscy naraz
wrócili, byli tacy, że wracali i w 1918 i w 1920 i w 1922. Te co wracali w roku
1922 to byli daleko zawiezieni na Sybir. No i nie wszyscy wrócili, parę rodzin
zostało w Rosji i kilka osób pojedynczo nie wróciło. Powracające ludzie
z Rosji w latach 1919–1922 obejmują znów te same działki, zarośnięte te
siedliska, opuszczone, jedne gruzy.
Robio sobie taki bałagany, trawo nakryte, tymczasowe schroniska
od deszczu.
Przeżywała ludność w te czasy okropno niedole, głód, niendze i nie
do życia to było. Mało, pomalutku z roku na rok zaczeli sobie budować
zagrody i domki.
Zaczeli rodziny mnożyć się. Na jednym gruncie czyli gospodarstwie
powstawało na niektórych 2 i 3 i 4 gospodarstwa. Gospodarstwa byli rozdrobniony, wąski zagonki.
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Trzeba było karczować i ugory wyorywać końmi i wołami. Pługi byli
żelazny a brony drewniany. Pierwszy kowal w Janówce to Zaniuk Bazyli
a krawiec od sukmanów i kabatów – Wawrisz i krawiec Zaniuk Tomasz.
Taki tryb na takich zagonkach, 26 kawałkach to było nie do gospodarowania gdyż z tych 22 gospodarstw powstało 65. Wieś była tak zgęszczona, że
budynek na budynku.
Na zebraniu wiejskim zaproponowali zrobić komasacje. Byli tacy
niezgodni robić komasacji. W roku 1928 powstała komasacja czyli scalenie
gruntów.
Autor nieznany
Tłumaczył z rosyjskiego Stefan Pawlik (II poł. XX w.)
Przepisał z zachowaniem oryginalnej pisowni Michał Zaniuk

Moja rodzinna biografia

Niniejsze informacje pochodzą
ze wspomnień mojego pradziadka
Arseniusza Iwaniuka, zatytułowanych
„Moja rodzinna biografia”, spisanych w 1989 r.

Urodziłem się 28 października 1904 r. starego stylu we wsi Ploski24, bielskiego powiatu, grodzieńskiej guberni […] W sierpniu 1915 roku przyszło się
pożegnać ze swoim, tak zwanym gniazdem. Zabrawszy całe swoje gospodarstwo i rodzinę na jeden wóz, zmuszeni byliśmy wyjechać w poszukiwaniu
ratunku przed naciskiem zbliżającego się wroga – Niemca. Nikomu nie życzę
takich przeżyć, jakie przeszło nam znosić: w drodze szalała epidemia cholery,
która dotknęła naszą rodzinę, ja przeżyłem, ale dwóch młodszych braci zmarło – jednego pochowaliśmy w lesie koło miasta Baranowicze25, a drugiego na
cmentarzu w Bobrujsku26. W czasie długich oczekiwań na wagon kolejowy ojciec
znalazł się na rozdrożu, bo sprzedał wóz z parą koni za 60 rubli, a wartość ich
wynosiła co najmniej 300 rubli. Ale w końcu dali nam wagon i skierowali na
Syberię, jednak my zatrzymaliśmy się w saratowskiej obłasti we wsi Riepno27,
nieopodal rejonowego miasta i zaczęło się nowe życie wraz z pracą: ojciec będąc
specjalistą – stolarzem pracował na nowo budowanej „bojnie”, by zarobić na
utrzymanie rodziny. Państwo dawało 5 rubli na osobę, a u nas było 6 dusz, do
tego na wiosnę 1916 roku przybyła jeszcze jedna osoba, ale szybko zmarła. Nie
wiem dlaczego mama zaczęła podupadać na siłach, to znaczy rozchorowała
się i w końcu grudnia 1916 r. zmarła. Ojciec w 37. roku życia został wdowcem,
a my sierotami, które wychowywała babcia – matka ojca. Po przybyciu do wsi

24

Ploski – obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski.
Baranowicze – w 1915 r. położone w guberni mińskiej; obecnie miasto w obwodzie
brzeskim na Białorusi.
26
Bobrujsk – w 1915 r. położony w guberni mińskiej; obecnie miasto w obwodzie
mohylewskim na Białorusi.
27
Prawdopodobnie Repnoye – obecnie w obwodzie saratowskim, w pobliżu miasto
rejnowe Bałaszow.
25
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i zamieszkaniu, wydawało się, że na dłużej, poszedłem do czwartej klasy szkoły
ziemskiej, a później ukończyłem jeszcze jedną klasę. Dalsza nauka, jak wiemy
w związku z zaszłym w tym czasie przewrotem, nie była możliwa. Ojca mobilizowali do wojska, a moje przygotowania do pójścia do drugiej klasy gimnazjum
dały w łeb. Było to w 1919 i na początku 20. lat, kiedy sowieckie (państwo) było
okrążone wrogimi siłami i dlatego było zmuszone mobilizować wszystkich zdatnych do walki z wrogiem. Ja w tym czasie jeszcze nie podlegałem pod mobilizację,
nie miałem 17 lat, a jedynie 15, ale byłem w porównaniu ze swoimi rówieśnikami
bardziej edukowany, więc wzięto mnie do pracy w kancelarii gminnego zarządu
i zaliczano do dobrych pracowników, a dlatego, że innych, nawet złych nie było.
Tak przepracowałem do wiosny 1921 roku. W związku z decyzją centralnych
władz (sowieckich), która pozwalała nam na wyjazd w rodzinne strony, ojciec
zdecydował się na powrót – co i uczynił. Z wielkimi trudnościami, w czerwcu
1921 roku przybyliśmy do pozostawionego przed laty rodzinnego gospodarstwa,
na którym nie ostał się żaden z budynków, ocalała tylko studnia i ta zrównana
do poziomu gruntu, bo spaliła się drewniana obudowa. Cały ruchomy dobytek,
z wyjątkiem kuferka, przynieśliśmy ze stacji w Bielsku w rękach […]. Po otrzymaniu w Mińsku dokumentów przejechaliśmy do Polski i także nie od razu do
domu, a zatrzymano nas w Baranowiczach w celu wydania dokumentów już
w języku polskim. Powitano nas, kiedy byliśmy jeszcze w wagonie, dano dobry
obiad, co przyjęliśmy ze zdziwieniem i karmili nas przez cały okres kwarantanny, w czasie której myliśmy się w łaźni, przeszliśmy badania lekarskie i inne
wymagane powinności. Po odbyciu kwarantanny dobraliśmy się pociągiem
do Bielska, stamtąd do rodzinnej miejscowości i wreszcie trafiliśmy na swoją
posesję. Tymczasowo ulokowaliśmy się w ocalałym domu, skąd wyszła moja
mama. Jednak nazbierało się takich jak my jeszcze więcej, około 17 dusz, a w takiej chacie o rozmiarach 4x4 metry nie dało się dłużej wytrzymać. Było lato,
po którym oczywiście miała nastąpić zima, jednak ojciec nie padał duchem.
Żeby było w czym przezimować postanowił pobudować chatę z topoli, których
było pięć sztuk i w zasadzie wystarczyły one na izbę o wymiarach 4x4 metry.
Niektórzy śmieli się, że co to za chata z topoli, na co ojciec odpowiadał: własna
nawet niewygodna jest lepsza od cudzej dobrej. I tak przeżyliśmy 4 lata, póki
nie wystaraliśmy się od państwa 28 kubicznych metrów28 drewna, w ramach
odszkodowania za straty wojenne. Przyznane drewno należało z państwowego
28

Metrów sześciennych.
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lasu samemu wywieźć. Pomimo wielkich trudności przywieźliśmy je na swoje
siedlisko i w 1924 roku pobudowaliśmy stodołę, co bardzo ułatwiało pracę
w gospodarstwie. W następnym 1925 roku pobudowaliśmy dom, w którym zamieszkuję do dzisiaj. W lutym tegoż 1925 roku wydaliśmy siostrę Jewfrosinię za
mąż, a w posagu przed zimą daliśmy jej wspomnianą topolową chatę, a dlatego,
że w tej nowej rodzinie i takiej nie mieli.
Babcia, która zastępowała nam mamę i była gospodynią, po powrocie
do swego gniazda jesienią (1921 r.) zmarła, a jej wszystkie obowiązki musiała
przejąć siostra […]. W tej trudnej sytuacji życiowej, doczekaliśmy się wiosny
1925 roku już tylko we trzech: ojciec, ja i brat Iwan. Przyszedł sezon robót
polowych na gospodarstwie, a gospodyni, która mogłaby zgotować jakikolwiek
obiad nie było i ojciec postanowił zrobić zamach na moją duszę, bo na nic się
nie oglądając chciał znaleźć gospodynię dla naszego gospodarstwa. Mając na
względzie warunki, w których się znajdowaliśmy, z pomocą Prokopa Wasiluka
znaleźli mi we wsi Deniski dziewczynę Marfę Mitieńko i zaczęło się lepsze życie,
poprawiły się warunki materialne.
Ploski, lipiec 1989
Katarzyna Iwaniuk

Ilustracja Katarzyny Iwaniuk
do wspomnień pradziadka Arseniusza.
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W 1915 r. moja prababcia Paraskiewa miała 23 lata, męża Jana Chilimoniuka, żołnierza na froncie w Austrii, trzyletnią córkę Zinowię i dwuletniego
syna Pawła. Urodziła się we wsi Morze1 w powiecie hajnowskim w rodzinie
Grigoria Masalskiego i Heleny z domu Leoniuk jako jedno z ich dwanaściorga
dzieci. Niestety, aż dziewięcioro umarło we wczesnym dzieciństwie i przeżyło
ich tylko troje: moja przyszła prababcia Paraskiewa, Natalia i Ryhor. Najdłużej
z pozostałego rodzeństwa żyła jedna z sióstr – Dunia, która zmarła na dyfteryt
w wieku 9 lat. W rodzinie wspominało się też często zagadkową nagłą śmierć
zdrowych bliźniaków, prawie rocznych chłopców, ponieważ zmarli zaraz po
wyjściu pewnego żebraka, których wtedy wielu krążyło po wsiach.
Gdy przyszedł 1915 rok, dotarła do wsi rosyjska propaganda o okrutnych Niemcach. Moi prapradziadkowie, tak jak i większość mieszkańców
Morza długo zwlekali z podjęciem decyzji o wyruszeniu w podróż. Z pewnością przerażało ich nieznane, droga, niewyobrażalne trudy i ciężko było
zostawić to, czego dorobili się w swojej wsi. Domy praktycznie połączonych z Morzem Krywiatycz2 stały już jednak puste i Moranciom trzeba było
również niezwłocznie ruszyć w drogę. Babcia Pasia ze swoimi rodzicami,
babcią, dziećmi, siostrą Natalą i bratem Ryhorem oraz większością innych
mieszkańców wsi dojechali do pińskich błot3. Tam dogonili ich Niemcy i kazali wracać. Musieli ich słuchać, ale pamiętali, co o okupantach opowiadali

1

Morze – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. hajnowskim, w gminie Czyże.
2
Krywiatycze – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj.
podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Orla.
3
Pińsk – w 1915 r. położony w guberni mińskiej; obecnie miasto w obwodzie brzeskim
na Białorusi.
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Rosjanie. Mama mojej prababci Helena wraz z mężem postanowili chociaż
Paraskiewę wysłać dalej, aby ją chronić. Ją samą najbardziej przerażały opowieści o tym, że Niemcy obcinają kobietom piersi, a jej akurat natura nie
poskąpiła kobiecych kształtów.

Ja charaszo idu?
Dalej więc prababcia pojechała sama, aż do Moskwy, gdyż tam miała
wujków i dostała skierowanie na adres jednego z nich. Jako anegdotę opowiadała zdarzenie, gdy wędrując ulicami szukała adresu rodziny. Napotkanego żołnierza zapytała: Sołdat, skażytie, ja charaszo idu4? A on jej na to:
Nu, podojditie paru szagow, posmotriu5. Wykonała czym prędzej polecenie,
a on obrzucił ją wzrokiem z góry na dół i odpowiedział: Charaszo, charaszo6.
A skąd krewni rodem z Morza w Moskwie? Prawdopodobnie trafili
tam służąc w carskiej armii. Zamieszkała u jednego z nich – brata mamy
– Leoniuka. Był koniusznym7, a potem pisarzem na carskim dworze, ponieważ umiał pięknie pisać. Mieszkał z żoną Zoją, synem Kością i córką Rają
w ładnym mieszkaniu i żyło im się dostatnio. A dzieci nawet chodziły do
przedszkola. Drugi wujek – brat taty – Fiodor Masalski żył z rodziną około 70
km od Moskwy. Wżenił się w bogatą rodzinę i gospodarzył majątkiem żony.
Miał nawet swoją pieczątkę i do Morza przesyłał rodzinie wiele książek nią
opieczętowanych. Do niego jeździła Paraskiewa w odwiedziny. Miał w parku
ładny, piętrowy, drewniany dom z tarasem, a w pobliżu znajdowały się stawy,
po których pływały dzikie kaczki. Babcia zapamiętała, że na tarasie pili herbatę z dżemem, a na stole leżała bryła cukru, którą trzeba było rozkruszać
szczypcami. Tak jej się podobały te maleńkie szczypce, że dostała od nich
takie same i mamy je teraz jako pamiątkę.
Trafiła więc w Moskwie pod opiekę rodziny i przynajmniej nie musiała
się bać o dach nad głową i wyżywienie. Do czasu rewolucji. Potem zaczęła
się bieda. Wujek Leoniuk, tak jak większość pracowników carskiego dworu,
prawdopodobnie stracił pracę. Często musiał jeździć po wsiach, wiele kilometrów za Moskwę w poszukiwaniu jedzenia na wymianę za miejskie towary.
Miał przecież rodzinę. Z jednej z takich wypraw nie wrócił i z pewnością
4
5
6
7

Żołnierzu, powiedzcie, czy ja dobrze idę?
Podejdźcie parę kroków, zobaczę.
Ładnie, ładnie.
W dialekcie: koniuszy – zarządca stadnin i stajni na dworze.
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nie był to odosobniony przypadek, bo złodzieje, wtedy szczególnie żywności,
grasowali wszędzie. Babcia musiała wyprowadzić się z jego domu. Ciocia
z dziećmi pewnie też, bo nie było jej stać na utrzymanie mieszkania.

Karta meldunkowa Paraskiewy Chilimoniuk z Moskwy.

Paraskiewa od początku swojego pobytu w Moskwie pracowała w fabryce włókienniczej, w znalezieniu tego zajęcia zapewne pomógł jej wujek.
Zamieszkała w hotelu zakładowym. Z fabryki kobiety wynosiły potajemnie
ścinki tkanin. Robiła to i ona podwiązując na przykład nimi pończochy.
Z tych kawałeczków po pracy coś sobie szyła. Przyglądała się też i przysłuchiwała wiecom robotniczym, na które wszyscy musieli wychodzić z hal
fabryki. Przypominała, jak Polakow – przywódca fabrycznych robotników,
krzyczał z trybuny, a wystraszony niemiecki fabrykant odpowiadał: Czewo
Wam nado? Chatitie padbawki? Dadaim wam padbawku8! Ale robotnicy
nie wierzyli w obietnice i wołali: W Moskwu jewo9! (do rzeki). Któregoś
ranka obudziły ich hałasy na dziedzińcu. Okazało się, że w domu fabrykanta
drzwi były pootwierane, a tłum wdarł się do środka oglądać to, co po jego

8
9

Czego potrzebujecie? Chcecie podwyżki? Damy wam podwyżkę.
Wrzućcie go do Moskwy!
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rodzinie zostało. Babcia też oczywiście pobiegła i jej wzrok przykuły nie
meble i wnętrza, ale porozrzucane po podłodze piękne zabawki. Pewnie
pomyślała wtedy o swoich dzieciach, które były setki kilometrów od niej.
Mieszkanie zajęli rewolucyjni działacze.
Jeszcze na długo przed powrotem dowiedziała się (zapewne z listów),
że nic strasznego ze strony Niemców nie spotkało jej rodziny, która zawróciła spod Pińska do domu. To strach kierował zachowaniem ludzi, a nie
rzeczywiste działania okupanta. Ci, którzy zostali w swoich domach, albo
zaraz wrócili, nie cierpieli tak ani głodu, ani udręki związanej z tułaczką, jak
bieżeńcy podczas rewolucji w Rosji i później do 1922 r.

7 lat wspomnień
Oczywiście w drodze powrotnej została ofiarą oszustów, którzy krążyli
po pociągu, przekonując podróżnych powracających do Polski, że pieniądze,
które wiozą, są w nowym kraju bezwartościowe i trzeba je zamienić na banknoty. Uwierzyła im, tak jak większość wracających i przywiozła do domu
mnóstwo nic nie wartych katerynek. Niektóre były nawet nieporozcinane
i dotarły w całych arkuszach. Można nimi było tapetować ściany. Służyły
potem dzieciom do zabawy. Przywiozła ze sobą kolorową kołdrę, którą uszyła
ze szmatek wynoszonych z fabryki. Pozostał nam też po prababci pozłacany
emaliowany krzyżyk na srebrnym łańcuszku sięgającym aż do pasa, srebrna
łyżeczka, szczypce do cukru, blaszany talerz w kolorowe kwiaty i 7 lat wspomnień, z których zostały już tylko strzępki. Mamy również jej książeczkę
oszczędnościową „Moskowskaja gosudarstwiennaja sbieregatielnaja kassa”
z ostatnim wpisem 34 ruble 8 kopiejek za 1918 r. (wcześniej miała ponad
1000 rubli, a później już tylko wypłacała), kartkę meldunkową z Moskwy
i już po polsku dokument podróży (bilet kolejowy) z Baranowicz do Bielska.
Z czasem w Morzu dostała od sąsiadek przydomek „Moskwa”, bo bardzo
lubiły słuchać jej opowieści.
Ale to, co najważniejsze przetrwało dla nas prawie 100 lat z bieżeństwa
babci, to z pewnością nie pamiątki materialne.
Babcia wróciła po 7 latach rozłąki z rodziną. Opuściła ją jako bardzo młoda dziewczyna, chociaż już mężatka, a przyjechała do domu jako
doświadczona różnymi kolejami losu kobieta. Gdy dotarła do Morza, jej
mąż Jan wrócił już z wojny z jenieckiego obozu i z przymusowych robót
gdzieś u gospodarzy w Galicji. Mojej mamie zapamiętała się historyjka,
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Książeczka oszczędnościowa Paraskiewy Chilimoniuk.

którą opowiadała babcia, a dla niej mąż, że w czasie głodu w obozie razem
z kolegami złapali i upiekli sobie kota. Babcia po powrocie przeniosła się
więc z dziećmi od rodziców do domu męża.

Zobaczysz swoju mamu…
I właściwie tutaj mogłaby się zakończyć nasza opowieść, bo tylko
tyle moja mama Walentyna Roszczenko z d. Szyło, a wnuczka Paraskiewy
wygrzebała z pamięci. Bardzo żałuje, że nie zapisywała tego wszystkiego,
co opowiadała jej babcia o swoim pobycie w Moskwie leżąc z nią na piecu,
albo maszerując do cerkwi w Starym Korninie10, a potem mieszkając z nią.
Historia jej bieżeństwa wcale nie skończyła się po 7 latach ucieczki ze swojej rodzinnej wsi i szczęśliwym powrocie do Morza, tuż przed Wielkanocą
w kwietniu 1922 r. Z pewnością rodzice i mąż, i zamężna już siostra Natala,
cieszyli się z jej powrotu. Jednak dla swoich dzieci – dziesięcioletniej Ziny
i dziewięcioletniego Pawła była, przynajmniej na początku, zupełnie obcą
kobietą. Już pierwsze spotkanie było zapowiedzią tego, co trwało potem wiele

10

Stary Kornin – w 1915 r. położony w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś położona
w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne.
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miesięcy, a nawet lat. Obserwująca Paraskiewę przez szparę w drzwiach (bo
inaczej się bała lub wstydziła) jej córka zawołała do brata: Paweł, chody zobaczysz swoju mamu11! Wiedziała od dziadków, że wróciła mama, ale to słowo,
ani osoba nie wywoływały w niej ciepłych emocji, może tylko dziecięcą ciekawość. Obie strony musiały się do siebie przyzwyczajać i poznawać. Nigdy
jednak zerwane tak wcześnie i na tak długo więzi nie zdołały się znów mocno
zawiązać. Mimo, że się polubiły, do końca pozostał lekki dystans. Nawet po
1946 r., gdy babcia jako wdowa, po śmierci syna – kawalera została sama ze
swoją jedyną córką (więcej dzieci już nie miała). Ale to, jaką nie dane jej było
być matką, stało się impulsem do tego, jaką była babcią dla swoich pięciorga
wnucząt. Przelała na nie całą swoją niespełnioną miłość do własnych dzieci:
na wujka Kolę, ciocię Ninę, wujka Wanię, moją mamę Walę i wujka Saszę.
Do śmierci w październiku 1970 roku doczekała się trojga prawnucząt.
Mnie i moją cioteczną siostrę rówieśnicę Lenę pilnowała przez cztery lata
na zmianę, a czasem nawet razem. Nie
pamiętam jej, ale utkwiła mi w głowie
jedna scena. Kiedy wróciłam raz z rodzicami od dziadków z Kleszczel do szkoły
w Daszach12, bo tam mieszkaliśmy na
poddaszu, babcia stała przy drzwiach
na piętrze i witała nas. Zapytałam wtedy
z dołu, czy miś po mnie płakał, jak nie
było mnie w domu. Babcia odpowiedziała: Oj płakał, Iroczka, płakał. I tylko tyle
w mojej pamięci. Już z opowiadań mamy
i taty wiem, że lubiłam ją szczypać po
rękach, a ona wcale tego nie zabraniała.
Dostawało jej się za to od moich rodziców, że mi pozwala, a ona twierdziła, że
Paraskiewa Chilimoniuk z prawnuczką sińce na rękach wcale jej nie przeszkaIreną Kondratiuk z d. Roszczenko. dzają. Ani to, ani wiele innych karygodnych zachowań rozpuszczonej trzylatki.

11

Paweł, chodź zobaczysz swoja mamę!
Dasze – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. hajnowskim, w gminie Kleszczele.
12
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Babcia Pasia
Wierzę, że z całym bagażem swoich doświadczeń włożyła wielki wkład
w ukształtowanie swoich wnuków jako dzieci, a potem dorosłych, nauczyła
ich żyć w zgodzie i przyjaźni i bezwarunkowo kochać własne dzieci i wnuki,
czego dowody dają po dziś dzień. Myślę, że gdzieś tam z góry na nas spogląda
od czasu do czasu, uśmiecha się i chyba jest z nas dumna.
Historia mojej prababci Pasi to kropla w burzy, jaka rozszalała się nad
Białostocczyzną w 1915 r. i pognała na wschód. Kropla, jakich spadło na tę
ziemię niezliczona ilość, ale dla mojej rodziny – życiodajna.

Nasza trójka: wnuczka, prawnuczka
i praprawnuczka Paraskiewy.

Irena Kondratiuk, Anna Kondratiuk, Walentyna Roszczenko

Narewskie historie

Tolik i Olesia
Byli sąsiadami. Domy ich rodziców stały obok siebie przy ulicy Popiele
(obecnie Dąbrowskiego)13. Urodzili się w tym samym 1911 roku. Aleksandra
Kurianowicz przyszła na świat w marcu, a Anatol Jakubowski – w listopadzie.
Bieżeństwo zawiodło ich w głąb Rosji, w dwa różne miejsca, oddalone od
siebie o około 2500 km.
Wyjazd Tolika
Ojciec Tolika tak mu wyjaśniał powody wyjazdu:
– Kozacy nas wyganiali, ksiądz mówił katolikom, by chować się po
lasach, a baciuszka prawosławnym – by wyjeżdżać do Rosji. Kozacy straszyli,
że Niemcy będą kobietom obcinać piersi, to co ja będę czekał na to?
Siostra ojca Tolika, Maria, mieszkała na Syberii, w Pietropawłowsku
(obecnie w Kazachstanie), więc tam pojechali. Razem z nimi także najbliższa
rodzina, dziadek Tolika – Gierasim – z żoną, wujek Józek z żoną, brat mamy
Tolika – Paweł Szachiewicz, najstarsza córka dziadka z mężem Nikodemem
Ostaszewskim. I tam na miejscu trzymali się razem.
Pietropawłowsk założony został jako rosyjska twierdza obronna.
W czasach bieżeństwa zamieszkiwało w nim około 40 tys. osób, z czego ok.
1/4 stanowili Tatarzy. Byli też Polacy zesłani za udział w powstaniach. U jednego z nich, pochodzącego spod Łomży Kalisiewicza, do 1916 r. mieszkała rodzina Tolika. Kiedy musieli się stamtąd wyprowadzić, była zima. Wylądowali
w tatarskiej łaźni, gdzie z powodu fatalnej wentylacji co rusz wynoszono na
dwór kogoś zatrutego czadem. A mróz był wielki i palić w piecach trzeba było.
13

Narew – w 1915 r. położona w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś gminna w woj.
podlaskim, w pow. hajnowskim.
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Ojciec Tolika był krawcem, szył m.in. szaty duchownym i dzięki temu
poznał pewnego mnicha, o. Aleksandra Worobiowa. O. Aleksander, widząc
w jakich warunkach mieszkała rodzina Tolika, chciał im pomóc. Kupił im
dom, przy ul. Pocztamskiej 87, i powiedział:
– To wasz dom na zawsze.

Wyjazd Olesi
Ojciec Olesi, Fanas (Afanazy Kurianowicz), latem 1914 r. dostał powołanie do armii rosyjskiej. Miał się stawić w Bielsku Podlaskim. Poszedł
razem z kolegą, na piechotę. W domu została jego żona, Helena oraz trójka
dzieci. Justyn, najstarszy, miał wtedy 11 lat, Julia – 8, a Olesia – 3 lata. Helena
dostała przezwisko „sołdatka”.
Kiedy latem 1915 r. brat Fanasa zajechał po Helenę, by zabrać ją ze sobą
na wschód, w ucieczce przed Niemcami, ona właśnie piekła chleb. Chciała
najpierw skończyć. On jej na to nie pozwolił, bo podobno do Bielska Podlaskiego wchodzą już Niemcy. Albo rzucasz chleb i jedziesz, albo zostajesz.
Zalała tylko piec wodą i odjechali. Furmanką dotarli do miejscowości Stołpce14. Z Narwi to ponad 350 km. Tam musieli zostawić krowę, konia, wóz
i wsiąść do pociągu.
Wysiedli gdzieś w guberni kałuskiej. Wszyscy jakoś znaleźli zakwaterowanie, tylko nie Hela. W końcu trafiła do kantorku przy młynie i tam
zamieszkała z trójką swoich dzieci. Wkrótce okazało się, że Kurianowicze
nie byli we młynie jedynymi lokatorami. Podczas gdy starsze rodzeństwo
chodziło do szkoły, albo bawiło się z kolegami, najmłodsza Olesia zostawała
z mamą w domu, a kiedy mama szła na zakupy – zostawała sama. Któregoś
razu po powrocie mama widzi, że mała Olesia siedzi wystraszona wysoko
na parapecie, a na podłodze – pełno szczurów.
Hela utrzymywała siebie i dzieci z zasiłku należnego żonie żołnierza.
Dzięki temu, że umiała czytać po cerkiewnosłowiańsku, pojawiły się dodatkowe możliwości. Kiedy miejscowi zorientowali się – podczas jakiegoś
pogrzebu, że Hela umie czytać psałterz, zaczęli ją zapraszać do czytania przy
takich okazjach. Nazywali ją „uczona bieżenka”. A także – „umna bieżenka”,

14

Stołpce – w 1915 r. położone w guberni mińskiej; obecnie miasto w obwodzie
mińskim na Białorusi.

Narewskie historie · 169

dlatego że umiała wykorzystać wnętrzności zwierząt i zrobić z nich kaszankę,
co dla tutejszych było czymś nieznanym.
Hela pisała listy do męża, ale dostawała odpowiedzi: „Przepadł bez
wieści – zginął, albo wzięty do niewoli”.
Mąż Heli, Fanas, przed wysłaniem na front, razem z innymi żołnierzami, przykłaniał się do relikwii – cząsteczki z krzyża, na którym ukrzyżowano Chrystusa. Najpierw dostał w wojsku zadanie zaopatrywania twierdzy
w Modlinie. Brał też udział w walkach. Gdzieś w okolicach Brześcia jego
zmiennik został postrzelony, upadł niedaleko. Fanas próbował go ratować,
chciał mu dać wody, okazało się jednak, że to na nic, że już nie żyje. Zaczął się
wycofywać, ale zauważyli go atakujący Niemcy. Dostał odłamkiem w plecy,
rana była ciężka, ale kość nienaruszona. Fanas miał w klapie zaszytą ikonkę
Matki Bożej, zaczął się modlić, trochę się z Nią targując, że jeśli chce ocalić jego dzieci, to musi teraz ocalić jego samego. Udało mu się wycofać do
punktu sanitarnego, okazało się jednak, że to punkt innego oddziału, tu go
nie przyjmą, musi iść do swojego. Dotarł. Podszedł do niego lekarz i kazał
jeść, Fanas mu na to, że nie jadł już dwa dni i że napiłby się herbaty. Przyniesiono mu herbaty. Ma wrażenie, że zna tego lekarza, ale nie wie skąd. Myśli,
myśli, w końcu sobie przypomniał. Poznali się w mieście Oroł, podczas jego
5-letniej służby wojskowej, kiedy jeszcze był kawalerem. Lekarz mu mówi,
że rana nie jest ciężka, poleży dwa tygodnie i wróci na front. Fanas na to
odparł, że nie chce na front, żeby dał mu papier i wysłał na tyły do Rosji, ale
nie na front. W odpowiedzi słyszy, że tak się nie da, bo jest za młody. Fanas
upierał się, że papier przecież wszystko przyjmie i żeby po starej znajomości
mu pomógł. Udało się.
W tym samym mieście, do którego trafił Fanas, przebywał niejaki Makuch (Antoni Ostaszewski), pochodzący z Narwi lub okolic. Rozgadany, łatwo
nawiązujący kontakty. Idzie Makuch ulicą, widzi rosyjskiego żołnierza i pyta:
– Czy nie ma tam u was starszego unteroficera Afansego Kurianowicza?
Żołnierz myśli i odpowiada:
– Tak, jest.
– A co on robi?
– Konie pasie.
– A to zabierzcie mnie do niego.
– A to tylko coś kupię i jedziemy.
I pojechali.

170 · Justyna Jakubowska

Makuch wiedział, gdzie jest żona Fanasa, więc ten mógł do niej napisać. Kiedy wybuchła rewolucja Fanas zrzucił mundur, by komuniści nie
złapali go jako „białego”. Zdecydowali się wrócić z rodziną do Narwi już
w 1918 r.

Rewolucja
Zima. Miejska ulica. Dwaj komuniści na saniach, jeden kieruje, a drugi strzela z cekaemu. W ich stronę biegną chłopi, z kosami, widłami i okrzykiem: „uraaa!” Padają jeden za drugim. To scena, którą Tolik podgląda przez
okno. Nagle w domu spada miska i tłucze się. Mama ma pretensje do Tolika,
że zbił miskę.
– Ale mamo, ja się jej nawet nie dotykałem – odpowiada Tolik.
Patrzy, a w ścianie dziura po kuli. Mama zagnała go za piec i jeszcze
wokół obłożyła poduszkami. Nocami w mieście nie było wody, robili więc
wodę ze śniegu. Nieodległa stacja kolejowa broniona była przez działa artyleryjskie. Jak ulica cichła i można było wyjść na zewnątrz, to słychać było
tylko jęki rannych.
Tolik po latach wspomina, że „wybijali jedni drugich”. Władzę nad
miastem przejmowali to komuniści, to biali, to znów komuniści. Powstania
chłopskie w okolicach Pietropawłowska wybuchały jeszcze w 1921 r. Po walkach
przyszedł głód. Zboża było dużo, ale było celowo palone, po to, żeby walczący
chłopi się poddali. Tolikowi zdarzało się widzieć padającego na ulicy człowieka,
który jak się do niego podchodziło, by pomóc, okazywał się już martwy. Zaprzyjaźniony z ich rodziną mnich Aleksander został wyciągnięty nocą z łóżka
i zabrany w samej bieliźnie, zimą. Nikt nie wiedział, co się z nim potem stało.
W 1922 r., kiedy sytuacja trochę się unormowała, zaczęli myśleć o powrocie do Polski. Jednym z powodów tej decyzji mogła być śmierć ojca Tolika,
Maksyma. Najprawdopodobniej jej przyczyną był tyfus. Jeden z wujków
Tolika, Józek, miał zostać w Rosji, a razem z nim – dziadek Tolika, Gierasim.
Jednak gdy wszyscy siadali już do pociągu, dziadkowi zrobiło się żal, że zostaje, dotychczas mieszkał razem z rodzicami Tolika. Następnego dnia rano
wujek Józek przyszedł ze smutną wieścią, że dziadek umarł. Na pogrzeb szli
już z pociągu. Dziadka Gierasima pochowali tuż obok Maksyma, ojca Tolika.
Gierasim Jakubowski chyba jako jedyny z tych, co zmarli w bieżeństwie,
ma pomnik na cmentarzu w Narwi. Pomnik wspólny z żoną, Fiokłą, która
wróciła do Polski i odeszła w 1934 r., tak samo jak jej mąż w wieku 82 lat.
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Powrót
Kiedy Kurianowicze wrócili do Narwi, Olesia miała 7 lat. Był Wielki
Czwartek. Dom był zniszczony, metalowe części pieca – powyciągane. Zamieszkali w tzw. domu diaka. Ktoś im przyniósł trochę drobnych kartofli,
tak małych, że nie dało się ich obierać, więc gotowali je ze skórką. Po trzech
latach przeprowadzili się do własnego, naprawionego domu.
Rodzina Tolika wracała do Narwi parę lat później niż rodzina Olesi.
Do przejechania było o 2500 km więcej. W drogę zabrali ze sobą kilka worków sucharów. Mieli też gruby plik carskich pięciorublówek, które przetrwały
do dziś. Pociąg co jakiś czas się zatrzymywał, odstawiali ich na bok, stali przez
dzień lub dłużej, a potem znów ruszali. Ich podróż trwała około 7 tygodni,
dojechali przed Zielonymi Świątkami. Dom nie był zniszczony.
Było jednak znacznie gorzej, niż w Rosji, bo nie było co jeść. Kilka dni
po powrocie Tolik z młodszym bratem wysłany został do Ancut15, by chodzić
po chatach i żebrać o chleb. Potem już nie chciał tak chodzić, powiedział,
że woli umrzeć z głodu. Kiedy mama dała mu do jedzenia gryczaną łuskę,
pytał co to jest, a mama na to: „Nie żuj, tylko łykaj”. Udało się znaleźć pracę
dla dwóch malców – przy wypasie cielaków. Przez pół lata zarobili na pud
żyta16 i nie musieli już kupować chleba, bo mieli swój. Tolik był pastuchem
przez 6 lat. Potem kupili woły i zarabiał oraniem. Zaczęli normalnie żyć na
początku lat 30.
Po bieżeństwie Olesia i Tolik spotkali się znów na tej samej ulicy
Popiele. Choć byli jeszcze dziećmi, oboje musieli pracować i zarabiać. Przez
jakiś czas razem paśli krowy. Do pracy chodzili na bosaka, jak im było zimno
w stopy, ogrzewali je w krowim łajnie.
Piotr i Mania
Ich rodziny mieszkały na dwóch krańcach ulicy Rybackiej (obecnie
Mickiewicza). W bieżeństwie znalazły się w tej samej guberni – saratowskiej.
Piotr Kiryłowicz, urodzony w 1908 r., zamieszkał z rodzicami w miasteczku
Klucze, 100 km od Saratowa. To samo miasteczko ma wpisane w dowodzie
15
Ancuty – obecnie wieś w gminie Narew; według Powszechnego Spisu Ludności
przeprowadzonego w 1921 r. była niemal w całości zamieszkała przez ludność rzymskokatolicką, dlatego też prawdopodobnie jej mieszkańcy w większości nie byli w bieżeństwie, źródło:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=27140&dirids=1 [dostęp 22.05.2017].
16
Pud – dawna rosyjska jednostka wagowa zboża, równa 16,38 kg.
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osobistym jako miejsce urodzenia Maria Rusinowicz, która przyszła na świat
w 1917 r. Jej rodzina mieszkała w majątku nieopodal. Mania pamięta nazwę
Czechany. Na współczesnej, internetowej mapie znaleźć można obok Kluczy
miejscowość Szychany.
W Kluczach stała wtedy duża murowana cerkiew pod wezwaniem
Opieki Matki Bożej. Ufundował ją w połowie XIX w. graf Wasyl Orłow-Denisow. Do niego także należał majątek Czechany. W 1910 r. w Kluczach mieszkało około 2 400 osób. W 1911 r. pożar strawił prawie połowę miasteczka. Po
rewolucji cerkiew została zamknięta (dziś jest w ruinie, a w Kluczach zostało
zaledwie kilkaset osób). Może właśnie w tej cerkwi została ochrzczona Mania?
Mania pamięta wielbłądy podchodzące do ich domu. Pamięta przedstawienie, w którym ona siedziała na widowni, a na scenie występowała jej starsza
siostra Wiera. Wiera grała orła, nagle ktoś wystrzelił do orła i orzeł upadł.
Mania myślała, że to się dzieje naprawdę, zaczęła głośno krzyczeć i płakać.
Mania pamięta, że jej tato nie bardzo chciał wracać do Polski, że wracać chciała
mama. Wiera też nie chciała wracać, nawet z tego powodu uciekała z domu.
Kiedy wyjeżdżali do Polski, w Rosji panował głód. Wujek Mani, Piotr,
nieposiadający swojej rodziny, oddawał swoje porcje jedzenia dzieciom
siostry. Nie przeżył, został tam pochowany. Przed wyjazdem do Polski na
świat przyszła jeszcze jedna siostra Mani, na imię miała Zina. W drodze
powrotnej jakaś pani, która nie miała dzieci, chciała by oddali jej Zinę. Nie
oddali. Ale niestety, już po powrocie, Zina zmarła.
Najstarsza siostra Piotra, Handzia, straciła w Rosji męża i dziecko,
oboje zmarli. Ojciec Piotra, Justyn Kiryłowicz zmarł tam na tyfus. Matka
Piotra, Olga, z siedmiorgiem dzieci wróciła do pustego domu. Wszystkie
dzieci musiały pracować. Kiedy niedługo po powrocie z bieżeństwa starszy
brat Piotra, Aleksander, miał wesele, Piotr nie mógł na nie iść, bo musiał
paść krowy. Jego siostry, zanim powychodziły za mąż, zarabiały jako służące
w rodzinach żydowskich.
Rodzina Mani po powrocie z bieżeństwa próbowała się żywić m.in.
fasolą, która przeleżała na strychu 7 lat. Gotowali ją przez wiele godzin, a ona
ciągle była twarda. Mania poszła do szkoły. Lubiła się uczyć i dobrze jej to
szło. Nauczyciel przyszedł do jej rodziców, żeby namówić ich, by Mania
kontynuowała naukę. Ale żeby znaleźć na to pieniądze, trzeba by sprzedać
krowę. A – jak to ktoś powiedział – kto by wtedy sprzedawał krowę, by
wysyłać kogoś na nauki.
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Mania i Tolik
Ojciec Mani Rusinowicz, Antoni, znany był ze swojego przywiązania
do tradycji. Orał wołami najdłużej ze wszystkich w Narwi. Nie zgodził się, by
jego syn kupił młockarnię. Często bywał w cerkwi. Najgorsze przekleństwo,
jakie mogło paść z jego ust to „psiakrew”, a i to bardzo rzadko. Kiedy Tolik
poprosił o rękę Mani, usłyszał, że Mania nie może wyjść za mąż wcześniej
niż jej starsza siostra. Powiedzieli mu: bierz starszą. Ale Tolik postanowił, że
zaczeka na Manię. Przez ten czas zarabiał na ślub spławiając drewno.
Kiedyś na święta słyszę taką wymianę zdań staruszków już, siedzących
tuż obok siebie na fotelu przed piecem. Tolik mówi do Mani, obejmując ją:
– Dobrze Ci było ze mną, prawda? Nie biłem Cię nigdy.
A Mania na to:
– Toż my kochana para.
Jednym z owoców tej „kochanej pary” jest Paweł, mój tato.
Olesia i Piotr
Olesia z Popieli i Piotr z Rybackiej wzięli ślub około 1929 r. Zamieszkali
w domu rodzinnym Piotra. Ale ten w domu bywał nieczęsto. Oprócz pracy
w gospodarstwie, latem zajmował się także spławianiem drewna, a zimą pracował przy wyrębie lasu. Ich najmłodszym dzieckiem jest Olga, moja mama.
Pamiątka
Cenną pamiątką, jaka została Fanasowi z czasów jego służby w wojsku
carskim, był order – ikonka. Otrzymał ją za to, że ochraniał kolej w czasie
podróży cara Mikołaja II z Petersburga do Moskwy. Dokumenty i zdjęcia
zostały spalone z obawy przed komunistami. Order Fanas zawsze nosił ze
sobą, nawet przy pracy. Niestety któregoś razu, jeszcze w latach 30., order
spadł do obornika, szukano długo, ale nie udało się go znaleźć. Fanas zmarł
pod koniec 1945 r., w wieku około 75 lat. Parę lat temu do potomków Fanasa
zgłosił się człowiek, który bada okoliczne tereny wykrywaczem metali i szuka
różnych zabytkowych obiektów. Chciałby spróbować na ich ziemi.
I znalazł order. Ale nie chciał go oddać. Przekonał go dopiero inny
zabytek z II wojny światowej, znajdujący się w posiadaniu prawnuka Fanasa.
I tak, niemiecki wojskowy baniak – pojemnik na maskę gazową, znaleziony
w lesie za narewskim cmentarzem, wymieniony został na rosyjski order,
odnaleziony na tzw. „sołdackim ohorodzie”. Czyli na kawałku ziemi, który
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Fanas otrzymał od państwa rosyjskiego po zakończeniu swojej 5-letniej
służby w carskiej armii, jeszcze w XIX w.

Order Afanazego Kurianowicza.

lipiec 2015
Justyna Jakubowska

Miejsce i historia,
której będę strzec

Pisząc wspomnienia o mojej rodzinie Kalinowskich ze wsi Rajsk17,
próbuję sobie wyobrazić, co czuli moi bliscy 100 lat temu, gdy musieli opuścić
swój dom, swoją ziemię, zostawić dorobek całego życia i udać się w nieznane.
Mogę tylko się domyślać, jak trudna to była decyzja.
Historia operuje liczbami, ale za tymi danymi są zwykli ludzie, ich
trudne wybory, jakże często tragiczne losy, tak jak w przypadku mojej prababci Anny Kalinowskiej i jej rodziny.
Szczególnie tragiczne są losy mieszkańców wsi Rajsk. Bardzo wielu
z tych, którzy powrócili żywi z bieżeństwa, tak jak moja prababcia Anna
i dziadek Grzegorz, 16 czerwca 1942 r. zginęło z rąk niemieckiego okupanta
i wraz z innymi 147 mieszkańcami wsi spoczywa we wspólnej mogile. Tym
trudniej opisywać ich bieżeńskie losy, gdy od bardzo dawna nie ma wśród
żywych uczestników zdarzeń z 1915 r.
Tym bardziej jestem bardzo wdzięczna mojemu tacie Mikołajowi Kalinowskiemu za przekazanie mi wielu cennych informacji o moich bliskich
i bardzo żałuję, że ich losy opisuję dopiero teraz. Myślę, że wiele innych
nieznanych mi faktów mogłabym umieścić w tych wspomnieniach, gdybym
mogła je przedyskutować z tatą, ale jest to już niemożliwe. Mój tata nie żyje
od 3 lat. Mimo to postaram się chociaż w dużym skrócie opisać znane mi
fakty, bo myślę, że warto przelać na papier dzieje moich bliskich, szczególnie
losy prababci Anny.
Jedyna pamiątka, jaka pozostała po mojej prababci to zdjęcie rodzinne
z 1939 r. Jest na nim w otoczeniu rodziny (najmłodszego syna Grzegorza,

17

Rajsk – w 1915 r. położony w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. bielskim, gmina Bielsk Podlaski.
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synowej Olgi, wnuka Mikołaja i wnuczki Zofii). Starsza pani, która wiele
przeżyła w swoim życiu. Być może myśli, że wreszcie u boku bliskich dożyje
swoich dni. Nie wie, że za trzy lata w wieku 73 lat wraz z synem Grzegorzem
zginie od hitlerowskiej kuli. Zostanie rozstrzelana jako najstarsza z 24 kobiet
za to, że dała kawałek chleba i sadła partyzantom. Myślę, że dzieliła się tym,
co miała, bo była dobrym człowiekiem. Doskonale wiedziała, co to głód. Być
może, gdy była kilka lat daleko od domu, ktoś dobry pomógł jej rodzinie.

Anna Kalinowska (w środku) z synem Grzegorzem
i synową Olgą oraz wnukami Mikołajem (moim tatą) i Zofią.
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Moja prababcia poza okresem bieżeństwa całe swoje życie spędziła w Rajsku, wsi położonej w powiecie bielskim. To tu wśród pól i lasów
w 1869 roku w rodzinie Krupickich rodzi się córka Anna. Ponieważ w tym
samym roku dokonuje się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę
murowanej cerkwi pod wezwaniem św. Wielkiej Męczennicy Paraskiewy,
chrzest małej Ani odbywa się w wybudowanej w 1863 roku cerkwi cmentarnej pod wezwaniem Opieki Matki Bożej (Pokrow). Kolejne uroczystości
religijne (ślub z Aleksym Kalinowskim, chrzty sześciorga dzieci) odbywają
w murowanej, wybudowanej w 1875 r. na wzniesieniu w centralnej części
wsi cerkwi pod wezwaniem św. Paraskiewy.
Rodzina Kalinowskich mieszka na „łubinie”. Tak, jak wszyscy mieszkańcy wsi trudni się rolnictwem. Dni upływają na pracy. Pracy w gospodarstwie jest dużo, ale rąk do pracy też nie brakuje. Mogłoby się wydawać, że
nic nie zakłóci spokoju położonej na uboczu wsi i ustalonego przez wieki
rytmu życia jej mieszkańców. Ale nic bardziej mylnego.

Rok 1914
Wybuch I wojny światowej jeszcze nic złego nie wróży. W rodzinie
Kalinowskich toczy się normalne życie. Troje starszych dzieci założyło już
własne rodziny. W rodzinie najstarszego syna Kiryła, który mieszka z rodzicami, rodzi się córka Anastazja. W tym samym roku u córki Kalinowskich,
Katarzyny, która z rodziną mieszka w pobliskich Plutyczach na świat przychodzi syn Jan. Z rodzicami mieszka jeszcze trójka młodszych dzieci, córki:
Tatiana (ur. 1900 r.) i Teodozja (ur. 1901 r.) oraz najmłodszy syn Grzegorz
(ur. 1909 r.).
Rok 1915
Drugi rok wojny jest tragiczny w skutkach, także dla mojej rodziny.
Moi bliscy muszą podjąć bardzo ważną decyzję: pozostać w Rajsku czy
uciekać w głąb Rosji. Docierają do nich informacje, że zbliżające się wojska niemieckie wymordują wszystkich prawosławnych mieszkańców tych
terenów. Wiem, że mój pradziadek Aleksy nie chciał opuszczać rodzinnej
miejscowości (może przeczuwał, że tu już więcej nie wróci), ale za namową
dzieci podjął decyzję o ucieczce.
Wiem, że po wyjeździe z Rajska moja rodzina (pradziadek Aleksy, prababcia Anna, syn Kirył z żoną i córką Anastazją, córki pradziadków Tatiana
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i Teodozja oraz syn Grzegorz) przez dłuższy czas przebywała w Białowieży.
Nie wiem, kiedy wyruszyli w głąb Rosji i jak dotarli do Symbirska18. Tam,
w Symbirsku w 1917 r. urodził się syn Kiryła, Leon.
Symbirsk (od 1924 r. Uljanowsk – od nazwiska Władimra Iljicza
Uljnowa, bardziej znanego jako Lenin, który urodził się w Symbirsku) to
miasto obwodowe w południowo-zachodniej części Rosji nad Wołgą położone około 893 km na wschód od Moskwy. Jako stolica guberni był ważnym
miastem w drodze na zachód. Oprócz tego znajdowały się tu także fabryki
amunicji, składy broni, fabryka świec. Być może moi bliscy znaleźli tam
pracę i jak na ironię losu, uciekając przed okrucieństwami wojny światowej,
znaleźli się w centrum wojny domowej.
W roku 1920 r. w rodzinie Kalinowskich rodzi się kolejne
dziecko – córka Kiryła, Anna. Nie wiem, czy też urodziła się w Symbirsku
i czy to w Symbirsku w kilka dni po jej urodzeniu zmarł jej ojciec. Nie wiem
też, jaka była przyczyna jego śmierci.

Rok 1922
Jak długą drogę musieli przebyć moi bliscy, aby powrócić do rodzinnego domu? Powrót był tym bardziej trudny, że nie wszystkim było dane
zobaczyć rodzinne strony. Na obcej ziemi na zawsze pozostał pradziadek
Aleksy i jego syn Kirył. Nie wiem, w jakich okolicznościach i gdzie zmarł
mój pradziadek.
Prababcia Anna do Rajska wraca z dwiema córkami, synem Grzegorzem, synową i trójką wnucząt. Zastaje spaloną wieś, ale widzi swój dom.
Na pewno cieszy się, że może zapewnić schronienie swoim bliskim, w jego
czterech ścianach. Dom nie ma dachu (dachówek) i okien. Jak się później
dowie, dom ocalał tylko dzięki „dobrym Niemcom”. Nie pozwolili „szabrownikom” na jego całkowitą rozbiórkę. Prababci udaje się odzyskać skradzione
okna. Dach musi pokryć słomą.
Prababcia i jej bliscy rozpoczynają nowy rozdział swojego życia. Synowa z dziećmi wyjeżdża z Rajska do swoich rodziców do Pilik19. Córki zakładają swoje rodziny. Z prababcią na gospodarstwie zostaje jej najmłodszy
syn Grzegorz.
18

Symbirsk – w 1915 r. stolica guberni symbirskiej; obecnie Ulajnowsk – miasto
obwodowe w Rosji.
19
Piliki – obecnie wieś w pow. bielskim, gmina Bielsk Podlaski.
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Kilka lat po powrocie do ojczyzny moją prababcię i dziadka czekają
kolejne wyzwania. Kryzys ekonomiczny (z lat 1929-1935) mocno rujnuje
polską wieś i moją rodzinę. Szczególnie katastrofalnie sytuacja kształtowała
się wśród ludności wiejskiej na Białostocczyźnie. Chłopi znaleźli się w sidłach
długów i ciężarów podatkowych. To 4 października 1934 r. do domu moich
bliskich i innych mieszkańców Rajska wkracza w asyście policji sekwestrator,
aby dokonać egzekucji zwierząt gospodarskich, bądź ubrań za długi podatkowe. Jednak wobec zdecydowanej postawy i czynnego oporu gospodarzy
zmuszony jest opuścić ich zagrody i wieś. Ostateczny epilog buntu rajskiego
rozegrał się na sześciu procesach sądowych. Do największych z nich należy
„proces 39’’, który odbył się w białostockim Sądzie Okręgowym w dniach od
24 do 28 marca 1936 r. Wśród oskarżonych były cztery kobiety. Jedną z nich
była moja babcia Olga. Była oskarżona za to, że moja rodzina nie chciała
dobrowolne oddać za długi podatkowe maszyny do szycia.

Rok 1942
Czwarty rok od wybuchu drugiej wojny światowej, już drugiej wojny
w życiu mojej prababci. Mogłoby się wydawać, że mimo wojny 73-letnia
kobieta wreszcie w otoczeniu czwórki dzieci, piętnaściorga wnuków doczeka
w spokoju swoich dni. Los zadecydował jednak inaczej. Dwadzieścia kilka
lat wstecz był trochę łaskawszy, bo zabrał „tylko’’ męża i syna, zostawił dom.
16 czerwca 1942 r. zabrał jej i życie i życie drugiego syna (egzekucja 149 mieszkańców wsi Rajsk). Z domu i gospodarstwa pozostały tylko zgliszcza.
Rok 2015
W czasach, w których przyszło mi żyć, gdy kliknięcie myszką otwiera
drzwi na cały świat, cieszę się, że na hasło „Rajsk” pojawia mi się informacja
o mojej rodzinnej miejscowości. To zasługa tych jej mieszkańców, którzy
z wielką determinacją pokonywali setki kilometrów, aby powrócić na ziemie
przodków i w wielkim trudzie tworzyć nowe życie. To także dzięki naszym
babciom, rodzicom, mimo wielkiej tragedii jaka spotkała ich w 1942 r. wieś
znowu pojawiła się na mapie i zaczęła tętnić życiem.
I ktoś, kto nie zna jej historii, nie uwierzy, że w okresie ostatnich 100 lat
jej mieszkańcy dwukrotnie musieli odbudowywać swoje domy, gospodarstwa.
I tylko my, ich prawnukowie, wnukowie i dzieci potrafimy strzec ich spuścizny. Czy zrobimy wszystko, aby wieś nie zniknęła z mapy? My nasze rodzinne
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gniazda opuszczaliśmy inaczej, w poszukiwaniu dobrej pracy, lepszego życia.
Swoje domy mamy w Bielsku Podlaskim, Białymstoku. Czy robimy wszystko, żeby historia i nam też wystawiła dobre świadectwo? Ja swoim bliskim
zawdzięczam bardzo wiele. Mimo, że prababcię Annę i dziadka Grzegorza
znam tylko z fotografii wiem, że byli bardzo dobrymi ludźmi. To dzięki nim
i mojemu tacie mam swoje miejsce na ziemi i będę go strzec.
Zofia Kalinowska

Kiedy dziadek mówi Wołga…
Dedykuję pamięci tych,
którzy odeszli... w zapomnienie

Pamięć jest ulotna. Mimo to spróbuję ocalić od zapomnienia fragment
historii mojej rodziny, a więc mnie samej. Będzie to też jeden z niewielkich
fragmentów wielkiej układanki z dawnych lat, opowiadający o historii mojego Narodu. Narodu, który poniósł ogromną stratę w ludziach, kulturze,
majątku materialnym, ale również w swojej historycznej ciągłości na ziemiach Rzeczpospolitej.
Po wizycie dziadka – nestora rodu, chciałam usiąść do biurka i zapisać to, co mi opowiedział, ale nie lubię pisać. Zwlekałam. Po jakimś czasie,
kiedy napisałam te słowa, wiedziałam, że to nie wszystko, coś już odeszło
w zapomnienie. Moja pamięć osoby 23-letniej, powinna być dobra. A jednak… Okazuje się, że pamiętamy nieraz rzeczy błahe, odległe, a gdy zapytać,
co zdarzyło się tydzień temu nie umiemy tego odtworzyć, nie pamiętamy.
Pamięć to mapa z białymi plamami naszej podróży po Ziemi.

Popławscy
Moi przodkowie z Dzierniakowa20 wraz z innymi bieżeńcami przemierzyli ponad tysiąc kilometrów do miejscowości położonej nad Wołgą,
której nazwy dziś już nie odtworzę. Szczegółów ich drogi nie znam. Nie żyją
już dawno bliscy, którzy to pamiętali. Zmarli wiele lat przed moimi narodzinami. Mój dziadek Michał Popławski (1913?-2007) dwa lata przed śmiercią
opowiedział mi swoje dziecięce wspomnienia z tej tułaczki. Moje zapiski
będą więc przekazem tych wydarzeń tak, jak odebrał je on jako dziecko.

20

Dzierniakowo – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj.
podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Gródek.
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Kiedy dziadek mówi Wołga, ja oczyma wyobraźni widzę
nie ogromną rzekę, ale ludzi wlokących się po jej brzegu. To takie
moje bardzo obrazowe skojarzenie
z dziełem Ilji Repnina „Burłacy na
Wołdze”. Pokazuje katorgę ludzi
w odległej Rosji. Drugie skojarzenie dźwięczy mi w uszach: Wołga, Wołga, mać radnaja21 i też coś
w tym jest. Przecież ta ogromna
rzeka żywiła osiedlonych wokół
niej ludzi.
Dziadek dobrze pamiętał
i z własnej chęci mi opowiedział
swoje wspomnienia dziecka sześcio-, może ośmioletniego. Był
wtedy nad Wołgą, która stanowiła
Dziadek Michał Popoławski w młodości
doskonałą drogę transportu. Wraz
z rodziną trafił do dużej nadwołżańskiej wsi na fali bieżeństwa. Ojciec dziadka – Jan, był stolarzem. Starsi
bracia dziadka również poduczyli się w warsztacie ojca. Razem z nim chodzili
do tartaku pana wsi – Padawkina. Dziadek pamiętał, że miał on wysokie
ogrodzenie. Stały tam wielkie kadzie, chyba z naftą.
Dziadek Michał wspominał, jak podkradał jabłka z pańskiego sadu
i jak starsi bracia zabierali go na ryby. Pamiętał, że kiedy na wiosnę rzeka
wylewała, gospodarz domu, w którym zamieszkali, przenosił się na pierwsze lub drugie piętro, czyli tam gdzie był bezpieczny. Rodzina dziadka była
skazana na mieszkanie na dole. Z jego wspomnień wynika, że już wtedy
biedniejsi mieszkańcy wsi wspólnie uprawiali ziemię. Razem kopało się
kartofle i zbierało siano, oczywiście z ziemi gospodarza. Niejako w zamian
za kąt i kawałek chleba, bulwy, czy trochę mleka. Jak wspominał dziadek,
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Wołgo, Wołgo, matko rodzona! – słowa rosyjskiej XIX-wiecznej pieśni ludowej
Из-за острова на стрежень.
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nie wiodło im się najgorzej, a może nawet lepiej niż w rodzinnej wsi, gdzie
ziemi mieli nie za wiele, a synów było sześciu.
Decyzja o powrocie w rodzinne strony, czyli do Dzierniakowa, musiała być trudna. Spowodowana była ówczesną sytuacją polityczną w Rosji.
W obliczu rewolucji moi bliscy chyba nie mieli wyjścia. Gdyby tam zostali,
pewnie wszystko potoczyłoby się inaczej. Może nie ja spisywałabym tę historię, lecz sam dziadek? Mnie pewnie by nie było, a on nauczyłby się pisać
w rosyjskiej szkole.
Los był dla Popławskich łaskawy. Wszyscy wrócili do kraju. Nie był
to jednak łatwy powrót. Okazało się, że ich dom spłonął. W całej wsi zostały tylko dwa, trzy domy. Rodzina zamieszkała w ocalałym, jednoizbowym
świronku22 z małym nędznym okienkiem. Pomieszczenie to zachowało się,
więc od dziecka wiedziałam, że właśnie tam przynajmniej przez rok mieszkała moja rodzina po powrocie z bieżeństwa. Na szczęście Popławscy umieli
budować domy. W Gródku pozostały nawet jeszcze dwa, które wznieśli.
Tragedia bieżeństwa wywarła ogromny wpływ na ich życie. Już w Polsce jeden z braci dziadka zmarł wskutek zapalenia płuc. Rodziny nie było stać
na leczenie. W momencie powrotu z Rosji dziadek wchodził w wiek szkolny.
Jednak w Polsce jego rodziców nie było stać na to, aby posłać najmłodszego
syna do szkoły. Dziadek mówił mi, że było do niej daleko i nie miałby w czym
chodzić, bo o buty i odzież było trudno. Mimo trudności, jednego z synów
Popławscy wykształcili na nauczyciela matematyki. Nie wiem, czy dwóch
z braci dziadka w ogóle wróciło po bieżeństwie z Rosji, czy ponownie do
niej wyjechali. W każdym razie, jeden z nich tam ożenił się z dziewczyną
pochodzącą z Gródka. Po jakimś czasie dosłał akty własności ziemi, którą
Popławskim chciano zabrać.
Materialnym dziedzictwem jest więc pozostawiona po nich ziemia,
stolarskie wyroby pradziadka, czy formy bucików, bo prapradziadek był
podobno szewcem. Po Popławskich odnalazły się także w rodzinie zdjęcia
wszystkich braci – Jana – imiennika pradziadka, Józefa, Władka, Konstantego, Mikołaja i najmłodszego Michała. Jeszcze jedną ważną zachowaną
pamiątką i zarazem narzędziami pracy prababci Olgi, które bardzo mogły
pomóc w trakcie bieżeństwa i po powrocie, były elementy od krosna tkackiego (nicielnica, czółenka). Wiadomo, że pradziadkowie zabrali je ze sobą
22

Świronek – mały spichlerz.
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do Rosji, a wiele lat później używała ich jeszcze moja babcia Lida. Dziadek
zresztą bardzo pilnował, żeby szanowała te rzeczy.
Dalsze losy Popławskich również nie były łatwe. W trakcie okupacji
radzieckiej podczas II wojny światowej pradziadek Jan został wywieziony
i najprawdopodobniej zamordowany przez NKWD za to, że był sołtysem we
wsi. Taki sam los mógł spotkać tego brata dziadka, który był nauczycielem.
Jeszcze długo po wojnie dziadek Michał bezskutecznie szukał ojca na listach
PCK wśród zaginionych.

***
Dziadek był jedynym moim przodkiem, z którym mogłam jeszcze
wtedy porozmawiać o tym, co było na bieżeństwie, żałuję… Szkoda, że nie
nagrałam jego wspomnień, szkoda, że coraz trudniej było z nim rozmawiać.

Aleksandra i Łukasz
Stoję nad grobem prababci Aleksandry Grześ na cmentarzu w Królowym Moście. Myślę o Was bieżeńcy i w duchu płaczę: Kak ciażkaja była
eta Waszaja żyzń23. Chyba każda rodzina poniosła ofiarę podczas tej wojny. Jednak los prababki Aleksandry był chyba najsmutniejszy, jeśli chodzi
o moich bliskich.
Pochodziła ona z Dąbrówek24. Wyszła za mąż do Pieszczanik25.
Pradziadek Łukasz był majętnym gospodarzem. Ziemi im nie brakowało.
W 1915 roku wyjechali wraz z innymi bieżeńcami do Imperium Rosyjskiego.
Nie wiem dokładnie, co się tam z nimi działo. Prababcia nie chciała tego
opowiadać, ale przebywali z pewnością w Moskwie. Tam, któraś z sióstr
babci – Zina, albo Marysia zdążyła ukończyć trzy klasy. Prababcia była osobą
bardzo pogodną, mimo tego, co przecierpiała. Miała sześcioro dzieci. Wracając z bieżeństwa pochowała swojego męża. Dziś nikt już śladu jego grobu
nie odnajdzie. Zawierucha wojenna i bieda uniemożliwiły rodzinie podróż
na miejsce jego pochówku. Został on dopisany na płycie nagrobkowej, pod

23
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Jak ciężkie było to wasze życie.
Dąbrówki – obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wa-

silków.
25

Gródek.

Pieszczaniki – obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie
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którą spoczywa prababcia. Moja babcia Lida była najmłodsza z rodzeństwa.
Urodziła się już po śmierci ojca, w 1920 roku.
Po powrocie z bieżeństwa Aleksandrze było bardzo ciężko samej
z szóstką dzieci. Zostali oni też rozkułaczeni. Ziemię, którą mieli, podzielono między innych mieszkańców wsi. Ze skrawka, jaki im został, trudno
było wyżywić samotnej kobiecie całą rodzinę. Na szczęście najstarszy brat
szybko poszedł do pracy w tartaku. Babcia Lida nosiła bratu obiady, a kiedy
podrosła, poszła służyć Żydom do Białegostoku.
Prababcia pochowała za swojego życia męża, a później podczas II wojny światowej syna i córkę wraz z całą jej rodziną zamordowanych przez
hitlerowców. Maria Dzienisik z mężem i dziećmi zginęła podczas pacyfikacji wsi Popówka26. Musiał to być ogromny cios dla prababci, tym bardziej,
że tuż przed wojną Dzienisiki chcieli popłynąć za ocean w poszukiwaniu
lepszego losu. Jednak Aleksandra wyperswadowała to córce. Pewnie nie
chciała, żeby żyła na obcej ziemi, tak jak ona musiała... Nie przyszło jej też
pewnie do głowy, że to zło, przed którym kiedyś uciekała, wróci i zabierze
jej syna i córkę z rodziną.
Los Aleksandry do końca jej dni pozostał tułaczy. Mama pamięta jak
prababcia przychodziła do nich z pomocą do Dzierniakowa ze szmacianym
tłumoczkiem na plecach. Były w nim poskładane same pocerowane ubrania
– nędzny dobytek prababci, bo przecież nie było wtedy emerytur. Aleksandra
dożyła sędziwego wieku, piastowała nawet swoje prawnuki w Białymstoku.
Była bardzo skromna. Jej ludzka i ziemska tułaczka zakończyła się po udarze,
kiedy to moja babcia zabrała ją ze szpitala do siebie. Prababcia modliła się
o szybką śmierć, żeby nie być ciężarem dla bliskich. I tak się stało.

Bieżeńcy w rodzinie taty
Rodzina mego taty ze strony ojca trafiła w trakcie bieżeństwa nad
Wołgę. Jakie było ich zdziwienie, kiedy ujrzeli tam snopy zboża i stogi siana
stojące nawet po pięć lat! Taki był tam urodzaj, że nie warto było zbierać
wszystkiego z pól i łąk.
Dziadek Włodzimierz (1911-1994) w momencie wyjazdu miał koło
czterech lat. Był najmłodszy, a cała reszta rodziny, czyli pradziadkowie i nawet

26

Popówka – nieistniejąca wieś na terenie obecnej gminy Gródek; w 1943 r. hitlerowcy
rozstrzelali 37 jej mieszkańców, a zabudowania spalili i zrównali z ziemią.
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jego starszy brat Andrzej mieli obowiązek pójść w Imperium Rosyjskim do
pracy. Do małego Wołodzi, jak trochę podrósł, należało gromadzenie opału,
a były nim zeschnięte krowie placki. Ziemia była urodzajna, ale nie było tam
lasów, ponieważ był to step. Taki oto kontrast zapadł w pamięć mego dziadka.
Powrót Gogielów nastąpił około 1922 r. Dziadek był już na tyle duży,
że zapamiętał kwarantannę w Glejsku koło Gródka27. Rodzina pradziadków
była już tak blisko domu, niespełna 4 kilometry, a utknęła tam na długi czas.
Możliwe, że nawet wyszło im to na dobre, ponieważ ich dom – podobny do
dworku, spłonął. Gogielów zakwaterowano w jednej izbie razem z rodziną
Filinowiczów z Walił-Stacji28. Jeszcze długo później obie rodziny pozostawały w przyjaźni, mimo trudnych warunków bytowych w jakich przyszło
im mieszkać.

***
Rodzina babci Walentyny z domu Jawchuta, prawdopodobnie trafiła
do Carycyna nad Wołgą (obecnie Wołgograd)29. Nie wiem, co się z nimi
działo w trakcie bieżeństwa, ale w pamięci rodziny pozostał niemiły wypadek.
W 1915 r. moja babcia dopiero się urodziła. W czasie podróży pociągiem na
głowę maleńkiej, dwumiesięcznej wówczas Wali nastąpił wchodzący do przedziału żołnierz. Po tym wydarzeniu na jej twarzy pozostała na zawsze blizna.
W Waliłach-Stacji pradziadkowie mieli ziemię, na którą pewnie szybko zechcieli powrócić z bieżeństwa. Kupił ją około 1909 r. pradziadek Teodor
od Eugenii Hasbach, spadkobierczyni majątku Waliły. Po powrocie okazało
się, że w ich domu mieszkał już ktoś inny. Pradziadków z dziećmi zakwaterowano naprzeciwko w budynkach kolei. Dom i ziemię jednak odzyskali,
ponieważ mieli ze sobą w bieżeństwie akty własności. Trzeba je było jedynie
po powrocie przetłumaczyć na język polski, ponieważ były wystawione
w języku rosyjskim i niemieckim. Tłumaczenia dokonano w 1924 roku,
a dokument ten zachował się do dziś.
Rodzina pradziadków po powrocie była w dobrej sytuacji, mimo że
była wielodzietna. Pradziadek Teodor był w carskim wojsku, a w nowo
27
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Glejsk – obecnie kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Gródek.
Waliły-Stacja – obecnie osada w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie

Gródek.
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Wołgograd – w 1915 r. Carycyn, położony w guberni saratowskiej; obecnie miasto
obwodowe w Rosji.
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odrodzonej Polsce za czasów marszałka Piłsudskiego przyznawano i wypłacano pensje weteranom. W Rosji pozostał jeden z braci babci. W Petersburgu wykształcił się na lekarza i tam założył rodzinę, z którą do dziś
korespondujemy.

***
Pisząc o moich przodkach mam wrażenie, że wskrzeszam ich. Ożywają
oni w opowieści dziadka, wspominkach mamy, taty… Wiecznaja pamiać dla
nich wszystkich.
Najmłodsza wnuczka
Marzena Konczerewicz
Gródek-Białystok, 2005-2015

Świadectwo niewiedzy

Słowo „bieżeńcy” jakoś zawsze funkcjonowało wokół mnie. Nie nazywało pewno w dzieciństwie dokładnie zdarzenia z 1915 r., ale kojarzyło
się z jakąś straszną, instynktowna ucieczką. Ze strachem. „Co my wtedy
przeżyli!”.
Nawet dziś instynkt i strach wydają mi się wpisane w znaczenie tego
słowa. Bieżeństwo nie było decyzją przemyślaną, nie dawano czasu na żadne
namysły, zastanowienia. „Bieżać” pachnie paniką, ucieczką na oślep. Wiemy
teraz, że często do bieżeństwa namawiali duchowni, prosząc też o zabranie
ze sobą lub pomoc w ukryciu ikon czy dzwonów cerkiewnych. Pierwiastek
religijny, nieracjonalny wyczuwałam w bieżeństwie od zawsze. Coś niezrozumiałego i metafizycznego, jak cienie w kącie ciemnego, dziecinnego pokoju.
Aż troje z moich dziadków brało udział w bieżeństwie. Tak mi się
wydaje, z udowodnieniem jest trudniej.
Czwarty tylko dlatego nie, że dziad Włodzimierz Siemieniako był
wtedy na wojnie, służył w carskiej armii. Jego rodzice wtedy już najprawdopodobniej nie żyli, a młodsze rodzeństwo chyba pozostało na miejscu, pomimo
że pochodzili z okolic, z których uciekano – wieś Ozierskie k. Krynek30. Mój
tata, urodzony w 1939 r. utrzymuje kontakty ze swoimi kuzynami ze strony
ojca, nie zna stamtąd świadectw pamięci o bieżeństwie.
Dużo młodsza żona mego dziadka, Nadzieja z Borowików, rocznik
1903 z Ciumicz31 brała udział w bieżeństwie z całą rodziną. Nikt już nie wie,
czy zerwali się i pobiegli, pakując może najpotrzebniejsze rzeczy na plecy, czy
udało się załadować wóz i uciekać z jakimś dobytkiem? Starsze rodzeństwo

30
31

Ozierskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki.
Ciumicze – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki.
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babci było częściowo pożenione i zamężne, ona była najmłodszą z córek
i był jeszcze beniaminek rodziny Misza (ja pamiętam, że z r. 1906, tata nic
nie pamięta, a Misza zginął jako kawaler na początku II wojny). Babcia Nadzieja mieszkała potem z nami i to od niej pochodzą moje wczesnodziecięce
odczucia o bieżeństwie jako tragedii i strachu.
Wiemy o niej i o jej rodzinie, że zatrzymało ich aż w Carycynie
(obecnie Wołgograd), pracowała tam przy kopaniu okopów. Czy była tam
szczęśliwa? Czy mogła być tam szczęśliwa? Moim zdaniem podobał się
jej „wielki świat” i miasto, czego dowodzi fakt, że dziesiątki lat potem, gdy
jej najmłodszy syn ożenił się i osiadł w Białymstoku, przeprowadziła się
do niego. A jeszcze przed ślubem (przecież nie z wielkiej miłości, tylko
z woli ojca) próbowała uciec do Białegostoku i znaleźć tam pracę. Chciała
uciec i w końcu uciekła od wiejskiego życia: to dla mnie dowód, że dobrze
wspominała Carycyn.
Ale mój tato nie wyklucza, chociaż nie jest pewien, że śmiertelną
ofiarą bieżeństwa mogła być (moja) prababcia Borowik. Zmarła gdzieś
w drodze, czy później? Babcia Nadzia była w Carycynie młodą dziewczyną, wyrwaną ze swego środowiska, wrzuconą w inne, bez oparcia w matce,
w starszym rodzeństwie. Takie osoby najłatwiej nasiąkają nową kulturą.
Najbardziej dotykalnym dowodem na to, że zawędrowała tak daleko i że
nie czuła się tam najgorzej, była pieśń o Napoleonie, po rosyjsku: „Za czem
ja szoł k tebie, Rossija?”. Pamiętamy babcię śpiewającą oboje – mój tata i ja.
Wielkie wzruszenie wzbudziła ta pieśń znaleziona niedawno przeze mnie
na Youtubie.
Ciekawe jest to, że ciumicki dom babci przetrwał bieżeństwo, nikt
go nie spalił. Ja mam pamięć opowieści, ale wcale nie jestem pewna, czy
to nie jest moja fantazja, opowieści o powrocie. Że babcia wraca do domu,
otwiera drzwi i sięga po coś, po drewnianą łyżkę?, którą wybiegając/wybieżając zarzuciła gdzieś w kąt i ta łyżka tam na nią czekała. Wymyśliłam? Dom
w Ciumiczach według świadectwa mego taty do dziś stoi, jest zamieszkany
przez potomków jednego z jego wujów.
Rodzice mego dziadka, ojca mamy, Eugeniusza Borowskiego z 1905 r.
mieszkali w Choroszczy32 i byli katolikami. Na początku XX w. tylko część
mieszkańców, chyba nie znaczącą ilościowo, stanowili prawosławni. Pomimo
32

Choroszcz – miasto i gmina w woj. podlaskim, w pow. białostockim.
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to ruszyli. Nie mam wiedzy historycznej o Choroszczy, ale pewno to było
tak, że pomimo praw miejskich prawosławna ludność przełomu XIX/XX w.
to byli po prostu rolnicy, ludzie utrzymujący się z ziemi. Na stronach parafii
(cerkiewchoroszcz.pl) znalazłam informację , że od 1905 r. wierni nie mieli
nawet swego proboszcza, po śmierci poprzedniego kolejnego powołano
dopiero w 1922 r., czyli już po powrocie. Ze strony parafii pochodzi również
informacja, że niewiele rodzin prawosławnych wróciło z bieżeństwa. Moi
powrócili – jeśli byli. Moja mama nie interesuje się historiami rodzinnymi,
nic nie pamięta z opowieści dziadka. Mnie się wydaje, że słyszałam jakieś
wzmianki typu: „jak byłem mały, kilka lat mieszkaliśmy w głębi Rosji”, „mój
tata pracował w Rosji”. Mam wrażenie, że jak chodziłam do szkoły, dziadek
pokazywał mi nawet miejsce na mapie. Nie wiem. Podobno tak się zdarzało,
że katolicy ruszali wówczas za prawosławnymi sąsiadami.
Znowu o babci Ludmile z domu Bilewicz, matce mojej matki wiem
niewiele. Nie pytałam jej o to – właśnie obie uświadamiam, że babcia Nadzia miała nad nią tę przewagę, że nie trzeba było jej pytać, opowiadała
sama. Babcia Ludmiła była najstarszą córką swoich rodziców, a mama – jej
najstarszą córką. Nikt z żyjących nic nie pamięta. Tylko mój tata, czyli zięć
babci, wspomina, że babcia gdzieś kiedyś mówiła o tym, że jako malutka
dziewczynka musiała z rodzicami kilka lat mieszkać w Rosji, w miejscowości Lipieck33. Sprawdziłam w Wikipedii – taka miejscowość istnieje. I to
wszystko.
Co te historie znaczą dla mnie dziś? Może rozumiem trochę lepiej
atmosferę domu, dzieciństwa. Skłonność ku kulturze rosyjskiej przypisywałam wtedy prawosławiu. Moi dziadkowie, nie tylko babcia z Ciumicz, znali
na pamięć mnóstwo wierszy i piosenek po rosyjsku, moja mama chciała
iść na filologię rosyjską. To nie jest takie proste przełożenie, wiem to teraz.
Była jakaś pamięć, jakaś wiedza, którą nikt się ze mną nie dzielił, może
nawet nie rozmawiano między sobą. Moi „wiejski” i „miejski” dziadkowie
widzieli się kilka razy w życiu, na ślubie dzieci, potem może na naszych
chrzcinach. Nie było rozmowy, była atmosfera.
Wydaje mi się, że moim dziadkom historie z bieżeństwem otworzyły
horyzonty. Chyba żadne z nich w inny sposób nie wydostałoby się ze swoich

33

w Rosji.

Lipieck – w 1915 r. położony w guberni woroneskiej; obecnie miasto obwodowe
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rodzinnych miejscowości, nie zobaczyłoby, że świat jest wielki i różny od
tego, co znają. Oczywiście, wrócili na swoje, pozostali, ale zyskali marzenia
i wyobrażenie innych możliwości. Dziadkowie od strony mamy (niezależnie
od siebie, ze swoimi rodzicami) osiedlili się w Białymstoku; dziadkowie ze
strony taty pozostali na wsi, pod Krynkami. Dla babci Nadzi zmiana polegać
mogła na spełnionym na starość „miejskim” marzeniu.
Anna Szerszunowicz

O tych, co już zasnęli
w cieniu nadbużańskich topoli

Kiedy redaguję tę książkę nie ma już
najważniejszej bohaterki tego reportażu,
mojej babci, ś.p. Olgi Sawczuk (1925-2017).

Moi prapradziadkowie i pradziadkowie byli w bieżeństwie. A ja i kilkudziesięciu ich potomków, wnuków, prawnuków, praprawnuków, jesteśmy,
bo wrócili. Nie mam dokumentów. Nie znam szczegółów. Nie znam miejsc,
ani dat. Nie mogę odtworzyć tej historii. Z tego okresu posiadam jedynie
fotografię pradziadków i ikonę od prababci Pelagii.
Pelagia i Łukasz Sawczukowie. I ich najstarsza córka Natalia, wówczas
może czteroletnia dziewczynka. Dumnie pozują do fotografii. Tam, w Imperium Rosyjskim. Nie wyglądają na biednych chłopów. Nie wyglądają na
małżeństwo z szóstką dzieci. Są gdzieś bardzo daleko od nadbużańskich
Nowosiółek, położonych w cieniu jabłeczyńskiego monasteru34. Nie wiedzą
jeszcze, co przyniosą im kolejne lata, czy kiedykolwiek wrócą na swoją ojcowiznę, jak będą tam głodować, jak przeżyją kolejną wojnę, że pochowają
młodo jednego z synów…
Tam, gdzie zrobiono im to zdjęcie, wyglądają na zdrowych i spokojnych. Przeżyli. Może mieszkają w mieście. A może w jakiejś mniejszej
miejscowości. Mogli też właściwie wybrać się ze wsi do miasta i przy jakiejś
34

Nowosiółki k. Jabłecznej – w 1915 r. położone na granicy guberni chełmskiej i grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sławatycze. Niedawno
dowiedziałam się (przy okazji wywiadu o wysiedleniu w akcji Wisła z wieloletnim sołtysem
Nowosiółek, do którego zaprowadził mnie stryj Eugeniusz), że przed II wojną światową Nowosiółki należały do parafii w Domaczewie (obecnie Białoruś), do którego prowadził most przez
Bug oraz że w cerkwi w Domaczewie został ochrzczony mój dziadek Michał. Wyszukałam
w Wikipedii tę niebieską drewnianą cerkiewkę, nosi wezwanie św. ap. Łukasza, po którym
imię miał prapradziadek oraz jego pierworodny syn. O moście tym od babci może kiedyś
słyszałam, ale że chodzono do tej cerkwi – nie przypominam sobie, aby wspominała. Babcia
urodziła się na kolonii z dala od wsi i może stamtąd bliżej było do monasteru w Jabłecznej.
Dobra komunikacja z Domaczewem tłumaczyłaby fakt, że prapradziadek Wasilij po powrocie
z bieżeństwa został tam urzędnikiem.
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większej okazji zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ale są dobrze ubrani. Stać
ich na fotografa. Łukasz nosi mundur, w którym wygląda tak dostojnie. Pelagia ma ładnie skrojoną bluzkę. Natasza – odświętny kostiumik. Mają się

Pelagia i Łukasz Sawczukowie z córką Nataszą. Fotografia z okresu bieżeństwa.

dobrze. Może on pracuje w administracji tego miasta, może ona jest krawcową. Pewnie mała Natasza bawi się z miejscowymi dziećmi. Na pewno chodzą
do cerkwi. Na pewno spotkali życzliwych ludzi, bo żyją i są na tym zdjęciu.
Może mieli szczęście. Może żarliwie się modlili. Jak odnajdują się w totalnie
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obcej rzeczywistości? A może dodatkowo – miejskiej, a nie wiejskiej. Nie
wiem, czy są tam tylko oni troje, czy mają przy sobie pozostałą rodzinę
z Nowosiółek. Trudy bieżeńskiej tułaczki mogły rozdzielić ich z bliskimi,
z którymi w strachu opuszczali ojcowiznę. I może spotkali się z tymi, co
przetrwali dopiero po kilku latach w rodzinnych stronach. A może niektórych stracili na zawsze…
Nie wiem, gdzie została wykonana ta fotografia. Nadruki na odwrocie kartonowej podkładki, na którą naklejone jest zdjęcie, jasno wskazują,
że to rosyjska robota. Brak jednak szczegółowego tropu: daty, nazwy miejscowości, czy zakładu. Napis „Cabinet portrait” okazuje się nazwą modnego
na przełomie XIX i XX wieku sposobu wykonywania fotografii. Format
gabinetowy miał właśnie formę odbitki naklejonej na nieco większy karton,
tworzący ramkę. Na odwrocie reklamował się zakład fotograficzny, w którym wykonano zdjęcie. Jakim wspaniałym dokumentem mogłaby się okazać
ta fotografia, gdyby właściciel zakładu, w którym pozowali Łukasz, Pelagia
i Natalia nie nakleił odbitki na kartonik masowej produkcji, pozbawiony
danych identyfikujących zakład.
Wyobrażam sobie, że byli w Kursku. I stamtąd przywieźli cenną
ikonę. To piękne przedstawienie Matki Bożej z Dzieciątkiem, otoczonej
wizerunkami świętych i proroków. Ikona jest podpisana jako Kursko-Korzenna „Znak”. Być może Łukasz i Pelagia zabrali w drogę ikonę lokalnie
czczoną tam, gdzie spędzili okres uchodźstwa? Na pamiątkę miejsca,
na pamiątkę ocalenia, z intencją szczęśliwego powrotu…
Nie wiem, jak pradziadkowie wrócili z tej rosyjskiej fotografii w rodzinne strony. Doczekali się kolejnych dzieci. Może zresztą, któreś urodziło
się w bieżeństwie. Nie wiem. Nie mam dokumentów. Nie znam szczegółów,
miejsc, ani dat. Po Nataszy na świat przyszli: Łukasz, Aleksandra, Andrzej,
Mikołaj i Michał, mój dziadek. Dziadek zmarł jeszcze przed moimi narodzinami.
Jedynym źródłem informacji są teraz opowieści mojej babci Olgi.
Sawczukowie byli jej sąsiadami. Teściami zostali dopiero w latach 50. Babcia wspomina, że rodzina Łukasza i Pelagii była wśród miejscowych znana
z religijności. W ich chatce w Nowosiółkach, w kąciku z ikoną, zawsze paliła
się lampka. Sawczukowie żyli bardzo skromnie. Babci zapadło w pamięć
powiedzonko, obrazujące niedostatek wielodzietnej rodziny: Miszka, Griszka

196 · Katarzyna Sawczuk

i Łuka, choditie sup kuszat’, a jak zaczerpnułsia dna, tolko kropuczka odna35.
Pewnie powtarzały to dzieci, bawiące się na wiejskich podwórkach…
Ze skrawków wspomnień babci tworzę sobie wyobrażenie o pradziadku Łukaszu. Zastanawiam się, jak musiało go zmienić przeżycie bieżeństwa.
Podobno wyróżniał się czystym rosyjskim akcentem. Był człowiekiem bardzo honorowym i pobożnym. Zmarł w okresie okupacji, nieświadomy tego,
że mieszkańców Nowosiółek czeka kolejna tułaczka… Prababcia Pelagia
dożywała w domu wybudowanym przez moich dziadków w Nowosiółkach,
tuż obok starej chatki. Pilnowała wnuków. Czasem ukradkiem płakała, rozmyślając nad tym, jaki mają oni dostatek, a jak to było kiedyś. W domu
Michała i Olgi pozostawiła też, ze swoim matczynym błogosławieństwem
przywiezioną z Rosji ikonę …
Łukasz, Pelagia, Łukasz, Aleksandra, Andrzej, Mikołaj i Michał. Nie
wiem o nich prawie nic. Pamiętam trochę dziadka Andrzeja i dziadka Kolę.
Wszyscy spoczywają na cmentarzu w Jabłecznej, oprócz Nataszy, dziewczynki
ze zdjęcia... Nigdy nie spotkałam Nataszy, bo historia lubi się powtarzać. Tak,
jak jej rodzice, którzy jako młode małżeństwo zostali nagle rzuceni w daleki,
obcy świat, tak i ona musiała po II wojnie światowej przymusowo wyruszyć
w nieznane. Wysiedlona została z mężem na Ziemie Odzyskane w ramach
akcji „Wisła”. Swoje życie spędziła na Warmii, we wsi Zięby36. Gdy tylko mogła, przyjeżdżała w rodzinne strony. Przeważnie na święto jabłeczyńskiego
monasteru. Spotkać się z bliskimi, powspominać, pooddychać nadbużańskim
powietrzem i pomodlić się do świętego Onufrego. Bóg wynagrodził Nataszy
jej niepokoje dwukrotnej tułaczki. Dożyła prawie stu lat.
Pelagia – wówczas już wdowa – i pozostała część rodziny uniknęła
wysiedlenia. Synowie Sawczuków walczyli w Wojsku Polskim, więc władze
przeprowadzające akcję wysiedleńczą zakwalifikowały ich jako Polaków.
Mogli pozostać w Nowosiółkach, gdy cała wieś się wyludniała. Psy wyły,
zostały puste domostwa, prawie nikt nie przychodził na nabożeństwa do
monasteru. Szczęście w nieszczęściu… Lata 50. były już pogodniejsze. Andrzej, Mikołaj i Michał założyli rodziny, rodziły się dzieci. Obok starego
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Ironiczna rymowanka obrazująca biedę: Michałku, Grzesiu, Łukaszu, chodźcie jeść
zupę, a jak zaczerpnęli dna – tylko jedna krupa.
36
Zięby – obecnie wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie
Górowo Iławeckie.
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domostwa Sawczuków powstały jeszcze dwa domy. Rodzina została blisko
siebie, w jednej wsi, wspierając się w dobrych i złych chwilach.

***

Paulina i Michał Melaniukowie. Fotomontaż, lata 60.

Paulina i Michał Melaniukowie opuszczali Nowosiółki jako młode
małżeństwo. Tuż przed bieżeństwem, w 1915 r. na świat przyszedł ich pierworodny syn Piotr. W drogę wyruszyli wszyscy domownicy, rodzice Michała
– Wasilij i Fiekła37 oraz jego siostry – Ksenia i Pelagia, zwana Pułaszką. Nie
ma pewności co do tego, czy rodzice Pauliny – Grigorij i Anastasija38 z sąsiedniej Lisznej – też zdecydowali się na podróż.
O bieżeństwie pradziadków Melaniuków, rodziców babci Olgi mam
tylko skrawki informacji. Babcia wie, że dotarli do guberni tambowskiej.
Rodzice chyba nie opowiadali jej dużo o tamtych przeżyciach, a może czas
zatarł w pamięci jakieś zasłyszane dawno temu historie. Olga była najmłodszą
córką spośród piątki dzieci, urodziła się w 1925 r., dziesięć lat od wydarzeń
związanych z wielką ucieczką.

37
38

Bazyli i Tekla.
Jerzy i Anastazja.
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Skojarzenia związane z wyjazdem w głąb Imperium Rosyjskiego…
Dlaczego wyjeżdżali? Nie wiadomo dokładnie, wszyscy jechali, bali się wojny,
wszyscy zbierali się do ucieczki. Jak było w drodze? Cudem musieli przeżyć
tę drogę. Jechali pociągami. Ludzie umierali z głodu. Zostało dużo sierot,
zabierali je do ochronek. Musiało to być straszne wszystko, ale modlili się,
trzymali się razem… i jakoś przeżyli.
Dotarli do tambowskiej guberni. Tam byli dobrzy ludzie, pomagali przyjezdnym. Była dla bieżeńców praca. (Jak czytam, obwód tambowski to region bogaty w surowce mineralne). Były kopalnie, szachty. Ojciec
pracował końmi. Wywozili węgiel do jakiegoś składu. Zarabiali na życie.
A jak wracali? W którym roku nie wiadomo, ale pewnie przed rewolucją.
Później tam był już głód, wywózki na Sybir. Przyjechali, to przywieźli ze
sobą trochę pieniędzy, czerwońców. Ale tutaj nic nie było, mama opowiadała,
że gotowali zupę z lebiody, bo nie było co jeść. Dopiero z czasem wszystko
wróciło do normy. Waśka, drugi brat urodził się w 17-tym roku, to może
jeszcze w Rosji. A siostry Mania i Natala39 już w Nowosiółkach.
Czy dzięki temu wyjazdowi poprawiła się pozycja społeczna Melaniuków? Czy rzeczywiście życie stało się łatwiejsze dzięki przywiezionym
czerwońcom? Tak to sobie wyobrażam… Po powrocie prapradziadek Wasilij
został starszynoju – prawdopodobnie wójtem – w Domaczewie. Tak Melaniukowie zyskali w Nowosiółkach przezwisko Hałały40. Podobno Wasilij po
powrocie z miasteczka rozporządzał – donośnym głosem – mieszkańcami
Nowosiółek, co do jakichś wart, czy innych obowiązków związanych z pracą
na rzecz społeczności.
Babcia nie jest pewna, czy siostry jej ojca wyjeżdżały w bieżeństwo
jako panny, czy już jako zamężne kobiety. Bo ich mężowie byli nietutejsi,
miastowi. Rozmawiali w języku rosyjskim, a nie w gwarze ukraińskiej, jakiej
używano w Nowosiółkach. Obie ciotki mieszkały w Brześciu. Może więc
poznały swoich wybranków w Rosji i przeprowadziły się z nimi do miasta
blisko rodzinnej wsi? Ksenia, najmłodsza córka otrzymała prawdopodobnie
w posagu przywiezione czerwońce. Może też wyszła bogato za mąż. W okresie międzywojennym Ksenia i Paweł Iwaniccy założyli w Brześciu Hotel
Poznański. Oferowali noclegi i obiady. Musiało im się wieść całkiem dobrze.

39
40

Rodzeństwo babci: Bazyli, Maria (Kiryluk), Natalia (Radziwinowicz).
Od ros. глаголать.
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Przypomina jeszcze o tym stary nagrobek Wasilja i Fiekły na cmentarzu
w Jabłecznej. Prawdopodobnie ufundowała go córka z Brześcia, grawerując
dedykację от дочери Ксении41. Szczęście Iwanickich nie trwało jednak długo.
W czasie okupacji niemieckiej musieli uciekać z Brześcia przez Bug, zostawiając cały swój poukładany świat. Stracili wszystko. Nie mieli już rosyjskich
czerwońców, tylko zapamiętane przez babcię duby, banknoty z dębowym
drzewkiem. Cały worek pieniędzy, które straciły wartość… Zatrzymali się
w domu Melaniuków na kolonii w Nowosiółkach. Później otrzymali odszkodowanie za utracony dorobek, przeprowadzili się do Białej Podlaskiej. Tam
też, wraz z synem Żorą (Jerzym) spoczywają na cmentarzu przy cerkwi…
Ich córka Lolka (Lidia), przeprowadziła się do Warszawy, miała syna, więcej o nich nie wiem. Druga siostra pradziadka Michała, Pelagia mieszkała
w Drohiczynie (obecnie obwód brzeski na Białorusi). Babcia nie mogła
odżałować, że straciła kontakt z tą częścią rodziny.
A Paulina i Michał, wraz z dziećmi, a nawet już wnukami, musieli
przeżyć w 1947 r. kolejną tułaczkę. Na Zachód. Tak wśród wysiedleńców
utarło się mówić o Ziemiach Odzyskanych. Spędzili kilka lat w Ziębach na
Warmii. A gdy tylko pozwolono na legalne powroty (1956 r.) – wrócili na
swoją ojcowiznę, płacąc odstępne za swój własny dom, zajęty przez obcych
ludzi. Wspominam o tym, co wydarzyło się trzy dekady po bieżeństwie,
bo w przypadku mojej rodziny, słowa: jestem, bo wrócili, należy opatrzyć
nawiasem: jestem, bo wrócili (dwukrotnie).

***
Historie obu opisanych rodzin scala osoba mojej babci Olgi. Babcia
opiekowała się mną w dzieciństwie. Opowiadała sama. Niektóre historie
wiele razy, ale za każdym razem inaczej, stawiając akcent na innych szczegółach. Choć były też opowieści, na które musiał przyjść odpowiedni moment.
Babcia miała artystyczną duszę. Uwielbiała czytać. Śpiewała w monasterskim
chórze, a gdy nie dawała rady już chodzić do cerkwi, w domu odśpiewywała
całą Liturgię.
Dzięki babci mam pamięć rodzinną. Dzięki niej wiem, skąd pochodzę
i kim jestem. Wiem, jak duża jest moja rodzina, choć całej może osobiście nie znam. Mam groby i opowieści, a nawet trochę fotografii. Mam też
41

Od córki Kseni.
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przywiązanie do prawosławnej wiary. Wciąż trwa jeszcze najstarsze pokolenie
mojej rodziny. Olga (umarła wiosną 2017 r.), Nina i Maria – trzy synowe Pelagii i Łukasza Sawczuków. Mieszkają w trzech sąsiadujących ze sobą domach
w Nowosiółkach. Spotykają się na ławce w sadku i rozmawiają po swojemu.
lipiec 2015-lipiec 2017
Katarzyna Sawczuk

Ikona Kursko-Korzenna „Znak” po prababci Pelagii Sawczuk, odnowiona w 2015 r.
Czy została przywieziona z bieżeństwa? Pewności nie mam i nikt już na to pytanie nie
odpowie. Trafiłam na identyczną ikonę w internecie. Dalsze poszukiwania doprowadziły
mnie do informacji, że pochodzi z początku XX w. i została stworzona w fabryce
А. Жако и Ко w Moskwie. Francuz pod koniec XIX w. wprowadził na rosyjski rynek
metalowe puszki na słodycze, oprawione wzorami i rysunkami naniesionymi techniką
chromolitografii. W odpowiedzi na rosnącą konkurencję i potrzeby prawosławnego
narodu – wykorzystał tę technikę, by upowszechnić ikony. Podobno były na tyle tanie,
że mogli sobie na nie pozwolić najbiedniejsi. Przedsiębiorcy zapewniło to sukces,
a ludziom dało możliwość modlitwy przed własnymi ikonami.

Dlaczego „bieżeństwo”,
a nie „refugeeism”?

W tym roku (2015 – przyp. red.) musiałam napisać po angielsku
pracę badawczą z historii na dowolny temat, który mnie interesuje. Kiedy
przyszłam do nauczycielki, żeby przedstawić jej swój pomysł na pracę o bieżeństwie, zmarszczyła brwi, czytając tytuł. „Bieżeństwo? Takie słowo istnieje?” – zapytała. Odpowiedziałam, że wprawdzie jest to słowo zapożyczone
z rosyjskiego, ale z całą pewnością istnieje i oznacza konkretne wydarzenie
z 1915 roku. Opowiedziałam jej o tym krótko, bo wciąż nie wydawała się
przekonana i widać było, że pierwszy raz słyszy o bieżeństwie. Postanowiła
koniecznie wyperswadować mi użycie tej nazwy w tytule, tłumacząc przez
następne 10 minut, że nauczyciel sprawdzający pracę jej nie zrozumie i że
lepiej to nazwać „refugeeism”. Mój upór chyba w końcu ją zniechęcił, bo na
koniec stwierdziła, że robię to na własną odpowiedzialność. Zdarzenie to
nasunęło mi jednak na myśl podstawowe, zdawałoby się, pytanie: dlaczego
koniecznie „bieżeństwo”?
Dopiero parę lat temu zaczęłam rozumieć, że część opowieści babci,
oddzielona od pozostałych, przekazywanych dość chaotycznie wspomnień,
dotyczy czegoś szczególnego, ale bolesnego i nieco odległego. To słowo
przeniknęło do mojej pamięci zupełnie niezauważalnie i jakby mimochodem.
Dopiero w gimnazjum, kiedy miałam już mniej więcej ustabilizowane poczucie tożsamości, zaczęłam bardziej świadomie je dostrzegać. Zdziwiło mnie,
że dla wielu ludzi bieżeństwo i pamięć o nim były czymś bardzo ważnym,
natomiast publikacji na ten temat znalazłam niewiele (choć później okazało
się, że wystarczyło poszukać). Bieżeństwo wydawało mi się czymś tajemniczym i poniekąd pomijanym. Przy tworzeniu drzewa genealogicznego
wypytałam babcię. Opowiedziała mi o śmierci młodszej siostry swojej mamy,
pochowanej gdzieś na „Pińskich Bołotach”. Powtarzały się też popularne
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motywy: biały chleb (piroh) wypiekany na co dzień, a nie tylko w święta,
a w późniejszych latach – bieda, chodzenie na żebry. Babcia nie pamiętała
jednak szczegółowo żadnych opowieści swojej mamy, nie była w stanie nawet
podać nazwy miejscowości, w której przebywała. Prababcia zmarła jeszcze
przed moim urodzeniem, zatem wygląda na to, że poprzednie pokolenie
przegapiło szansę, by zapytać ją o bieżeństwo.
Nadszedł rok 2015, a z nim różnego rodzaju wydarzenia upamiętniające rocznicę. Wiele osób poświęciło swój czas i energię, aby pokazać, że
wciąż pamiętamy o przodkach i naszej historii. Pojawiały się (i wciąż pojawiają) spektakle, książki, artykuły. Obserwuję to zjawisko z niejaką dumą
i satysfakcją. Cierpliwie wyjaśniam kolegom i koleżankom z białostockiego
liceum, czym było bieżeństwo. Często są zaskoczeni, że dotychczas o czymś
takim nie słyszeli, choć było to wydarzenie na wielką skalę.
Kiedyś przeczytałam w internecie czyjąś wypowiedź w stylu „wy, ruscy
to lubicie się nad sobą użalać i płakać, jacy biedni jesteście”. Wprawdzie nie
miała ona nic wspólnego z bieżeństwem, ale uświadomiła mi, że być może
rzeczywiście jesteśmy postrzegani w ten sposób. Zaczęłam zadawać sobie
pytanie, czy np. pamięć o trudnym życiu w granicach nowo utworzonej
Polski przyczynia się do narastania wrogości między nami a Polakami (tak
jak np. pamięć o zbrodniach „Burego”). Po co właściwie tak długo przechowujemy pamięć o cierpieniu? Po co opowiadamy dzieciom historie tymi
samymi słowami, w które ubierały je nasze babcie? Moim zdaniem dużą
rolę odgrywa tu pewna rodzinna ciągłość, przekazywanie „z pokolenia na
pokolenie”. Większość ludzi przechowujących wspomnienia o bieżeństwie
miało krewnych, którzy je przeżyli. A skoro dotyczyło to tak dużej części
mieszkańców podlaskich wiosek, ich potomkowie również kojarzą to słowo
z czymś bliskim, należącym do wspólnej historii. Dla wielu z nas przekazanie
tej historii kolejnym pokoleniom jest więc wyrażeniem szacunku wobec
przodków.
Jednak ile prawdy jest w tym stwierdzeniu o „użalaniu się”? Wiele czasu poświęciłam na rozmyślania na temat mitu ciemiężonego, prostodusznego
białoruskiego chłopa, który – przyznaję – poniekąd mnie fascynuje i wydaje
mi się, że może mieć coś wspólnego z odbieraniem nas, Białorusinów. Gdy
słuchamy historii opowiadanych przez starszych ludzi, nierzadko uderza
nas ich zupełnie inne podejście do życia, wschodnia mentalność, trudne do
precyzyjnego uchwycenia i opisania cechy, typowe dla tzw. „tutejszych”. Żyją
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oni w zgodzie ze światem, podchodzą do swojego losu z niezwykłą pokorą.
To, co szczególnie często rzuca mi się w oczy, to wybrzmiewająca w ich głosie,
spojrzeniu i opowieściach tęsknota. Nie wiem, czy tęsknią za swoją młodością, czy za lepszymi czasami, czy po prostu z sentymentem powracają do
tego, co było. Być może jest to typowo „podlaska” cecha, że ludzie, których
życie powoli zbliża się ku końcowi, najchętniej patrzą w przeszłość, niejako
odwracając się plecami od teraźniejszości, a przyszłość zostawiając młodym.
Pieczołowicie przechowują wspomnienia o wydarzeniach, które zmieniły
ich życie. Kiedy o nich opowiadają, w ich oczach odbija się wszystko, co
przeżyli i zdają się one mówić: „nic nie znaczę w tym świecie, ale przeżyłem
coś wielkiego i jestem z tego dumny”.
A my, młodzi, ich potomkowie? My należymy już do zupełnie innego świata. Żyjemy podobnie jak nasi rówieśnicy w innych krajach Europy.
Absorbują nas sprawy szkolne, relacje ze znajomymi, nowe buty, wizerunek,
jaki kreujemy sobie na facebooku czy instagramie; naszą wartość mierzymy
ilością lajków. Szanujemy swoje babcie i dziadków, ale słysząc powtarzaną
kolejny raz tę samą opowieść, uśmiechamy się już tylko z pobłażaniem
i wracamy do swoich spraw. Wielu słów, wypowiadanych przez nich „po
swojomu” nawet już nie rozumiemy. Dopiero za jakiś czas, kiedy sami będziemy rodzicami, dziadkami i nasze dzieci zapytają nas o wojnę, mimowolnie
wspomnimy te wszystkie historie, żałując, że wtedy nie było nas stać na
więcej. Że można było zapytać, dowiedzieć się, zapisać...
Prawda jest taka, że choćbyśmy się konsekwentnie przed tym bronili,
potrzebujemy tych historii, wspomnień, opowieści. Potrzebujemy ich choćby po to, by nie zgubić się w świecie, nie zatracić siebie w tych wszystkich
możliwościach, jakie nam dziś oferuje. Dlatego ja (przemawiając jednakże
w swoim imieniu, nie jako głos wpatrzonych w smartfony osiemnastolatek)
chcę wierzyć, że gdy odejdziemy już bardzo daleko od tych wszystkich tradycji, wspomnień, od naszej tożsamości; w którymś szczególnym punkcie
nastąpi zwrot i powoli, mozolnie zaczniemy odbudowywać w sobie to, co
straciliśmy. Póki co, niewiele mogę zrobić. Nagrywam rozmowy z babcią,
rozpowszechniam wiedzę o bieżeństwie wśród znajomych, popieram inicjatywy, dzięki którym pamięć ma szansę przetrwać. I nigdy w życiu nie zgodzę
się, aby w mojej pracy zamiast „bieżeństwa” było „refugeeism”.
Marta Iwaniuk

Nadzieja aż po horyzont
(fragment powieści)

[...] Posuwali się na wschód w tumanach kurzu. Mijali małe wioski,
przeważnie puste, bo ludność też wyjechała. Pola zostały oskubane z resztek
zbóż, a ziemniaki wydłubano z ziemi gołymi rękami. W rowach rosły sterty
śmieci po obozowiskach.
A potem, pewnego dnia pod koniec sierpnia [1915 r. – przyp. B.G.],
zachmurzyło się i po długiej suszy lunął deszcz! Lunął, jakby niebiosa lały
wodę wiadrami! Konie stanęły zgarbione na drodze, psy pochowały się pod
wozami, a ludzie szukali schronienia, gdzie się da. Kto mógł, siedział na
wozie pod daszkiem, kto mógł, schował się pod wóz, a jeszcze inni uciekli
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do lasu. Woda orzeźwiła wszystko, świat nawet czekał na nią, ale nie takie
wodospady! Padało kilka godzin, aż wszyscy przemokli do suchej nitki.
Strumienie płynęły drogą między kołami wozów, kopytami koni i ludzkimi
bosymi stopami. Kolejka wozów stała w milczeniu, aż do zmierzchu.
Wypogodziło się od zachodu tuż przed końcem dnia. Ulżyło, ale na
krótko. W nocy przyszło nagłe ochłodzenie. Do tej pory było upalnie, a tu
nagle zrobiło się zimno. Ludzie dygotali, przemoczeni tulili się do siebie.
Jakoś dotrwali do świtu.
Antoni nie zamknął oka przez całą noc. Wykręcał przemoczone ubrania. Wycierał i masował przemoczoną kobyłkę. Schudła bardzo, zmizerniała,
a jej boki zapadły się. Stała ze spuszczonym łbem, a gdy ją wyprzągł, wytarł,
rozmasował i wypieścił, położyła się przy drodze. ,,Jest zmęczona – Antoni
patrzył na konia z przerażeniem – jeśli padnie, będziemy musieli iść piechotą”.
Rodzina Filipiuków nie miała już kur, zostały zjedzone, inaczej by
zdechły w upale, krowę musieli zostawić po drodze, padała z wycieńczenia,
a teraz kobyłka... Zostanie tylko pies...
Kasia pomagała przy wykręcaniu ubrań, które rozwieszali gdzie się
dało dookoła wozu. W końcu położyła się na wozie i próbowała zasnąć. Nic
z tego. Smutek zalewał jej serce. Tuliła się do mokrej Negry, nie zważając
na niemiły zapach jej przemoczonej sierści. Wychudzona suka wdzięcznie
patrzyła w oczy swojej pani. Lizała twarz dziewczyny, po której powoli spływały łzy wymieszane z deszczem.
Kiedy nad ranem karawana ruszyła, ktoś powiedział, że są niedaleko
Prużan, gdzie czeka na nich punkt pomocowy z ciepłym jedzeniem i zapasami na dalszą drogę.
Gdy dowlekli się do pól na przedmieściach Prużan, stały tam już
namioty, kuchnia polowa z garami zupy kartoflowej, chlebem, świeżą wodą
i opieką lekarza.
W obozowisku kobiety w białych fartuchach i białych chustkach na
głowie szukały chorych. Każdego potrzebującego zapraszały do lekarza. To
były wolontariuszki, które próbowały pomagać bieżeńcom, służyły jako
pielęgniarki. Chyba nie zdawały sobie sprawy z powagi sytuacji! Na polu
zatrzymało się już mnóstwo wozów zapełnionych po brzegi, a nowe ciągle
dojeżdżały i dojeżdżały! Żołnierze, którzy organizowali postój, starali się ustawiać wozy w jakimś porządku, w szeregach, tak, żeby można było przechodzić
pomiędzy nimi swobodnie, ale tłum był przytłaczający, a widok tragiczny.
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Ludzie brudni i przemoczeni po deszczu siedzieli na stosach mokrych
łachmanów. Smród brudnych ciał mieszał się z odorem końskich odchodów. A nad wszystkim unosił się przeraźliwy pisk i płacz dziecięcy! Do
tego dochodziło kaszlanie i prychanie. Przemoczone, zmarznięte dzieciaki
zaczynały chorować.
Zapowiedziano postój na dwa, trzy dni. Odpoczynek miał pomóc
zregenerować siły, by potem szybko ruszyć w stronę Słonimia. [...]
Do Riazania pociąg nie był ogrzewany. Kiedy wreszcie dotarli do
miasta, urzędnicy zarządzili kwarantannę oraz przeniesienie do innych
wagonów wszystkich, którzy mają jechać dalej.
Ze śmierdzących wagonów wylegli znękani ludzie. Ich nędzne położenie od razu rzucało się w oczy. Byli w łachmanach, brudni, wychudzeni.
Przywitało ich zdziwienie. Właściwie tubylcy niezbyt pojmowali, dlaczego
tyle narodu z tak odległych guberni jedzie nagle do nich? Wojna wojną, ale
po co?
Uchodźcami zajęli się urzędnicy, pielęgniarki, żołnierze, lekarze. Rozdzielono ich odpowiednio do kierunku jazdy.
W nowym pociągu sytuacja wyglądała o niebo lepiej! Było czysto i stał
żelazny piecyk. Dostali także nowe wełniane koce, każda osoba po jednym,
oraz prowiant na drogę. [...]
Zaprowadzono Marię do dużego domu, w którym mieścił się punkt
rozdzielający bieżeńców. Nie czekali długo na skierowanie, chyba było już
przygotowane. Dostali papier i polecenie zamieszkania do Piotra Iwanowicza
Rybkowa. U niego zatrzyma się rodzina Filipiuków. [...]
Kazań – miasto cudów!
Miasto w swojej zimowej szacie żyło własnym życiem, jakby nigdy nic,
jakby nie było wojny, głodu ani tułaczki. Wielkie kopuły cerkwi błyszczały
w zimowym słońcu. Witryny sklepów zachwycały bogactwem towarów.
W okienkach zamalowanych mrozem wisiały białe firaneczki. Mijali pałace,
rezydencje, bogate domy... Kasia patrzyła dookoła siebie zachwycona! [...]
Kasia też została zapisana do szkoły. Jednak pierwsze dni w niej spędzone przepłakała. Po pierwsze dlatego, że była w klasie najwyższa i od razu
dzieci zaczęły się z niej śmiać i nazywać ,,tyczka”. Po drugie jej zniszczone
ubranie, chociaż uprane i pocerowane, też zwracało uwagę, a uszczypliwe
komentarze ją zawstydzały. Inne panienki wyglądały o wiele lepiej. A po
trzecie nie rozumiała ich języka. Nauczycielka mówiła po rosyjsku, ale dzieci
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miały własne słownictwo, jakieś takie wymieszane. Dostała książkę i zeszyt
do pisania. [...]
A potem wybuchły słynne zamieszki w Petersburgu – rewolucja!
Gazety pisały o przewrocie rządowym. Burza rozszalała się na nowo,
jeszcze mocniej niż po lutowych krwawych demonstracjach. Już nie było
opozycji, teraz powstała jedynie słuszna partia, na czele której stał Lenin.
Opozycją zostali zwolennicy starego systemu. Dotychczasowe idee zamieniły
się w jedyną drogę. Kraj przewracał się do góry nogami a wraz z nim jego
obywatele, nieświadomi rangi tych wydarzeń.
Od śmierci Aleksandra Rybkowa minęły trzy tygodnie. Kasia nie
była u dzieci, które niańczyła, ponieważ matka nie pozwalała jej wychodzić
na ulicę.
Dziewczyna zakochana w swoich małych podopiecznych bardzo martwiła się o ich los, ale nie chciała też narażać własnego życia. Siedziała w domu,
ale z niepokoju nie znajdowała sobie miejsca. Wreszcie nie wytrzymała.
– Mamo, muszę zobaczyć dzieci, proszę, pozwól mi pojechać na
Kremlowską! Może pani Jewgienija [matka dzieci – przyp. B.G.] zabrała
dzieci na wieś.
– Dziecko, nie szwendaj się po mieście! Zobacz, co wyrabiają robotnicy! Na ulicach pełno wojska, włóczą się różni niebezpieczni ludzie. Siedź
w domu, tak jest bezpieczniej.
– Ale mamo, nie mogę zostawić ich samych.
– Nie są same. Przecież w domu jest służba. Pewnie też ojciec wrócił.
On wie najlepiej, że bez niego w domu można polegać tylko na służących.
– Oj, coś mi się zdaje, że on nie wrócił. Mamo, jest wojna, on jest
tam potrzebny. Mamo, pojadę jutro z samego rana, sprawdzę, co się dzieje
w pałacyku i wrócę, pozwól mi, proszę!
– Oj, Kaśka! – matka wiedziała, że i tak nie przeskoczy jej nalegania.
– No, jedź. Roman (brat) pojedzie z tobą. Będzie ci raźniej [...].

***
Moja babcia, Katarzyna, urodziła się w 1902 roku we wsi Mokre niedaleko Bielska Podlaskiego.
Gdy rozpętała się wojna i nastała panika uciekania przed frontem
w 1915 r., miała 13 lat. Wyruszyła z rodziną w drogę, o której wiedziała
jedynie tyle, że będzie straszna. I była. Nikt nie poinformował chłopów

Nadzieja aż po horyzont (fragment powieści) · 209

opuszczających swoje wsie, dokąd się udają, na jak długo, ani jak przebiegnie
ich wędrówka. Okazało się, że wyjechali w podróż na śmierć i życie. Śmierć
oglądali codziennie, a o życie przyszło im walczyć tak samo odważnie, jak
żołnierzom na froncie.
Moja babcia miała szczęście. Przeżyła tułaczkę, wróciła, a to, czego
doświadczyła, opowiadała mi odkąd pamiętam. Umarła w wieku 92 lat,
gdy ja miałam 23. Mieszkałyśmy w tym samym domu, więc stykałam się
z nią ciągle, a okazje do słuchania opowieści wynikały same z siebie, albo
prosiłam o jakąś historię, np. gdy nie chciało mi się spać, a mama zaganiała
mnie, małą dziewczynkę do łóżka.
Babcia siadała na brzegu łóżka, bo prosiłam:
– Babciu, opowiedz mi coś.
– A co? – pytała babcia.
– Opowiedz o wojnie.
– A o której? O pierwszej, czy o drugiej?
I opowiadała:
– Oj, dziecko, jak jechaliśmy do Rosji, to zimno było, i jeść nie mieliśmy co, nie było nawet chleba. I ludzie nie dawali nic, bo sami nic nie mieli.
A jak kładliśmy się spać pod wozem, to woda w wiadrze zamarzała, bo już
robiła się późna jesień. A raz, jak jechaliśmy wozem, jeszcze w tamtą stronę,
to tak bardzo padał deszcz, padał i padał, a wozy grzęzły w błocie. A kobyle
rozmiękły kopyta i nie dała rady ciągnąć woza, to tatko zatrzymali wóz
w takim małym lasku, dużo wozów stanęło w tym lesie. Było ciemno, a ja
już byłam taka zmęczona, że położyłam się spać na jakimś małym pagórku,
tak, żeby chociaż nie w kałuży, bo ciągle padało. A gdy rano się rozwidniło, obudziłam się, i okazało się, że spałam na mogiłce, bo ten lasek, to był
cmentarz.
W późnej starości, gdy leżała już w łóżku, nie mogąc chodzić, chowała
niezjedzony chleb pod poduszkę. Moja mama złościła się, ciągle tłumaczyła
babci, że przecież nie zabraknie jej jedzenia, a chleb ma świeży, wystarczy
sięgnąć na stolik. Babcia wtedy odpowiadała:
– Oj, dziecko, bo ty nie wiesz, co to znaczy głód. Jak wróciliśmy po
wojnie do domu, to nie było nic do jedzenia, nic. Jadłam lebiodę, taka była
gorzka! A Korsak [właściciel ziemski – przyp. B.G.] pozwalał nam wybierać
ze śmieci obierki kartofli. To ja zbierałam te obierki, dodawałam lebiody, albo
suszonych zmielonych żołędzi, mieszałam z wodą i piekłam placki. Albo
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gotowałam kłącza tataraku. Takie słodkie były. I to jedliśmy z Romanem.
A brzuch to o tak – pokazywała – wydęło. Z głodu, dziecko. Nic nie było.
I ludzie umierali.
Prosiłam też nieraz, aby opowiedziała o czymś pięknym, co widziała,
albo czego doświadczyła w Rosji. I wtedy babcia rozpogadzała się i opowiadała o Kazaniu:
– Takie wielkie miasto! I tyyyle cerkwi! A jakie szerokie ulice, na których nocą paliły się latarnie i było widno jak w dzień! Chodziłam z dziećmi
na spacery. Dzieci Jewginii Miedwiediewej miały lalki. A mały to jeździł
specjalnym wózeczkiem. Wiesz – mówiła – pani miała bardzo dużo sukienek.
W niektórych wcale nie chodziła. Rozdawała je nam, służącym. Były piękne:
niebieskie, zielone, takie, o, z koronką i takie lekkie, szeleszczące! I piłam
czaj z takich cieniutkich, białych filiżanek. Tam jedliśmy białe bułeczki
z masłem i marmoladą, chodziliśmy w butach, nawet latem, a ja dostałam
takie grzebyczki do włosów, nie wiem, gdzie one są, chyba gdzieś w skrzyni.
Bo ja miałam ładne włosy…
A gdy pytałam, czy ludzie byli dobrzy, czy źli w Rosji, to nieraz zaczynała płakać, wspominała rodzinę Taraszków z Michałowki nad Donem.
Albo wściekała się na rewolucjonistów. Mówiła, że byli jak bydło, że widziała,
jak wyciągali ludzi z domów i wieszali na latarniach nad ulicami. Tak, żeby
każdy widział i bał się.
Śpiewała taką tęskną piosenkę o dońskim kozaku, który jeździł do
swojej dziewczyny. Wydaje mi się, że tam właśnie młodziutka Kasia przeżyła
swoją pierwszą miłość.
Dziś zdaję sobie sprawę z tragizmu tego, czego doświadczyła moja
babcia. Wiem też, że jej silna osobowość ukształtowała mnie. Wyrosłam na
wspomnieniach, których czasem nie rozumiałam. No bo skąd w Kazaniu
Tatarzy? To przecież centralna Rosja, a w Rosji żyją Rosjanie, nie Tatarzy!
Jak to możliwe, że na takich żyznych ziemiach, na których rosły gigantyczne
kartofle i dorodna pszenica może zapanować głód taki, że umierały tysiące
ludzi? Dlaczego ludzie, którzy na początku tułaczki byli pomocni, życzliwi,
uczynni, potem stali się wrogami? I wreszcie nie pojmowałam, dlaczego
stare kobiety, wśród których spędzałam mnóstwo czasu, rozmawiają po
rosyjsku, a nie po polsku, a one po prostu wyrosły w tym języku i to on był
dla nich ojczysty.
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Babcia nauczyła mnie szacunku do jedzenia – bo może go zabraknąć,
do ubrania – niech będzie jedna spódnica, ale czysta, do wyglądu – bo jestem
dziewczyną, powinnam wyglądać schludnie.
Jestem pokoleniem ostatnich pamiętających.
Pielęgnuję te historie, pamiętam emocje…
Cieszę się, że nie jestem jedyną, która czuje, że to co przeżyli nasi
dziadkowie, jest niezwykle ważne. Musimy pamiętać. Powinniśmy przekazywać te doświadczenia, bo one są częścią historii zbiorowej naszego
narodu. Jesteśmy winni pamięć i szacunek tym, którzy już sami o sobie nie
mogą opowiadać.
Barbara Goralczuk

Najważniejsza
z babcinych opowieści

Był spokojny zimowy wieczór. Cała rodzina, jak co dzień zbierała się
w jednym pokoju w małym domku. Siadali tuż przy piecu, by rozgrzać się po
obrządku. Zimny wiatr wył za oknem, ale nie miało to znaczenia, ponieważ
domownicy byli bezpieczni w ciepłej i suchej kuchni. Na piecu gotowała
się zupa, bulgocząc wesoło. Cały, ogromny gar kartofli, którym można by
wykarmić armię, kobiety rozkładały na talerze.
Przy piecu siedziała oparta o kaflową ścianę starsza kobieta. W rękach
miała skrawki materiału, które przeplatała ze sobą szydełkiem w kolorowe
wzory. Podłużny dywan, który robiła, ciągnął się i cieszył oczy jaskrawymi
barwami.
Koło babci na niziutkim stołeczku przycupnęła mała dziewczynka.
Długie ciemne włosy miała zaplecione w warkocz, a jasne oczy zwróciła
w kierunku kobiety. Babcia Tatiana oderwała na chwilę się od pracy, by
poklepać z czułością wnuczkę po głowie.
– Teraz jest tak spokojnie – powiedziała jakby do siebie, jednakże
dziewczyna usłyszała i spojrzała na starszą kobietę z zaciekawieniem.
– Opowiedz mi babciu o tym, jak było w Rosji – poprosiła dziewczynka – nigdy o tym nie mówisz.
Kobieta zamyśliła się na chwilę, a potem zaczęła mówić. Jej oczy zaszły mgłą, jakby przypomnienie sobie szczegółów z tej podróży było bardzo
bolesne.
Zaczęła.

***
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Wszystko zaczęło się jesienią 1915 roku. Mimo że była wojna, życie
w Daszach42 przebiegało spokojnie. Prawdziwa złota jesień, która cieszyła
oczy żółcią i czerwienią liści. Jeszcze było słonecznie i ciepło. Ludzie dużo
czasu spędzali na dworze, ciesząc się ładną pogodą. Ławki we wsi były pozajmowane wieczorami przez mieszkańców, a echo roznosiło śpiewane przez
dzieci i młodzież pieśni. To był dobry czas, mimo przerażających historii
opowiadanych przez starsze pokolenie we wsi. Mówiło ono o żołnierzach,
bezlitosnych bestiach, którzy krzywdzili kobiety i dzieci. Najeżdżali wioski
i gwałcili tamtejsze kobiety, potem obcinali im piersi i torturowali. Pogłoski
dotarły nawet do nas, na naszą spokojną wieś.
Obudziłam się wczesnym rankiem, jak zwykle, by pomóc przy zwierzętach. Nie zdążyłam się ubrać, kiedy usłyszałam hałas. Krzyki i płacz.
Wybiegłam szybko z domu po drodze narzucając na głowę chustkę. To byli
żołnierze. Przestraszyłam się i zaczęłam wołać męża. Wszystko działo się tak
szybko. Kazali się pakować i dali na to tylko kilkanaście minut. Zaczęliśmy
biegać w popłochu i zabierać najbardziej potrzebne rzeczy z domu. Byłam
wtedy w ciąży, ale nikogo nie obchodził mój odmienny stan. Całą rodziną
zapakowaliśmy się na wóz i uciekliśmy, tak jak reszta naszych sąsiadów
i bliskich. Odwracałam się kilkanaście razy, aby popatrzeć na dom, który
musieliśmy zostawić za sobą. Jeszcze długo słyszałam huk wystrzałów i krzyki
ludzi, których znałam od zawsze. Płakałam.
Podróż do Samary43 była trudna. Trzeba było robić częste przystanki, by
napoić konia i znaleźć coś do jedzenia. Pogoda się stale pogarszała. Zaczynało
być zimno, a my nie mieliśmy dużo ekwipunku. Wydawało się nam, że minęły
lata odkąd zostaliśmy wyrzuceni z naszego domu. Droga się dłużyła, jedzenia
ubywało, a my stawaliśmy się coraz słabsi. Przyglądałam się mężowi i reszcie
rodziny. Wychudzeni, cisi, zamknięci w sobie. Nie zostało nic z wesołych
i pełnych energii ludzi. Męczyliśmy się i nie mieliśmy pojęcia, jak sobie pomóc.
Wydawało mi się, że nie może być gorzej, ale zaczęły się skurcze porodowe.
Nie chciałam, by dziecko, które nosiłam pod sercem, urodziło się w takich
warunkach. Marzyłam, że dam nowe życie w otoczeniu bliskich i na ziemi,
którą znam i kocham. Niestety dziecko urodziło się w drodze. Męczyłam się
strasznie, ale w końcu urodziło się zdrowe i pełne werwy. Krzyczało, a więc żyło,
42

Dasze – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. hajnowskim, w gminie Kleszczele.
43
Samara – w 1915 r. stolica guberni samarskiej; obecnie stolica obwodu samarskiego.
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a tylko tego pragnęłam. Zawinęłam je w biały czysty obrus. I tak moja córka
wyruszyła na swoją pierwszą wyprawę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

***
Babcia zasępiła się i przygarbiła. W oczach miała łzy. Dziewczynka
wzięła ją za rękę i w niemy sposób próbowała ją pocieszyć. Dywan, który plotła babcia Tatiana upadł na podłogę, a szydełko potoczyło się po drewnianej
podłodze. Nikt nie zwrócił na to uwagi. Starsza kobieta otarła wierzchem
dłoni łzę płynącą po policzku i zaczęła dalej opowiadać, jakby ten mały, pełny
żalu przerywnik nie miał miejsca.

***
Jeżeli życie z dala od domu, ziemi ojczystej i bliskich wydawało się
nam trudne, to powrót okazał się koszmarem. Na obczyźnie nikt się nami
nie interesował, a kiedy doszły nas wieści, że możemy wrócić do rodzinnej
wioski, nie zastanawialiśmy się długo. Tylko moja siostra postanowiła zostać.
Miała nadzieję na lepsze życie i my życzyliśmy jej wszystkiego najlepszego.
Sami jednak zapakowaliśmy swój skromny dobytek na wóz i ruszyliśmy
w drogę powrotną.
Zimne, wietrzne noce i brak jedzenia dawały się we znaki. To, co
mieliśmy, starczyło tylko na kilka dni. Czasami ludzie z wioski, przez którą
przejeżdżaliśmy, litowali się nad nami i dawali pajdę chleba i szklankę wody.
Byliśmy wdzięczni nawet i za to, ponieważ tych ludzi los także nie rozpieszczał. Razem z nami wracało więcej rodzin. Nie znaliśmy wszystkich, ale
pamiętaliśmy ich ze wspólnej tułaczki po Samarze.
Długa, męcząca droga skutkowała szerzeniem się chorób. Napady
gorączki dotykały dzieci, ale też dorosłych. Osłabione głodem organizmy
nawet nie próbowały zwalczać zarazków. Ludzie padali jeden za drugim.
Spotkało nas wielkie nieszczęście. Mój tata zachorował. Męczył się przez kilka
dni, ale gorączka zwyciężyła. Umarł, a my nie mieliśmy innego wyjścia, jak
pochować go tam, gdzie zmarł. Owładnęła mną rozpacz i tylko to dziecko,
które miałam na rękach powstrzymywało mnie od załamania się do końca.
Po wielu trudnych dniach dotarliśmy do Dasz. Miejsce, które zastaliśmy nie
przypominało już pięknego, sielankowego obrazka.
Kiedy dotarliśmy pod nasz dom, budynki stały, tak jak je zostawiliśmy. Drzwi były zaryglowane, ale udało nam się wejść do środka. Wszystkie
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wartościowsze rzeczy zostały zabrane. Nie było nic do jedzenia. Szukaliśmy
czegokolwiek, co mogłoby się nadać. Mężczyźni przypomnieli sobie o beczkach z ziarnem i ziemniakach zakopanych w kopcach. Niestety ziarno było
poczerniałe, nie nadające się do niczego. To, co udało się wyzbierać przemieliłyśmy i napiekłyśmy brunatnych placków. Suszyłyśmy zioła i na ich bazie
gotowałyśmy coś, co miało przypominać zupę. Zwierząt nie było, nie było
za co ich kupić. Wszyscy nasi znajomi, którzy wrócili na swoje, borykali się
z taką samą biedą. Pomagaliśmy sobie. Minęło sporo czasu zanim stanęliśmy
na nogi. Ten okropny i ciężki okres naszego życia postanowiliśmy zostawić
za sobą, ciesząc się powrotem do domu. Zaczęliśmy budować nasze relacje
od początku i przetrwaliśmy.

***
Mała Nina, która patrzyła na swoją babcię z szacunkiem, nie potrafiła
nic powiedzieć. Nie było wystarczająco pięknych i kojących słów pocieszenia.
Wstała ze swojego stołeczka i przytuliła starszą kobietę. Przyrzekła sobie,
że historia ich rodziny nie zostanie zapomniana i kiedy ona będzie matką
i babcią opowie ją swoim dzieciom i wnukom.
Magdalena Maria Martynowicz

Milkowe44 uchodźstwo

Pamięci moich
Dziadków i Pradziadków

Pakuj swe manatki, pakuj życia krzyż,
Front z zachodu idzie i cierpienia wyż!
Car do boju wzywa, daje walki znak,
Reszta ma uciekać – to jest wojny smak.
Już furmanka stoi – siadaj, nie tocz łez,
Przecież lat masz dziesięć, dziecinady kres!
Drogą hen, w nieznane ciągnie wozów sznur,
Każdy z podróżników taszczy zmartwień wór
I żałobnej pieśni ton na pamięć zna,
Bieżeńców byt kruchy, o przetrwanie gra…
Tambowskoj guberni usmanskij ujezd,
Stacja Chworościanka – kończy bieg pajezd.
„Jakie wielkie pola! Jaki gęsty łan!”
Plon obfity zbiera wielkoruski pan.
„Ludzie tutaj dobrzy: Butyrinych ród
Daje dach i pracę, obcy jest nam głód.
I chodzimy w pole, tylko Jan, mój brat,
Worek soli bierze i przemierza świat”.
Tak mijają lata, serce jednak drży,
Myśli poplątane i o domu sny…
44
Milek – Emilian Tynkiewicz (1905–1989; ur. w Milejczycach – obecnie: wieś gminna
w pow. siemiatyckim, w woj. podlaskim); wraz z rodzicami Heleną i Teodorem oraz rodzeństwem Wiktorem, Janem i Anną uczestnik bieżeństwa okresu pierwszej wojny światowej; po
ślubie z Zofią z d. Juchimowicz (1916–1990; ur. w Taszkencie – obecnie: stolica Uzbekistanu),
córką bieżeńców – mieszkaniec wsi Sobiatyno (gmina Milejczyce).
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Bolszewicy głoszą: „Białych trzeba bić!”,
Bieżeńcom pomocy przerywają nić.
Czas do kraju wracać, los sierocy tkać,
Wszystko brać od Boga, co Bóg raczy dać.
O ojcu pamiętać i o matce swej –
Tyfus zebrał żniwo, tyfus wiódł tu rej.
A gdy przyjdzie pora, gniazdo z Zonią wić,
Co ją Taszkent witał pośród nowych żyć.
Modlić się do Pana o spokojne dni:
Hospodi pomiłuj, Hospodi prosti!
Katarzyna Tynkiewicz

Tymiankowe uchodźstwo

1.
O bieżeńcach, przodkach, wiersz ten ułożyłem.
Przekazów rodzinnych do tego użyłem.
O tym też uchodźstwie od obcych słyszałem.
Również na tych kartkach o tym napisałem.
2.
Bieżeństwo – uchodźstwo, to samo to znaczy
– w niespokojnych czasach jest to los tułaczy.
Niespokojne czasy – zawsze nielubione.
Przyszły w nasze strony kiedyś nieproszone.
3.
Był to rok piętnasty wieku dwudziestego,
Wojna się zbliżała, niosąc wiele złego.
Chcąc cywilną ludność przed frontem ratować,
w głąb Rosji zaczęto ją ewakuować.
4.
Chyba zarządzenie w tej sprawie powstało
Procesem bieżeństwa, które kierowało.
Wyjeżdżały wówczas wielkie ludzi masy,
Na Wschód prowadziły tamte ichnie trasy.
5.
Na różne tereny tam ich kierowali.
Los życiowy wtedy szczęściu zawdzięczali.
Jeśli przydział dostał ktoś w bogate strony,
Z tego powodu był zadowolony.
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6.
Ludność wsi Tymianka45 również wyruszyła,
Betlejów rodzina także wśród nich była.
Pradziadkowie moi z dziećmi wyjechali,
Dom swój nowy, wielki we wsi pożegnali.
7.
Mimo żniw pradziadek Tymoteusz jedzie,
W Wysokie46 jego para koni wiezie.
Ten to mój pradziadek z prababcią Justyną
W bieżeństwo ruszyli ze swoją rodziną.
8.
Córka ich, a babcia moja z nimi była,
Której to dzieciństwo tak wojna zmieniła.
Babcia Anastazja wówczas była mała,
Bowiem gdzieś trzy latka wtedy ona miała.
9.
Jadąc żelaźniakiem o tej letniej porze
O wsi swej myśleli, co z nią stać się może.
Tak znajome strony oni zostawili
Oraz swoją cerkiew, do której chodzili.
10.
W Wysokim przy dworcu pełno ludzi było.
Wielu tam przekupni przy nich się kręciło:
Kupowali konie od ludzi z wozami,
Płacili małymi za to kopiejkami.
11.
Moi też dziadkowie zaprzęg swój sprzedali,
Z podręcznym bagażem jedynie zostali.
Zbyt wiele nie mieli oni tych bagaży,
Za to wiele obaw, co się z nimi zdarzy.

45

Tymianka – w 1915 r. położona w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja.
46
Wysokie – w 1915 r. – Wysokie Litewskie w guberni grodzieńskiej, stacja kolejowa;
obecnie miasto w obwodzie brzeskim na Białorusi.
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12.
Z dworca już pociągi brały wszystkich w drogę,
Niejedni podróżni odczuwali trwogę.
Długo i powoli wiozły ich wagony,
Które podążały hen, na krymskie strony.
13.
Na postojach często chleb z zupą dawali
Z czasem całej zupy wszyscy nie zjadali.
Chleb jedynie tylko w dalszą podróż brano,
Później na suchary jego wysuszano.
14.
Tak oni jechali ze swymi tobołkami,
Do snu im stukały szyny wraz z kołami.
A gdy już skończona była ta wędrówka,
Przywitała ich wtedy wieś Jakimówka47.
15.
Po podróży w wielkim oraz długim trudzie
Dobrze ich przyjęli tam miejscowi ludzie.
Dom czterorodzinny, obszerny, drewniany,
Bieżeńskim rodzinom był w użytek dany.
16.
Pradziadkowi także dobrą pracę dają,
Gdyż w laboratorium tam go zatrudniają.
Zbierał próbki zboża ze spichrzy na badanie,
Na tym polegało w pracy to zadanie.
17.
Z synem też na przemian obaj zarabiali,
Rozwożąc dorożką panów z różnych bali.
Żyzne tamte ziemie dobrze ich karmiły,
Ciepły klimat również był im bardzo miły.

47

Jakimówka – wieś w rejonie niżniohirskim na Krymie.
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18.
Przez pięć lat pobytu zimy nie widzieli,
Z tych powodów wracać do domu nie za bardzo chcieli.
Jednak los życiowy nie był taki dany,
Bo im rewolucja pozmieniała plany.
19.
Bratobójcze walki, które tam powstały,
Nieraz rykoszetem w bieżeńców trafiały.
Oprócz walk, rozruchów, panującej biedy,
Choroba tyfusu też wybucha wtedy.
20.
Śmiertelna choroba wielkie żniwo zbiera:
Jedna z córek pradziadków także umiera.
Około dwudziestu lat Pelagia miała
I w tej odległej ziemi już tam pozostała.
21.
Kumulacja takich tragedii, kłopotów,
Bieżeńców zaczęła skłaniać do powrotów.
Na tym miejscu było bardzo niebezpiecznie,
Trzeba było wracać wtedy już koniecznie.
22.
Powrót był ryzykiem też jednak ogromnym,
W czasie tym nadzwyczaj bardzo niespokojnym.
Bardzo mądry człowiek był z pradziadka mego,
Dobrze się szykował do powrotu tego.
23.
Wielką, szczegółową on mapę kupuje,
Na której najmniejsza dróżka się znajduje.
Bardzo wielki obszar mapa zajmowała,
Z Krymu aż do wioski Tymianki sięgała.
24.
Inżynier wojskowy przy pomocy kreski
Na niej narysował drogę do ich wioski.
Dostali też nakaz oni bardzo srogi,
By ponad dwie wiorsty nie zbaczali z drogi.
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25.
Następnie kupione dwa konie zostały
Oraz wóz żelaźniak mocny, wytrzymały.
Później nakrywali wszyscy wozy swoje,
Przy tym się starali, jak te pszczele roje.
26.
Kabłąki z leszczyny na dach wyginali,
Następnie pałatki na nie naciągali.
Pamiętają nasi o zabraniu mąki,
Której to włożyli dwa ogromne worki.
27.
Te wielkie zapasy po to były brane,
Bo tymiańskie pole było niezasiane.
Do wyjazdu wszyscy zebrali się tłumnie,
Kilkadziesiąt wozów stanęło w kolumnie.
28.
W taborze z naszymi ich ziomkowie byli:
– Z Tymianki, z Werpola483 oni pochodzili.
Przed wyjazdem mieli uczucia mieszane,
Bo przed nimi znowu było coś nieznane.
29.
A gdy już ruszyły kopyta i koła,
Czas było pożegnać wszystkich dookoła.
Konie ich ciągnęły. Historia ich pchała.
Bardzo długa podróż uchodźców czekała.
30.
Wiele kilometrów było na tej trasie,
Około tysiąca – z Krymu na Podlasie.
Różne miejscowości na szlaku mijali,
Często ze swej mapy wtedy korzystali.

48

Werpol – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja.
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31.
Poili spragnione konie w rzecznych wodach,
Które przepływały przy bieżeńskich drogach.
Za paszę służyły im przydrożne trawy.
Tak sobie radzili, wracając z wyprawy.
32.
A gdy już stawali na nocne postoje,
Wtedy ustawiali w kręgu wozy swoje.
Konie zaś trzymali w środku kręgu tego,
Żeby ich nie skradli w czasie snu nocnego.
33.
Dwie osoby zawsze straż nocną trzymały,
Przy tym wierne pieski też im pomagały.
Chleb dwa razy piekli dla siebie
Obcy użyczali pieców w tej potrzebie.
34.
Raczyć potrafiła deszczem ich pogoda,
Lecz mocnym pałatkom nie szkodziła woda.
Coraz mniej kolumna z czasem wozów miała.
Bo ludność w swe strony po drodze skręcała.
35.
Poprzez długa drogę, noclegi, przystanki,
Tak oni wrócili do swojej Tymianki.
Własny dom rodzinny stał na szczęście cały,
Choć ich oczy pięć lat go nie widziały.
36.
Domem się cieszyli tak, jak gniazdem ptaki.
We wsi nie dla wszystkich los był dany taki:
Przedtem wojna wiele budynków spaliła,
Gdy do naszej wioski znienacka wkroczyła.
37.
Nasi nowe życie w domu układają,
A ich konie z pługiem w pole wyruszają.
Aż pięć lat nie było orane to pole,
Więc musieli dobrze wyrabiać tę rolę.
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38.
Nie lepiej siedlisko także wyglądało,
Bo wiele tam brzózek na nim się zasiało.
Niełatwe czekały na nich tutaj czasy,
Dobrze, że przywieźli żywności zapasy.
39.
Wtedy też prababcia druga powracała
Katarzyna ona na swe imię miała.
Moja ta prababcia będąc wtedy wdową,
Do domu wracała drogą kolejową.
40.
494
Z Kujbyszewa wraca wraz z dwoma synami,
Oraz z jednym kufrem z ichnimi rzeczami.
Nie zastają jednak we wsi domu swego,
Bo wojna zabrała płomieniami jego.
41.
Z braku dachu swego biedy doświadczyli,
Jednak z optymizmem na przyszłość patrzyli.
Inni też bieżeńcy do wsi powracają.
Wśród zarośli swoje domy rozpoznają.
42.
Wszyscy się cieszyli wtedy przy spotkaniach,
po tych wieloletnich przebytych rozstaniach.
Nawzajem mówili, gdzie też oni żyli,
Jakich się tam oni rzemiosł nauczyli.
43.
Czekało ich wiele pracy przy zagrodach,
A tym bardziej więcej w polu, na zagonach.
Trudno było wtedy wychodzić na prostą,
Uprawiając ziemię perzami zarosłą.

49

Kujbyszew – w 1915 r. Kaińsk w guberni tomskiej; obecnie miasto w obwodzie
nowosybirskim w Rosji.
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44.
Dziwne się zdarzały sadzenia ziemniaków,
Gdy ktoś nie posiadał nasion-sadzeniaków.
Do tej ziemi sadzili obierki z oczkami,
Które plonowały później ziemniakami.
45.
Po latach do normy wszystko powróciło.
Na lepsze mieszkańców życie się zmieniło.
Jednak pamiętali bieżeństwo minione,
Które w ich pamięciach wciąż było chronione.
46.
Moi też przodkowie o tym pamiętali,
Wspomnieniami swymi do tych lat wracali.
Gdy tak wspominali oni tamte lata,
To w sercach bolała ich córki utrata.
47.
Córki oraz siostry w tej samej osobie,
Która pozostała tam, daleko w grobie.
***
Przez te strofy, prosto bardzo napisane,
Niech bieżeństwa dzieje będą lepiej znane.
Anatol Betlejko

W bieżeńskiej Pustyni

Nazywam się Elżbieta Szymańska, mam 57 lat, mieszkam w Wajkowie nad Bugiem, na Podlasiu. Rozmowę, którą przedstawiam poniżej,
przeprowadziłam wiosną 2015 r. z moją ciotką ze strony ojca, Zofią Jaroszuk.
Ciotka opowiada o moich pradziadkach, Dawidzie i Marii Jaroszukach, ich
dzieciach: Aleksandrze (mojej babci, ur. 1875), Janie, Józefie, Mikołaju (ojcu
ciotki, ur. 1897) i Włodzimierzu oraz ich mężach, żonach i potomkach, wśród
których jest mój ojciec Jan – syn Aleksandry i Włodzimierza. To opowieść
pełna luk, które zamierzam uzupełnić. Impuls do tego, by poszukać i znaleźć
jak najwięcej.
Elżbieta Szymańska: Najpierw zapytam o pradziadków: to był
Dawid i…
Zofia Jaroszuk: Maria.
E.S.: Dawid i Maria Jaroszukowie... To byli rodzice twojego ojca,
Mikołaja, a moi pradziadkowie. I teraz wymieńmy ich dzieci, po kolei.
Z.J.: Pierwsza była Aleksandra.
E.S.: Aleksandra, czyli moja babcia.
Z.J.: Tak. Drugi był Józef, później Jan, Mikołaj – mój ojciec – i Władek.
Mama mówiła, że Aleksandra była bardzo piękną kobietą.
E.S.: A, wiesz? Znalazłam zdjęcie Aleksandry, dostałam od Mani
Remeszowej.
Z.J.: Tak, masz?
E.S.: Mam, mam.
Z.J.: Przyniesiesz?
50
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Wajków – w 1915 r. gubernia grodzieńska; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow.
siemiatyckim, w gminie Mielnik.
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Moja babcia Aleksandra Dubina
z domu Jaroszuk, żona Włodzimierza
Dubiny. Zdjęcie prawdopodobnie
z okresu II wojny światowej.

Anna (ur. 1911) i Maria (ur. 1909)
Dubinówny, córki Aleksandry
i Włodzimierza, siostry mojego ojca
Jana. 1926 r.

E.S.: Przyniosę. O, widzisz, mogłam nawet dzisiaj wziąć… Ale to
innym razem, będzie okazja. Teraz powiedz mi, kto na to bieżeństwo
wyjechał? Cała rodzina?
Z.J.: Nie, nie, Jan został i Józef.
E.S.: A Aleksandra już wtedy była zamężna, tak?
Z.J.: Zamężna, z dziećmi. Córki, jak oni wyjeżdżali, miały po kilka
lat: Marysia i Anna. A ojciec twój, Jan, miał wtedy jeden roczek. Bo on się
urodził w 1915, a w 1916 wyjeżdżali. Chyba na wiosnę to było.
Mój ojciec był bardzo związany z twoimi dziadkami. Chodził do
szkoły do Mielnika, w 1916 roku kończył gimnazjum – gorodzkoje ucziliszcze.
Twój dziadek był leśniczym.
E.S.: Właśnie wiem, że dziadek miał jakieś związki z lasem.
Z.J.: Tak, był leśniczym. I oni mieszkali w gajówce, w borze.
E.S.: Czyli nie tutaj we wsi, gdzie obecnie stoi dom?
Z.J.: Nie, w gajówce, w lesie. I tam mój ojciec, Mikołaj, cały czas do
nich chodził. Tak, że byli bardzo zżyci ze sobą.
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E.S.: Twój tata, jak zaczęło się bieżeństwo, to ile miał lat?
Z.J.: Czekaj, urodzony w 1897, to wtedy miał…
E.S.: 18–19 lat.
Z.J.: Tak, chyba tak.
E.S.: Czyli był już takim…
Z.J.: …młodzieńcem.
E.S.: A pamiętasz, jak oni wyjechali? Furmankami?
Z.J.: Tak, furmankami. W 1916 roku.
E.S.: Myślałam, że może w 1915: mój ojciec urodził się w styczniu,
no to jesienią mógł… Ale, mówisz, że miał już roczek, jak wyjechali.
Z.J.: Tak, już był takim chłopczykiem. Od ojca wiem, że dziadek
Włodzimierz bardzo go kochał i mówił: Ty jesteś mój syn ukochany, mój Jezus.
E.S.: O, widzisz…
Z.J.: Ten twój dziadek, to był bardzo pobożny.
E.S.: No, słyszałam, słyszałam. Pomówimy jeszcze o tym. Dokąd
dojechali? Gdzie się zatrzymali na tym bieżeństwie?
Z.J.: To była Fiedosiejewa Pustyń51.
E.S.: To za Moskwą było…
Z.J.: Za Moskwą, około 200 km.
E.S.: Ojciec mi coś mówił: to nie gdzieś w okolicach Riazania?
Z.J.: Blisko. To była riazańskaja obłast’. Na pewno. Twój dziadek od
razu dostał pracę w lesie, bo był gajowym. I zaangażował mego ojca, Mikołaja. Ojciec pracował w nadleśnictwie i zarabiał 30 rubli – to było dużo jak
na tamte czasy.
E.S.: Mówisz tak: zajechali tam, to był 1916 rok. Zatrzymali się we
wsi, z której pochodziła twoja matka.
Z.J.: Moja mama, tak.
E.S.: No, i tam mój dziadek, Włodzimierz, pracował w nadleśnictwie, i twojego tatę tam zatrudnił.
Z.J.: Tak i z tego, co wiem, im się wszystkim dobrze powodziło. A byli
jeszcze twoi pradziadkowie: Maria i Dawid. Oni razem pojechali.
E.S.: A z Wajkowa ktoś jeszcze prócz rodziny Jaroszuków?

51

Nie udało się znaleźć na współczesnej mapie Rosji Fiedosiejewej Pustyni, jedyna
zlokalizowana miejscowość to Gorki – nad rzeką Oką w obwodzie riazańskim, które pojawiają
się w opowieści jako Gorkie.
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Z.J.: Tam, do Pustyni, nie. Ale, na przykład, Stasia Parafiniuka rodzice
pojechali do Rosji i tam się w 1917 roku urodziła Julia.
E.S.: Tak? A to przecież byli katolicy, a głównie prawosławni udawali się na to bieżeństwo.
Z.J.: Tak, ale nie tylko. Dużo wyjechało Polaków – ci, którzy nie chcieli
żyć pod Niemcem. Woleli pojechać do Rosji.
E.S.: A inni, na przykład Remesz?
Z.J.: Nie, nie, Remeszowie zostali.
E.S.: Czyli głównie rodzina Jaroszuków i Dubinów. A teraz powiedz
mi, ciociu, w którym roku oni stamtąd wrócili?
Z.J.: Chyba w maju czy czerwcu 1922, bo już moja mama była w ciąży
i 2 lipca urodziła tutaj syna.
E.S.: Twojego brata, Arka [Arseniusz].
Z.J.: Tak. Ale wrócili już bez Włodzimierza.
E.S.: No, właśnie. Porozmawiajmy jeszcze o ich pobycie w Rosji.
Gdzie oni zamieszkali? Ta miejscowa ludność przygarniała przybyszów?
Z.J.: Tak, ale oni dostali mieszkanie w leśniczówce. Także mieli
wygodne mieszkanie, całą rodziną tam mieszkali.
E.S.: Czyli: pradziadkowie Dawid i Maria, dziadkowie Włodzimierz i Aleksandra, bracia Aleksandry – Włodzimierz i Mikołaj, twój
ojciec.
Z.J.: Mój tato był jeszcze kawalerem.
E.S.: I poznał tam twoją mamę. A mama jak miała na imię?
Z.J.: Teodozja.
E.S.: Teodozja… I w którym roku twoi rodzice się pobrali? Pobrali
się na tym bieżeństwie, tak?
Z.J.: Tak, w 1921 roku.
E.S.: A twoi dziadkowie ze strony mamy mieszkali tam?
Z.J.: Mieszkali, ale więcej w Gorkim. To byli bardzo zamożni ludzie,
handlowali. Mój pradziadek handlował owocami, dzierżawił 33 sady rozrzucone po Rosji. Poza tym ojciec mamy, czyli mój dziadek, był handlarzem
bydła. Mama opowiadała, że mieli piękny dom z dużą werandą i latem,
zawsze, jak była pora obiadowa, to jedli na niej. I jak szedł ktoś biedny, to
dziadek zapraszał do stołu: nakarmił, dał pieniądze. Był bardzo uczynny. No
i oni się poznali: ojciec najpierw chodził do dziadka – Grzegorza – a potem
zainteresował się mamą.
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E.S.: A twoja mama miała jeszcze rodzeństwo?
Z.J.: Miała: brata Piotra, potem Jana… To Jana wywieźli z rodziną na
Syberię, a resztę rodziny, po rewolucji, jak już to państwo się ustaliło, wysłali
do Gorkiego. Rodzice mamy… Oni zawsze latem przyjeżdżali do Pustyni,
a zimą prowadzili tam piekarnię, mieli duży sklep. W zasadzie prowadziła
go mama ze swoją siostrą, Barbarą. Bo tam ludność, która nie zajmowała
urzędów itd., to się zajmowała handlem.
E.S.: Powiedz: twoi dziadkowie byli zamożni jak na tamte czasy,
wybuchła rewolucja i co? Pozbawili ich wszystkiego?
Z.J.: Tak, wszystkiego, wszystkiego. Pradziadek schował złoto do jakiegoś garnka i zakopał – carskie złote ruble.
E.S.: Tam pewnie i biedota żyła, która była przychylna rewolucji,
bo ci bolszewicy obiecywali, że to, tamto…
Z.J.: Tak, ale jeżeli chodzi o moich dziadków i rodzinę, to oni należeli
do Białych. I ktoś podejrzał, że pradziadek garnek zakopuje, i jak on później
tam zajrzał – garnka już nie było. Ktoś podpatrzył i zabrał.
E.S.: Wiedzieli, że zamożny człowiek.
Z.J.: Muszę ci powiedzieć: jak mama mi opowiadała, jacy zamożni
byli rodzice, to ja nie wierzyłam. Myślę sobie: chyba mama bajki opowiada…
Tylko zastanawiało mnie, że mama umiała wybrać materiały itd.
E.S.: Jakby nie była taką prostą osobą.
Z.J.: Tak.
E.S.: Miała gust…
Z.J.: I dużo pięknych rzeczy przywiozła, i dużo rodzice sprzedali
tych pięknych rzeczy – za to kupili meble. Francuskie. Bo Żydzi z Mielnika
wyjeżdżali w latach 1922–1924 do Palestyny.
E.S.: Do Palestyny, bo się tworzyło państwo.
Z.J.: Tak. Ojciec postawił dom. Drzewo dostał państwowe – z Mętny.
Już później, w 1937 roku, ojciec został sekretarzem nadleśnictwa i pracował
za Bugiem.
E.S.: A powiedz mi jeszcze, ciociu: to rodzice twojej mamy nie
wyrażali sprzeciwu, że córka, taka z zamożnej rodziny, wychodzi za mąż
za biednego człowieka, uciekiniera z Polski, bieżeńca?
Z.J.: Nie, bardzo im się podobał.
E.S.: Lubili Mikołaja, tak?
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Z.J.: Bardzo, bardzo. Uważali, że jest inteligentny, przyzwoity człowiek,
dobrze pracował, dobrze zarabiał – bo pracował tam jako leśniczy, razem
z twoim dziadkiem Włodzimierzem, swoim szwagrem. Mamy ojciec naraził się komunistom, tak, że jak już nie było takiej wojny, to dziadek wrócił
i go szukali. Był w ziemlance, ukrywał się. A mama nosiła mu jedzenie.
I zachorował na zapalenie płuc, i zmarł.
E.S.: Czyli jak twoja mama wyjeżdżała tu, do Polski, zabierała się
z twoim ojcem, to już jej ojciec nie żył, tak?
Z.J.: Tak.
E.S.: A rodzina się nie sprzeciwiała, że ona jedzie na niewiadome,
jedzie do Polski?
Z.J.: No, mama wtedy była zakochana i w ciąży, to… Dziadek już zmarł,
ale babcia dobrze się orientowała, jaka jest sytuacja i była zadowolona, że
jej córka wyjeżdża do Polski.
E.S.: Bo Polska miała już niepodległość.
Z.J.: Tak.
E.S.: To był już 1922 rok.
Z.J.: Tak. Wszyscy wracali. A w czasie rewolucji to ciotka, mój ojciec
i moja mama jeździli do Moskwy na handel. Ale zanim wyjeżdżali, to smarowali się naftą, bo w pociągach były takie wszy, że nie można było wytrzymać.
No i przywozili różne rzeczy, handlowali. Była bieda, było bardzo źle.
Pewnego razu ojciec pojechał do Moskwy sam. A Polaków w tym
czasie prześladowali. Ojca uważali za Polaka, zresztą on to manifestował.
No i tam był człowiek ożeniony z mamy cioteczną siostrą, którego brat był
wielkim komunistą, dziennikarzem. Prześladował mego ojca. Jak zobaczył
go w Moskwie, to kazał aresztować. Około 50 Polaków już tam stało pod
ścianą, czekało na rozstrzelanie. No i jego tam postawili. Ojciec zawsze śmiał
się, że Lenin go uratował… Bo nagle przyjechał Lenin i oni tacy byli – ci
wszyscy rewolucjoniści – przejęci, zainteresowani… Ojciec był wcześniej
w wojsku i się zorientował, że jeżeli nie ucieknie teraz, to koniec. Że to
najlepszy moment. Powiedział: Uciekamy! I uciekli. I w ten sposób ojciec
się uratował, i inni.
Opowiem ci jeszcze o twoim dziadku Włodzimierzu: był bardzo
pobożny. Stale czytał Ewangelię, kiedy tylko miał czas. Wtedy była Wielkanoc, no i on poszedł na nabożeństwo, wszyscy poszli. Jeszcze wtedy tak
duchowieństwa nie prześladowali. I przed skończeniem nabożeństwa twój
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dziadek wystąpił i powiedział, że chce powiedzieć parę słów… A jeszcze
wcześniej, idąc do cerkwi, powiedział do swojej żony, że on już długo żyć nie
będzie… No i wtedy wystąpił, batiuszka mu pozwolił, i odezwał się do tych
ludzi, żeby nie tolerowali rewolucji, że to jest wielka zbrodnia: Ja tu wszędzie
widzę żmije! Opamiętajcie się! Będzie ogromne przelanie krwi… Znacznie
więcej powiedział, ale ja już nie pamiętam. No, i wrócił do domu, czytał
Ewangelię, położył się, obudził. Znów powiedział do wszystkich w domu,
w tej leśniczówce, że długo już żył nie będzie, że pojedzie do Riazania, tam
go aresztują, do domu już nie wróci, umrze tam i jego grobu nie znajdą…
E.S.: I tak się stało…
Z.J.: Tak się stało. Były takie sytuacje, mama opowiadała: tam, w Pustyni, ktoś zaginął. Policja robiła dochodzenie, niczego nie wykryła. I kiedyś
szedł człowiek i usiadł blisko twego dziadka, a ten mówi – on nie wiedział,
że ten człowiek jest chory na tyfus: Słuchaj, ty chorujesz na tyfus i wkrótce
umrzesz, ale ty zabiłeś człowieka. I wymienił tego, który zaginął. – I tam
leży… Powiedział, określił miejsce. Poszli i znaleźli zakopane ciało. I tamtego
aresztowali. Było kilka takich spraw...
E.S.: Tak, jakby przewidział.
Z.J.: Dar miał, dar jasnowidzenia. Raz przyszła mamy siostra, Basia.
Jej mąż był w wojsku, i zabrany do niewoli. Nikt nie wiedział, gdzie on jest.
A ciotka Baśka zorientowała się, że Włodzimierz ma dar. Zanim zdążyła
zapytać, Włodzimierz powiedział: Ty się martwisz o swego męża, a twój mąż
jest w Austrii, w niewoli. I jak ja będę jechał statkiem do Riazania, to twój mąż
będzie jechał statkiem tutaj. No i rzeczywiście, oni mijali się, ten przyjechał.
Mój ojciec z twoją babcią zawieźli Włodzimierza do szpitala do Riazania. Poszli załatwiać jakieś formalności, wracają, a jego nie ma! W tym samym czasie
policja szukała mego ojca, żeby powiedzieć, że twojego dziadka zamknęli.
No to ojciec: A dlaczego wyście go zamknęli, przecież to jest chory człowiek.
A oni mówią: Poszedł do więzienia i wszystkich ludzi powypuszczał. Z dwóch
aresztów wypuścił ponad 100 osób. Ojciec powiedział, że przywiózł twojego
dziadka do szpitala, więc go wypuścili i faktycznie umieścili w szpitalu.
A był jasnowidzem. Ojciec mój był przekonany, że Włodzimierz był
bardzo dobrym człowiekiem, bardzo szlachetnym. Raz powiedział ojcu: Ty
będziesz żył nie tak długo, jak powinieneś żyć, ale pieniędzy nigdy nie będziesz
miał. I dobrze, bo pieniądze szczęścia nie przynoszą. Jak ktoś przywiązuje
wielką wagę do pieniędzy, to jest grzesznikiem…
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Zostawili dziadka w szpitalu, wrócili. I przyszło zawiadomienie, że
Włodzimierz nie żyje. Ciotka (żona Włodzimierza) i ojciec pojechali tam,
do Riazania, ale grobu nie znaleźli. Obszukali wszystko, co możliwe. Ale
Włodzimierz wiedział, że pochowają go w takim miejscu, że grobu nikt nie
znajdzie.
E.S.: I w 1922 wrócili do Polski.
Z.J.: Wrócili do Polski… Rewolucja była w 1917, a śmierć Włodzimierza gdzieś w 1918–1919 roku, gdzieś w tych latach. Bo on długo nie żył po tym,
jak wystąpił w cerkwi. Powiedział wtedy, że Rosję czeka wielkie nieszczęście,
że będą wielkie morderstwa: Opamiętajcie się, ludzie! Odwoływał się, bo tam
było dużo komunistów, w tej Pustyni.
E.S.: No, tak, to tak było… Dla biedoty ta rewolucja wydawała się
niemalże darem, ważne było to, że bogatym zabiorą – bo to taka natura
ludzka. Na pewno nic dobrego nie przyniosła Rosji ta rewolucja.
Z.J.: Wręcz odwrotnie.
E.S.: Takie ludobójstwo, na taką skalę… Czyli dziadek mój nie żyje,
zmarł w Riazaniu. Wdowa została z trójką dzieci: te dwie dziewczynki
i mój ojciec mały. No i w 1922 roku wrócili do Polski. Tu, do Wajkowa.
A powiedz, zostawili tu jakieś domy, coś?
Z.J.: Tu był dom, bo tu mieszkali dwaj bracia Aleksandry: Janek, już
żonaty, a Józef… Nie pamiętam, czy był już żonaty, czy nie.
E.S.: A ten nasz dom, w Wajkowie, w którym ja mieszkam, to kiedy
został zbudowany? Już babcia go zbudowała, jako wdowa, sama?
Z.J.: Babcia, tak. Mój ojciec pomagał. Twój dziadek Włodzimierz
bardzo lubił i szanował mego ojca, i prosił, żeby wracali razem do Polski,
i żeby się opiekował siostrą. Także oni przyjechali i dom został postawiony.
Gdzie początkowo zamieszkali, tego nie wiem. Dobrze, że uciekli stamtąd!
Wcześniej czy później straciliby życie.
E.S.: Ojciec mi coś opowiadał… To pewnie było już po śmierci
dziadka Włodzimierza, rewolucja szalała, m.in. w tej Pustyni – i on mi
opowiadał, że była taka bieda, głód panował, że babcia zrywała na przednówku pędy sosny. To mogło tak być?
Z.J.: A ile twój ojciec miał wtedy lat, 5–7? Tak, i dla niego to było
dziwne. A tam, koło tej Pustyni, gdzie był las, w którym twój dziadek pracował, to był wielki majątek i tam w czasie Syberii… To znaczy okresu, kiedy
wywozili Polaków, to tam przebywali Polacy.
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E.S.: Zesłańcy, tak?
Z.J.: Zesłańcy. Ale to inteligencja polska. Tam mieszkała kuzynka
mojej mamy i mówiła o nich: tacy kulturalni, tacy mili, tacy przyjemni ci
państwo... Wszystko, co przywieźli ze sobą, sprzedawali za chleb. Tak, był
głód. Twój tata mógł to pamiętać. Głód był rzeczywiście ogromny, jeżeli
jeździli do Moskwy po chleb…
E.S.: Opowiadał mi jeszcze, że mało się nie utopił, że go siostry
uratowały, Anka z Maryśką.
Z.J.: Mogło tak być, bo przecież rzeka Oka była blisko. Musiał gdzieś
tam wleźć…
E.S.: Ale to tylko takie strzępy wspomnień w głowie zostały… Jak
wyjechali, to ojciec miał roczek, a jak wracali – 7 lat. Mógł już coś pamiętać, bo już był spory chłopczyk. Na pewno wdowie z trójką dzieci,
nawet mimo tego, że tam jej bracia byli, nie było łatwo. Zresztą, jak tam
rewolucja wybuchła…
Z.J.: To wszyscy wszystko potracili. Mama mówiła… O, i nie pamiętam… Żałuję, że sobie nie zapisałam.
E.S.: No, widzisz, i to tak właśnie jest. Pamięć jest ulotna.
Z.J.: Teraz to już w ogóle. Dobrze, że przyszłaś, to chociaż troszkę się
tego zebrało, co pamiętam.

Postscriptum
W historii tej jest wiele niewiadomych, wiele niejasności. Kiedy jeszcze
żył mój tata, czasami wspominał jakieś opowieści związane z bieżeństwem
– znał je przede wszystkim od matki lub sióstr, sam nie mógł za wiele pamiętać. Bardzo żałuję, że nie zadawałam wówczas pytań i nie drążyłam tematu.
Wynikało to głównie z tego, że o bieżeństwie wówczas się nie słyszało, nie
mówiło, a ponadto młody człowiek ma inne priorytety i stare historie go
nie bardzo interesują.... Dzisiaj jest inaczej, chciałoby się zadać wiele pytań,
wiele spraw wyjaśnić, ale nie ma już kogo pytać.
Być może moi dziadkowie nie wyjechali dobrowolnie – dziadek
Włodzimierz Dubina, (który zmarł w Riazaniu) był gajowym, pracownikiem leśnym, mieszkał z rodziną w gajówce Wajków. Zastanawiam się czy
w 1916 r. władze carskie nie ewakuowały w głąb Rosji swoich pracowników,
a z nimi ich rodzin – w związku z czym wyjechała cała rodzina żony dziadka
Włodzimierza, babci Aleksandry (jej rodzice i bracia). Przemawia za tym
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Moi rodzice i brat. Stefania (z d. Hryciuk, ur. 1920) i Jan (ur. 1915) Dubinowie z synem
Jerzym na ganku domu w Sutnie, 1943 r. Dom ten – po powrocie z bieżeństwa,
w pierwszej połowie lat 20. zbudowała babcia Aleksandra z pomocą swojego brata
Mikołaja. Dom najpierw stanął w Wajkowie, później – w 1940 r. został przeniesiony
do Sutna (w związku z wytyczeniem granicy wzdłuż linii Bugu). W 1956 r. ponownie
wrócił do Wajkowa. Mieszkam w nim z rodziną do dziś.
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fakt, że według opowiadań cioci Zosi po przyjeździe dziadek dostał dobrze
wyposażoną gajówkę (była tam nawet bania) i pracę. Najpewniej to było
Nadleśnictwo Kistruńskie w guberni riazańskiej, bo tam potem pracował
jego szwagier Mikołaj (ojciec cioci Zosi), któremu dziadek Włodzimierz
pomógł w zdobyciu tej posady.
Z opowiadań ojca wiem jeszcze, że furmankami pojechali do Brześcia i tam przesiedli się do wagonów towarowych. Być może potem pewien
etap podróży odbyli statkiem po rzece Oce, wówczas był to powszechny
środek transportu w Rosji. Być może od razu nie mieszkali w miejscowości
Fiedosiejewa Pustyń, a najpierw zamieszkali w miejscowości Iżewskoje (tam
się urodził Konstanty Ciołkowski – pionier astronautyki). O tym mógłby
świadczyć wpis w księdze bieżeństwa z 1916 r., dotyczący mojego pradziadka
Dawida Jaroszuka.
Najwięcej niejasności dotyczy śmierci mojego dziadka Włodzimierza
w szpitalu w Riazaniu. Czy była to śmierć z przyczyn naturalnych, czy też
ktoś do niej przyłożył rękę – co może być prawdopodobne, jeśli weźmie się
pod uwagę przepowiednie dziadka dotyczące rewolucji, komunizmu itp.?
Jak było naprawdę, nigdy już się nie dowiem. Podobno dziadek pochowany
został w bezimiennej mogile, rodzina nie widziała jego zwłok.
Jeśli mi zdrowie i finanse pozwolą, mam zamiar po przejściu na emeryturę (a może jeszcze wcześniej) pojechać do Rosji i odwiedzić miejsca,
w których byli moi przodkowie. Według wyjaśnień cioci Zosi, która pojechała
do Pustyni ze swoją matką w 1959 roku, miejscowość ta prawdopodobnie
już nie istnieje – już wówczas było tam niewiele domów i ludzi. A podobno
w latach 1916-1922, kiedy przebywali tam moi krewni, było to duża miejscowość, licząca kilka tysięcy mieszkańców.
Elżbieta Szymańska
Spisała córka Magda Szymańska

Wygnanie rodziny
Mikołajewiczów z Milejczyc

Grzegorz i Aleksandra Mikołajewicz.

Mój dziadek – Grzegorz Mikołajewicz, s. Andrzeja, ur. 1875 r. i babcia
– Aleksandra ur. 1887 r. z d. Pachwicewicz wraz ze swoimi dziećmi w pierwszych dniach sierpnia 1915 r. towarowym wagonem kolejowym z Nurca-Stacji
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ewakuowali się na wschód Imperium Rosyjskiego. Dzieci miały lat: Olga – 8,
Longin – 6, Zofia – 3, Katarzyna – 1. Wagon został zarezerwowany przez
krewnego – Oksentowicza, który pracował na stacji kolejowej. Oprócz kilku rodzin, wszyscy mieszkańcy Milejczyc52 opuścili swoje domostwa i całe
majętności. Wyobrażam sobie, jak trudne to były przeżycia.

Mikołajewicz przeprawione po rosyjsku na Nikołajewicz
Przyczyna ewakuacji leżała w sile propoagandy carskiej, władze próbowały powtórzyć zostosowaną wobec armii napoleońskiej 100 lat wcześniej
metodę „spalonej ziemi”. Spalono wiele miejscowości. Propaganda straszyła
chłopów nieludzkim traktowaniem miejscowej ludności przez żołnierzy
niemieckich. Treści propagandy były głoszone głównie w świątyniach prawosławnych. Jej skuteczność spowodowała wyjazd ponad 3,5 mln ludności w najbardziej oddalone obszary Rosji. Z tej liczby ok. 30% nie wróciło
z powodu wycieńczenia, chorób i innych nieszczęść, również część z nich
pozostała w Rosji.
Front I wojny światowej zbliżał się do naszych rubieży. Wojska Rosji
carskiej w pośpiechu ewakuowały się na wschód. A za nimi następowały
wojska niemieckie. Czy toczyły się walki w Milejczycach? Dowodów na to
nie mam. Z opowiadań starszych mieszkańców wynika, że były walki i – że
ci, którzy zginęli, zostali pochowani w pobliżu cerkwi św. Barbary. Wiem
natomiast, że wojska carskie spaliły młyn – wiatrak na wzgórku siedliska
Oksentowiczów. Działka wraz z wiatrakiem była przekazana Oksentowiczom jako posag od Mikołajewiczów. Był to wiatrak, którego górna część
samodzielnie się obracała w kierunku wiatru, najbliższy podobnej konstrukcji znajdował się aż w Brześciu.
1 sierpnia 1915 r. dziadek z babcią otrzymali paszporty na wyjazd.
Paszporty wydał Milejczyckij Mieszczanskij Starosta – Jakub Prokopowicz.
Niektóre zapisy z pierwszej strony mają dla mnie znaczenie. Numer paszportu dziadka 349, a babci 345. Zapewne pierwszy wypisywany był paszport babci Aleksandry, a ostatni dziadka Grzegorza. Zastanawiam się – kto
otrzymał paszporty o numerach 346, 347, 348? Na pewno jeden z nich
należał do brata dziadka Grzegorza – Józefa, który z nimi mieszkał i był

52

Milejczyce – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie siedziba gminy
wiejskiej w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim.
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kawalerem. Pozostałe dwa numery inspirują mnie do poszukiwań. Paszporty
były wydane bezpłatnie na rok. Dziadek na swoim paszporcie złożył podpis,
a u babci brak podpisu. Również w 5-ej pozycji brak wpisów dzieci. To by
świadczyło, że wszelkie czynności związane z ewakuacją były wykonywane
w pośpiechu. Dziadka personalia mają zapis Grigorij Andrejewicz Mikołajewicz. Na literze „M” ktoś napisał literę „N”. Domyślam się, iż uczynił to jakiś
urzędnik w Rosji, ponieważ w języku rosyjskim nie występuje imię Mikołaj,
a Nikołaj. Tak samo jest do dziś. Obecnie w Milejczycach na byłą cerkiew
św. Mikołaja mówi się Nikolskaja. O literze „M” i „N” piszę, ponieważ bratu
mojego dziadka Grzegorza – Romanowi (w cześć którego mnie dano to imię)
po ukończeniu Seminarium Duchownego w Wilnie zmieniono nazwisko
z Mikołajewicz na Nikołajew.

Paszport bieżeńca Grzegorza Mikołajewicza.

Gdzie leży Juzowka?
W paszporcie jest takie zdanie: uwolen w raznyje goroda i sielenija
Rossijskoj Impierii ot niżepisannogo czisła po… Ja to przekładam na język
polski: zezwala się do różnych miast i miejscowości Rosyjskiego Imperium…
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Na drugiej stronie paszportu są pieczątki, które wskazują, gdzie dziadek był, gdzie pracował i kiedy wrócił do Milejczyc. I tak najważniejsza
pieczęć oznacza – w biurze fabryki N.R.O. i osady Juzowki zgłosił się 21 września 1915 r. i wpisuje się adres zamieszkania numer 6. (W Juzuwce nie było
nazw ulic, a przyjęto na wzór amerykański tzw. numeryczne nazwy linii.
Stąd „6” oznaczała, że mieszkali na tej linii.) Następna pieczęć Paszport do
biura na przechowanie przyjęty 21 września 1915 r. Z tych pieczęci wynika,
że podróż z Milejczyc do Juzowki trwała około 7 tygodni. Paszport należało
oddać do biura – innymi słowy dalsze podróżowanie mogło być zakazane.
Przemieszczanie się człowieka musiało być kontrolowane. Potwierdza to
kolejna pieczęć następującej treści: W kancelarii Policejskogo Nadziratieli
Rykowsk. Kopiej zgłosił się i do księgi zapisano z datą 7 października 1915 r.
Numer w księdze 143. Jest jeszcze jedna pieczęć – Bolnica N.R.O.
Odnajdując w 2009 r. schowane w piwnicy rodzinne prawie stuletnie
dokumenty (nie tylko paszporty dziadka i babci) nie zdawałem sobie sprawy,
jakie czekają mnie „podróże” po historii. Poszukując jakiegoś dokumentu
w archiwach białoruskich w Grodnie i Mińsku oraz Drohiczynie, związanego ze zmianą nazwiska naszego batiuszki Romana, przeczytałem wiele
dokumentów, które nie widziały przedtem światła dziennego.
Dane zawarte w paszportach dały mi impuls do poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi – gdzie jest obecnie miasto Juzowka?
Na mapie Rosji nie odnalazłem go. Język rosyjski znam biegle w mowie
i w piśmie. Czytając słowo „kopiej” na pieczątce policji zrozumiałem, że po
polsku to – kopalnia. Zadałem sobie pytanie – a może to kopalnie na Syberii?

Juzowka, czyli obecny Donieck
Historia Juzowki rozpoczęła się, gdy w 1869 roku przedsiębiorca Walijczyk John Hughes wykupił teren z pokładami rudy żelaza i węgla dla produkcji
szyn kolejowych. Miejscowi Rosjanie swoim językiem fonetycznie zaczęli
nazywać Walijczyka – Juz(a). Stąd powstała nazwa Juzowka. W 1921 r. na kilka
tygodni zmieniono nazwę na – Trock. Dlatego jestem przekonany, że dziadek
mógł widzieć Trockiego, a nie Lenina. Obecnie miejscowość nazywa się Donieck53. Na początku XX wieku Juzowka liczyła około 50 000 mieszkańców.

53

Donieck – w 1915 r. Juzowka, położona w guberni jekaterynosławskiej; obecnie
miasto obwodowe we wschodniej części Ukrainy.
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Jestem wdzięczny historykowi Doniecka – p. Aleksiejowi za udostępnienie mi obszernych informacji o historii Juzowki. Dostarczył wielu cennych fotografii z tamtych czasów. Dzisiaj mogę widzieć szyb kopalni węgla,
w której jako górnik pracował mój dziadek Grzegorz. Domy – w jednym
z nich mieszkał ojciec z całą rodziną. Rynek, na którym robili zakupy. Cały
plan topograficzny miasta. Sklep z mięsem, o którym wspominał ojciec.
Cerkiew, do której przychodzili na modlitwy. Szpital, w którym był badany.
Wspomniany sześcioletni chłopiec Longin – to nasz papa. Gdy byliśmy dziećmi ojciec często po rosyjsku opowiadał baśnie Kryłowa, mówił
wiersze, śpiewał rosyjskie piosenki. Rosyjski był naszym domowym językiem,
przywiezionym z Juzowki. Ojciec tam chodził do szkoły. W czasie zaborów
nie było szkół polskich. Dziadek i pradziadek byli wykształceni i chodzili
do szkół z językiem rosyjskim.
W późniejszych latach opowiadał nam o swoim pobycie w Rosji. Było
mu dane widzieć Morze Azowskie, wielu „Chińczyków” siedzących przy
torach kolejowych i łuskających pestki słonecznika. Gdy bywał w sklepie
mięsnym, widział wiszące na hakach przekrojone na pół świnie i sprzedawca
liczył taką samą cenę za kilogram mięsa dowolnie odciętego niezależnie czy
ze słoniną czy bez. To nie było tak jak w Milejczycach. Dziadek Grzegorz
zimą, wracając z pracy przynosił w podwiniętym płaszczu węgiel do pieca. Był na wielkiej manifestacji robotników i widział Lenina. Sam nauczył
się sprzedawać siemoczki (pestki). Był bardzo zadowolony z zarobionych
kopiejek. Tam w obiegu były oprócz rubli również inne pieniądze – marki
emitowane tylko w Juzowce. Być może kryzys finansowy w państwie zmusił
właścicieli firm w Juzowce do wprowadzenia własnych pieniędzy.

Historia zataczająca koło
Dziadek Grzegorz zakończył pracę w kopalni 1 marca 1918 r. Data jest
znamienna, ponieważ w Rosji i na frontach wojny panował wówczas chaos.
Armia niemiecka i austro-węgierska dotarła do Doniecka. Walki toczyły się
na dużej części Basenu Donbasu. Mieszkańcy regionu byli bardzo podzieleni.
Walki odbywały się też między zwolennikami niezależności Ukrainy a stronnikami jedności z Rosją. Powtórzyła się historia z XVII wieku – krwawe
dzieje powstania Chmielnickiego. Niestety, analogia wydarzeń historycznych w stosunkach ukraińsko-rosyjskich ma miejsce i obecnie – w drugiej
dekadzie XXI wieku.
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Od czasów Chmielnickiego zginęło dziesiątki (jeżeli nie setki) tysięcy
ludzi. I nadal giną. Czy nie powinniśmy brać lekcji z przeszłości? Czy potrafimy
mówić i jednocześnie słuchać? Czy potrafimy tylko mówić, a nie rozmawiać?
Jestem prawosławny. Nie uważam, że moja wiara jest lepsza i ważniejsza od
innych. Również nie uważam, że inna wiara jest lepsza i ważniejsza od mojej.
Ja mówię: ona jest moja, wynikająca z tradycji moich przodków.
Rodzina Mikołajewiczów uciekała z Milejczyc przed ewentualnymi skutkami frontu wojennego – niestety tenże front dotarł do ich domu
w Doniecku. Nastąpiła kolejna ucieczka. Na zachód nie mogli, bo by musieli
„przebijać się” przez linię frontu. Skierowali się na południe w stronę wspominanego przez ojca Longina Morza Azowskiego.
Po powrocie Mikołajewicze zastali siedlisko bez stodoły, bo została
skradziona. Odnaleziono ją w innej wiosce. Ostatecznie winowajca zapłacił
gotówką. Za te pieniądze ojciec chciał wyjechać do Ameryki. Sprzeciwiła
się babcia Aleksandra i stryjek Józef. Również dlatego, że dziadek Grzegorz
po powrocie z Rosji w 1918 r. zmarł na tyfus. Chorowała cała rodzina. Tyfus
został przywieziony z Rosji przez jedną bliską Mikołajewiczom rodzinę.
W Juzowce panowała epidemia tyfusu i dziesiątkowała mieszkańców. Ojciec
mając 13 lat musiał stanąć za pługiem i prowadzić całe gospodarstwo. Odbudowa nie była łatwa. Ziemia była zeskalona, bo nie kultywowana ponad
3 lata. Nie było zwierząt domowych, a brakowało zwłaszcza koni.
Czegokolwiek dorobili się w te niespełna dwa lata, stracili podczas
wojny z bolszewikami w 1920 r. Przechodzące oddziały sowieckie konfiskowały wszystkie zwierzęta domowe. Babcia Aleksandra chowała kury do
komina w domu. Ojciec opowiadał, jak wyglądali i jak byli uzbrojeni rosyjscy
żołnierze i jak orał pola wołami. Tak było ciężko, że „zużył” dwie pary wołów.
Ciocia Zofia w trakcie prac polowych pomagała w prowadzeniu zaprzęgu
wołów. To był dla rodziny bardzo trudny okres.

***
W obecnym Doniecku jest dzielnica Juzowka. W jej pobliżu wybudowano stadion piłkarski na Mistrzostwa Europy w 2012 r. Niestety, w wyniku
działań wojennych został zniszczony. Te ziemie po raz kolejny doświadczane
są cierpieniem i śmiercią niewinnych ludzi.
Czerwiec 2015
Roman Mikołajewicz

W języku przodków

Самым вялікім скабрам
зьяўляецца людзкая памяць

Бежанства гэта падзеі не толькі стагадовай даўніны, але таксама
эмоцыі, успаміны расказаў нашых бабуляў ды дзядуляў зь дзіцячых
гадоў. Гэта радасьць дзяцінства, у якім прысутныя былі бацькі,
равеснікі, браты, сястра але таксама мая бабуля са сваімі казачнымі
ўспамінамі. Я меў радасьць праводзіць дзяцінства ў сям’і ў якой жыло
разам тры пакаленьні.
Тэма бежанства гэта неад’ёмная частка майго дзяцінства. Мы
ўсе родам зь дзяцінства. З кожным годам прыбаўляецца падзеяў,
здарэньняў, эмоцыяў. Але наймацнейшы сьлед пакідае дзяцінства.
Вялікі ўплыў мелі расказы з перажытага маёй бабулі Вольгі Харужай
(дзявочае Путко) народжанай ў 1901 годзе ў Востраве каля Крынак1
(зараз Паўднёвы Востраў). Бабулі ў гады Вялікай вайны было столькі
ж гадоў, што мне, калі слухаў расказаў зь яе дзяцінства й маладосьці.
Нарадзіўся я ў 1965 г. у Крынках ды першых восем бестурботных гадоў
жыцьця правёў у маленькай падкрынкаўскай вёсачцы Ямашы2, у якой
жылі дзьве сем’і: Харужых ды Семянчукоў. Зацікаўленьне мінулым
паспрыяла майму выбару, у 1985 г. пасьля сярэдняй тэхнічнай школы
паступіў на гістарычны факультэт у Беластоку.
Падзеі з пачатку XX ст. гэта важная частка гісторыі беларусаў
сучаснага Падляшша. Каб гэта гісторыя была больш аўтэнтычнай,
мінулае маіх дзядоў й прадзедаў часу бежанства, хачу напісаць на
беларускай гаворцы з ваколіц Крынак. Так як расказавалі мне бабуля
1

Востравa (Ostrów Południowy) – w 1915r. położony w guberni grodzieńskiej;
obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki.
2
Ямашы (Jamasze) – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie osada
woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki.
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Вольга ды бацькі. Другая бабуля й двух маіх дзядуляў ужо памерлі
калі я нарадзіўся; іх не магу памятаць. Добра ведаю польскую мову,
таксама літаратурную беларускую. Аднак дух часоў бежанства лепей
перакажацца ў беларускай гаворцы, на якой гаварылі мае продкі,
большасьць якіх ваенныя падзеі кінулі ў далёкія куткі Расеі.
Гледзячы ў мінулае з кажным пакаленьнем павялічваецца
колькасьць нашых продкаў. Маё пакаленьне народжана у шасьцідзесятыя
гады, мае ў пачатку XX веку чатырох прадзядуляў і чатыры прабабулі.
А прыкладово ў пачатку XVI веку, ужэ маям тысячы прабабуляў
й прадзядуляў. З гэтага часу паходзяць вёскі з ваколіц Крынак, са сваім
захаваным урбаністычным выглядам.
Мае продкі, якіх лёс кінуў у бежанство жылі ў розных вёсках каля
Крынак. Успамінаная ужэ, мама майго тата Вольга Путко нарадзіласа
ў Востраві ў 1901 року. Бацько тата Аляксея Харужаго, Паваў (Паўлюк)
Харужы нарадзіўсо ў 1888 р. у вёсцы Ямашэ (каля 7 км. на паўднёвыўсход ад Крынак). Бацко маёй мамы Глафіры Харужай, Сьцяпан
Чарнецкі нарадзіўсо таксамо ў 1888 р., у вёсцы Малыя Азяраня. А мама
маёй мамы, Вера Дзядэль у 1896 р. у вёсцы Белагорцы. Ямашэ, Белагорцы
й Малыя Азяраня гэта суседнія вёскі, зь якіх Малыя Азяраня3 былі
найбольшыя, а Ямашэ былі трохо меншыя ад Белагорцаў4. У пачатку
вайны мае дзядулі й бабулі мелі па 15-25 лет. Мужчыны мелі за сабой
вайсковуюслужбу. Дзед Павал Харужы перад 1914 р. быў чатэры лет
у войску, у разьведцы ў Мінску. Перад самай вайной быў дэмібілізаваны
каб зараз на пачатку вайны зноў апынуцца ў арміі. Дзедко Сьцяпан
Чарнецкі ў гэты час ні быў мабілізаваны. Зараз ні ведаю чаму.
Спакойны быт быў перарваны летам 1915 року. Да гэтых пор,
праўдападобна ніхто з маіх продкаў ні быў вымушаны пакінуць цэлай
сям’ёй сваёй вёскі, хаты, поля. Былі войны якія нясьлі сьмерць. Але яшчэ
ніхто ў адзін час з цэлай ваколіцы не пакідаў свайго вядомаго сьвету
й выяжджаў у далёкую, непазнаную краіну – Расею. Іх сьвет да гэтых
пор, быў добра вядомы, прыязны, абмежаваны да сваёй ці суседніх
вёсак. Усіх усе ў ваколіцы ведалі. Паблізкія Крынкі былі менш вядомыя,
3

Малыя Азяраня (Małe Ozierany) – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej;
obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki.
4
Белагорцы (Białogorce) – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie
wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki.
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а Гродно выдаваласо быць сталіцай. Беласток ляжаў за вялікім лесам,
ні знаходзіўсо нават у найменшай ступяні ў сьвядомасьці вяскоўцаў.
Власьць сказала (загадала) пакінуць свае хаты. Страшылі
нялюдзкімі германцамі. Цяжко пераказаць эмоцыі той пары. Можно
дадумацца што гэта быў шок, страх перад немцамі ды невядомым будучым.
Вялікі ўплыў на людзей мело духавенство. Бацюшке заахвочавалі да
выезду. Былі яны часткай царскай, расейскай адміністрацыі. Ксяндзе
казалі не пакідаць сваіх хат. Праваслаўныя пачалі зьбірацца выяжджаць,
католікі ды жыдэ заставаліса. У бабуліным Востраві фактычна ўсе былі
праваслаўныя, у невялікіх Ямашах много было католікаў, у Малых
Азяран каля чацьвёртай часьці былі католікі, а ў Белагорцах амаль усе
праваслаўныя. Адных звалі рускімі другіх польскімі. Усе яны гаварылі
па-просту. Католікі тады нават не умелі гаварыць па-польску. Жылі
досыць дружно. Але напружанасьць трохі адчуваласа, праваслаўныя
стараліса жаніцца з праваслаўнымі, а католікі з католікамі. Гэты падзел
быў падтрымліваны перад усім цераз духавенство.
Мае дадулі й бабулі зьбіраліса ўцякаць. Пакінулі свае хаты
ў аўгусьце 1915, у час жніва. Іх вескі ні былі спаляныя падчас выезду.
Толькі ў Востраві была спаляна рускім войскам дзеравянная цэрква.
Праўдападобна з прычыны яе вайсковаго значэньня. У бежанство
падаласа цэла асраўская радня бабулі Вольгі. Старэйшыя братэ Міхал,
Ёзік (не жанатыя) і старэйша сястра Крыстына з мужыком Іванам
Куклікам (з Вострава) ды бацькамі Васілём і Агатай Путко (родам
таксамо з Вострава, з Хмялеўскіх). Гэта што маглі, забралі на жалязьняк.
Дзе ўселі ў вагоны, ні ведаю. Гэтаго з разказў бабулі ні магу прыгадаць.
Ехалі много дзён, цераз амаль цэлую Расею. Па дарозі бежанцы паміралі
ад хваробаў. На зіму даехалі ў далёкі Іркуцк, на Сібіры, над рэкай
Ангарай непадалёк вялікаго возера Байкал. Жылі ў бараках. Есьць
прыносілі ім – як казалі – кітайцы (праўдападобна маглі гэта быць
буряты). Гэтыя людзі насілі на сабе кажухі шэрсьцю наверх (скурай
да сярэдзіны). Што іх вельмі зьдзіўляло – усе там елі белы, пшанічны
хлеб. Много было пшаніцы, якую трымалі ў вялікіх, прыкрытых горбах.
Варункі да жыця былі вельмі цяжкія. Перад усім было халадно, вельмі
мерзьлі. У бараках былі жалезныя печкі. Ні былі прывыкшыя да такого
клімату. Много людзей хварэло. Паміралі. Бабуля Вольга – скончылі
восеньню 1915 року 14 лет – моцно захварэлі на тыфус. У бабуліных
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успамінах гэта хвароба была вельмі страшная. Многія тады паміралі,
перад усім на тыфус. Сьведчыць гэта пра тоя, што варункі пражываньня
там бежанцаў былі вельмі цяжкія. Цікавым здарэньням быў прыезд
у Іркуцк, зь вялікай адлегласьці – як казалі – зь Енісейскай губэрні
аднаго мужчыны. Быў ён з Вострава, ды яшчэ перад вайной прыехаў
жыць у Сібір. Быў гэта доказ ні толькі тугі за роднымі, аднавяскоўцамі,
але таксамо таго што ў Іркуцку ў гэтых бараках жыло много бежанцаў
зь вялікай падкрынкаўскай вёскі Востраво. Што астраўляня-бежанцы
стараліса жыць на чужыне разам. Ціпер хіба мало хто хацеў бы на
вялікім марозе, па глыбокім сьнягу ехаць сотні кілямэтраў каб
пабачыць знаёмых са сваёй гуліцы ці блёку. Гэты астраўлянін казаў што
ў Енісейскай губэрні варункі кліматычныя лепшыя чым у Іркуцку. Зіма
ў іркуцкіх бараках была вельмі цяжкай, не ўсе яе пражылі. Вырашылі
ўцякаць. Зноў падаліса ў дарогу. Бабуля казалі што каратко прабывалі
на Паволжы. Канчатково – хібо яшчэ ў 1916 р. – апынуліса на ўсходняй
Украіне, каля станцыі Нікітаўка непадалёк Харкава. Старэйшыя братэ
бабулі Міхал і Ёзік сталі там паліцыянтамі (каб не ісьці на фронт). Цэла
сям’я жыла разам. Не ўсе астраўляня папалі ў ваколіцы Харкава. З часам
разсеяліса па вялікіх прасторах Расеі. Потым адзін з братоў бабулі стаў
прыслужнікам – як казалі – архірэя ў Петраградзе. Страшно стало
жыць з канцом 1917 року, пачаласа рэвалюцыя. Абазначала яна голад
ды сьмерць. У пачатку 1918 р. прышлі немцы. Але ні стало спакайней.
Жыць было невыносно. З пачаткам 1919 року пачаласа эвакуацыя
немцаў на захад. Вялікая вайна канчаласа. Але не абазначала яна
спакою у расейска імпэрыі. Разам з немцамі таксамо бежанцы, якія жылі
ў ваколіцы Харкава пробавалі ўцякаць. На колькі была драматычная
сытуацыя сьведчыць тоя, што сталасо, калі немцы й бежанцы сталі
займаць вагоны на станцыі ў Харкаве. Адзін з нямецкіх салдатаў стрэліў
з вінтоўскі ў натоўп бежанцаў. Цяжко раніў мужыка бабулінай сятры
Крыстыны, Івана Кукліка. На другі дзень (зараз перад ад’ездам) калі
прышлі ў харкаўкі шпіталь, ён ужэ памёр. Там яго пахавалі. Паўсіратой
стаў адзіны іх сын Мікалай (Коля) народжаны ў 1915 року. Бабуліна
сятра другі раз ні вышла замуж. Даехалі на станцыю у Саколцы.
Праўдппадобна пехатою двадцаць кілямэтраў ішлі ў Востраў. У роднай
вёсцы стаяла зруйнаваная невялічкая хатка ды гумно. Поля было
зарошшы буряном. Цяшкай працай – так як ад вякоў бывало – пачалі
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нова жыця. Братэ пажаніліса. Міхал стаў псаломшкам пачатково ў
Востраві, а потым праз многі лета ў Масалян5. Там пабудаваў хату.
Пасьля 1944 р. Масаляны знайшліса ў Саветах, але цэрквы праз цэлы
савецкі час у гэтай, непадалёкай ад Гродна вёсцы не зачынілі.
У 1919 року зышліса жыцьцёвыя дарогі маёй бабулі Вольгі Путко,
якая толькі што вярнуласа зь бежанства з будучым бацькам майго тата
Паўлам (Паўлюком) Харужым зь вёскі Ямашэ. Як ужэ пісаў дзедко
зараз у пачатку вайны быў мабілізаваны. Толькі што ў 1914 вярнусo
з чатырохлетняй вайсковай службы. Прымаў ён улзеў у расейскім
наступленьні з усходняго кірунку на Прусы. Дайшоў да Ліку (зараз
Элк). Як вядома наступіла там вялікая параза царскай арміі. Дзедко
здолеў уцячы ў кірунку Гродна. Але ні было адпачынку. Накіравалі
яго – як казалі – на варшаўскі фронт. Дзедко ваявалі там цэлую зіму.
Пад канец зімы папалі ў нямецкі плен. Як разказавалі параніліса падчас
бою калючым дротам, які разарваў ім боты, калошу. Напачатку дзедко
знайшліса каля Бэрліна, потым працавалі на вёсцы, у гаспадара на
Прусах. Зімою, на пачатку 1919 р. былі выпушчаныя з плену. Вярнуліса
ў родную вёску Ямашэ. Аднак нікого тан ні было з родных. Жылі толькі
католікі, якія не паліса ў бежанство. Гаспадарка была зруйнавана.
У гэтай цяжкай сытуацыі падаліса ў адлеглую каля 15 кілямэтраў ад
Ямашоў, разпаложаную за Крынкамі вёску Востраў (зараз Паўднёвы
Востраў). Стамтуль паходзіла яго мама Варвара (з Жамойдаў). Мела
яна там радню. У 1919 р. пазналі там сваю жонку Вольгу Путко, якая
само што вярнуласа зь бежанства. У 1920 року пажаніліса, пачалі жыць
у Ямашах. Нараділаса ім некалькі дзяцей. Перажылі Зіна й малодшы
брат Аляксей (нар. у 1929 р.) – мой тато. Мой дзедко Павал мелі двох
старэйшых братоў Міхася й Пятрука ды дзьве сёстры Анну й Галену.
Перад бежанствам сёстры былі замужнія, таксамо як брат Міхась. Анна
й Галена мелі праваслаўных мужыкоў са сваёй вёскі Ямашэ. Імёна іх зараз
мне не вядомыя. Мужык Анны называўсо Юрчэня а Галены Чарнецкі.
Анна мела дзьве дочкі Анюту й Стэфку. Галена таксамо дзьве дочкі Таню
і Вольгу. Міхасёва жонка мела на імя Настуся (дзявочае Баравік), была
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252 · Вячаслаў Харужы

зь вёскі Цюмічы6 (таксама каля Крынак). Мелі яны двоя дзіцей Янка
й Любу. Анна, Галена, Міхась са сваімі сем’ямі, нежанаты малодшы
Пятрук і іх маці Варвара Харужая (мая прабабуля) падаліса ў аўгуьце
1915 р. у далёкую Расею. Іх наймалодшы брат Паўлюк (мой дзедко) быў
тады ў нямецкім палоне. Цяжко зараз сказаць пра іх дарогу – прычыта
зараз будзе выяўляна. Пасяліліса сярод чувашаў, дзе знагодзяцца
вялікія рэкі Волга й Кама. Там малодшы брат (зь бежанцаў) Пятрук
ажаніўсо з расіянкай. Нарадзіласа ім там дачка Полька. У бежанстве
выйшла замуж старэйша дачка дзедкавай сястры Анны Юрчэні Стэфка.
Яе мужыком стаў таксама бежанец, родам з Валыня (праваслаўны
украінец) Захар Лаўрыш. Пасьля 1920 р. пачалі яны жыць на Валыні
(які тады быў у Польшчы). Стэфка трымала кантакт з раднёй праз цэла
сваё жыця. У савецкі час пісалі лісты, жылі у Вербскім раёне.
Падчас бежанства памярлі мужыке Анны й Галены. Ад 1917 р.
пражылі голад, хваробы, рэвалюцыйную вайну й сьмерць сваіх блізкіх.
У 1920 р. вярнуліса ў родныя Ямашэ. Анна Юрчэня з дачкой Анютай,
Галена Чарнецка з дочкамі Таняй й Вольгай, Міхась з жонкай Настусяй
ды дзяцьмі Янкам і Любай, Пятрук з жонкай расіянкай і дачкой Полькай
і іх маці Варвара. Гаспадарка была зруйнаваная. Мой дзедко Павал,
які вярнуўсо ў пачатку 1919 р. сам не пробаваў яе адбудаваць, як ужэ
ўспамінаў падаўсо ў Востваў да мацярынай радні. У 1920 р. усе ацалелыя
знайшліса разам у Ямашох. Дедко Павал прыехаў у Ямашэ са сваёй
маладой (бабуля мелі тады 19 лет) жонка Вольгай. Як пісаў знайшліса
там сёстры Анна й Галена з дочкамі, Міхась з жонкай і дзецьмі, Пятрук
з жонкай і дачкой і іх маці. Пачалі цяжкай працай адбудовываць
гаспадарку, будынкі. Напэўна таксамо галадалі. Найстарэйшы брат
Міхась толькі што пачынаў жыць у Цюмічах. Зь бежанства не вярнуліса
братэ жонкі Настусі, хата была спаляна, але засталаса ім цэнна, але
запушчана зямля. Можна было пачынаць нова жыця. Але лёс не быў
ім ласкавы. Яшчэ больша трагэдыя пачаласа пасьля прыезду ў родны
кут. Усе былі вымучаныя перажытым у бежанстве, паваротнай дарогай.
Таксамо й цяжка работа пры адбудове гаспадаркі мела ўплыў. Хутко
пасьля прыезду памёр найстарэйшы брат Міхась, які пачынаў – як
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пісаў – нова жыця ў Цюмічах. Таксамо хутко памярла жонка Пятрука,
яе пахавалі на паблізкіх могілках у Вялікіх Азяран. Але гэта не быў
канец сьмерці былых бежанцаў. Памярлі зараз сёстры Анна й Галена
(мужыке іх памярлі ў бежанстві). Таксама памярла хутко мая прабабуля
Варвара. Яны пахованыя на могілках у Крынках. Бежанство пражылі
дочкі сясьцёр дзедка Паўла (Паўлюка), жонка Міхася зь дзецьмі, таксамо
дзедкаў брат Пятрук з дачкой. Братэ Пятрук і Паўлюк пачалі жыць у
адной хаці, падзелянай на дзьве сем’і. Пятрук пасьля сьмерці жонкі
ажаніўсо з Вольгай Навумовіч з паблізкіх Лапіч7. Мелі двоя дзіцей:
Геня й Райку ды дачку Полька з першай жонкай Пятрука. Жонка брата
Пятрука, Паўлюка наксама называласа Вольга (гэта мая бабуля й дзедко).
Паўлюк і Вольга мелі двоя дзіцей Зіну й Алёшку – Аляксея (майго тата).
Усе яны жылі разам у невялічкай хатцы да мая 1948 року. Да гэтай
пары (пасьля вайны) Ямашэ былі ў Савецкім Саюзе. У маі 1948 року
Саветы прымушалі пакінуць праваслаўным вёску, якая пераходзіла да
Польшчы. Як „адыходзіла граніца” Павал зь сям’ёй вярнуўса ў родну
вёску ды жылі ў Польшчы, а Пятрук з жонкай Вольгай і дзецьмі пачалі
жыць у паблізкім Парэчы ў Савецкім Саюзе. Там памярлі. Пахованыя
на могілках у Малой Бераставіцы8.
Менш драматычная была гісторыя бацька й дзядоў маёй мамы
Глафіры Харужай (дзявочае Чарнецкая) народжанай у 1933 року ў вёсцы
Малыя Азяраня. Бацько маёй мамы Сьцяпан Чарнейкі са сваімі
бацькамі Іванам і Марыяй ды братам Сыманом падаліса ў аўгусьце
1915 р. ў бежанство, так як усе праваслаўныя зь іх вёскі й цэлай ваколіцы.
Страшно было пакідаць родну хату, свае загоны, біцца ў вялікі, чужы
сьвет. Аднак – як аказаласо – шчасьця ім спрыяло. Азяранцы на сваіх
жалязьняках былі дагнаныя нямецкай арміяй недзе каля Навагрудка.
Немцы завярнулі іх назад. Мелі дзівіцца – пры бежанцах – з таго што
іх так баяцца, што расейская власьць угаварыла бедных сялян пра іх
нялюдзкія паводзіны. Не ўсе азяранцы мелі столькі шчасьця, некаторыя
ужэ паехалі ў вагонах на ўсход. Потым не ўсе вярнуліса, па некаторых
сьлед прапаў.
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Найменш мне вядомы бежанскі лёс мамы маёй мамы Веры
Чарнецкай (дзявочае Дзядэль) зь вёскі Белагоры (каля Малых Азяран).
Яна зь сёстрамі й бацькамі Вольгай і Мікалаям Дзядалямі таксама
падаліса ў аўгусьце 1915 р. ў бежанство. Усе пакінулі вёску, якая была
праваслаўная. Я бабулі не ведаў, памярлі яны перад маім нараджэньнем.
Як мая мама кажа, добро ўспаміналі бежанство. Напэўна былі й цяжкія
хвіліны, але пераважалі добрыя. Бабуля разам з бацькамі падчас
бежанства папалі ў Маскву. Добро ім там было. Можно дадумацца,
што гэта скончыласо з пачаткам бальшавіцкаго перавароту, страшнай
вайны й голаду які потым наступіў. Былі вымушаныя вярнуцца.
У маёй сям’і не захаваліса фатаграфіі ці прадметы часу бежанства,
але самым вялікім скабрам, зьяўляецца людзкая памяць пра мінулае.
Гэтую памяць – аж да сваёй сьмерці ў 1989 року – захавалі й пераказалі
мне, бабуля Вольга. Яе сьветлай памяці прысьвячаю напісаныя словы.
Вячаслаў Харужы

Бежанства сям’і Бірыцкіх

З самага пачатку падкрэслю, што дакументы і здымкі з таго часу
не зберагліся. Напішу ўсё, што расказала мая бабуля, Меланія Бірыцка.
Мала яна помніла той час. Усё падрабязна расказалі ёй яе бацькі і бабуля.
Вельмі шкадую, што не ведаю імя сваёй прапрабабулі.
Мае прадзеды жылі ў Семяноўцы9. У маленькай хатцы жыло пяць
дарослых асоб і дзіця. Прадзед Давыд, прабабуля Зофія і маленькая
ў той час бабуля Меланія, маці Зофіі і яе сёстры Наталя і Тацяна.
Перад пачаткам I сусветнай вайны старыя людзі гаварылі, што
немец прыйдзе забраць пояс. Усе паўтаралі, што вельмі дрэнна тады
будзе ўсім жыць.
Зосі часта снілася, што бачыць дамы з плоскімі дахамі.
Калі пачалася I сусветная вайна, цар рашыў вывозіць усіх
праваслаўных з тэрыторыі Падляшша ў глыб Расіі.
Казакі прыязджалі на конях у вёскі і гаварылі: «Ступай, ступай
чем быстрэе! Праклятый германец ідзёт, он усім жэншчынам абрэзвает
грудзі, дзяцей набівает на штыкі, старыкоў жывымі зажыгает, усё
імушчэства забірает».
Многія жыхары рашылі ўцякаць.
Давыд пытаў, як гэта ўсё будзе адбывацца. Казакі сказалі, што
можна браць свой дабытак і ехаць з сям’ёй возам, або прадаць дабытак
і ехаць цягніком. Цягнік будзе ў Ваўкавыску.
Сям’я Бірыцкіх рашыла ўцякаць ад немцаў цягніком. Прадалі
дзвюх кароў, свінню закалолі, курэй і гусей зарубалі. Мяса пасалілі
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і паклалі ў невялікую бочку, напяклі хлеба. Пасля ўсю вопратку павязалі
ў клункі і паклалі на воз. На возе змесцілася бочка з мясам і некалькі
буханкаў хлеба.
Перад ад’ездам памаліліся, перажагналі хату і ўсе селі на воз.
Сям’я плакала калі выязджала з панадворка.
У Ваўкавыску прадалі каня і воз.
На станцыі стаялі таварныя вагоны, у якіх трэба было жыць
некалькі тыдняў. У кожным вагоне было ўгары маленькае акенца, на
падлозе ляжала салома.
Машыніст сказаў, што ўсе паедуць так далёка, што немец і нагою
туды не ступіць.
Цягнік затрымоўваўся на гарадскіх станцыях. На кожнай станцыі
дзейнічаў Тацянінскі камітэт. Гэты камітэт быў створаны дачкой цара.
Царэўна рашыла памагаць бежанцам. На кожнай станцыі бежанцам
давалі гарачую ваоду і суп. Была лазня, дзе можна было выкупацца.
Так даехалі да гары. Машыніст сказаў, каб усе маліліся, бо будзе
ехаць уверх - каб цягнік не пайшоў назад іне выпаў з рэек.
Страшна было ехаць пад гару. Аднак праехалі шчасліва. Нa
станцыі чакалі мужчыны з вазамі. Усіх завезлі ў вёску і той хто вёз
браў бежанцаў у свой дом. Дамы мелі плоскія дахі, як у снах Зосі.
Не ведаю назвы вёскі. Ведаю толькі, што была яна восемдзесят
кіламетраў ад Барнаула10. За вёскай была агромная рака. Паля і лугі былі
далёка ад вёскі. Лета было вельмі цёплае. У першы дзень вясны на рацэ
разрываўся лёд. Усе жыхары ішлі глядзець, як крыгі лёду падскокваюць
уверх і разрываюцца на дробныя кусочкі. На наступны дзень пасля
Пакрове адразу ішоў снег. Зіма была вельмі марозная. Усе баяліся
зімовага ветру. Называлі яго бураном. Калі нават свяціла сонца і лёгкі
вецер пакаціў па зямлі снег, гэта азначала, што будзе хутка вялікая
завіруха. Трэба было, калі хто быў у дарозе, хутка дайсці або даехаць да
вёскі. Вецер быў такі моцны, што чалавека мог занесці невядома куды.
Ніхто не выходзіў з гэтага жывы. Усе вёскі былі агаpоджаныя і брамы
зачыняліся на час завірухі.
Бежанцы памагалі гаспадарам ва ўсіх работах.
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Калі былі палявыя работы, то некаторыя члены сям’і ехалі ў поле
нават і на два тыдні. Бралі з сабою ежу і там жылі у шалашах. Дзеці
і дзяды займаліся дамашнімі абавязкамі.
Усе ручайкі былі вельмі глубокія. Можна было ўтапіцца нават
у вузенькім ручайку. Усе гаварылі, што кожны ручаёк глыбокі на шэсць
кіламетраў.
У Расіі прабабуля нарадзіла сына. Памёр ён, калі споўніўся яму год.
Аднойчы прысніўся Зосі сон. Быццам Давыд быў на вайне.
Вярнуўся з другой жонкай. Яго новая жонка была апранутая ў белую
сукенку. Стала каля дому дзе жылі, махнула рукою і пайшла па дарозе.
Затрымоўвалася каля дамоў і махала рукамі. Дзе раз або два махнула,
а дзе махала і шмат разоў.
Праз месяц дайшла да вёскі эпідэмія халеры. Вельмі страшная
хвароба. Чалавек мог памерці за суткі. Сон Зосі азначаў, колькі людзей
памрэ ў кожным доме. У іх доме памёр толькі гаспадар. У суседніх дамах
памерла па двое і па трое сямейнікаў. Былі дамы, што памерла ўся сям’я.
Калі пачалася рэвалюцыя, усім было цяжка жыць. У вёску
прыязджалі то „белыя”, то „красныя”, і ўсе патрабавалі ежы. Толькі
калі прыехалі „белыя” і даведаліся, што былі „красныя”, то падпальвалі
людзям хаты, і наадварот.
Солтыс вёскі, дзе жыла сям’я маіх продкаў, сказаў так: «Людзі! Вы
рабіце так: калі прыедуць „белыя”, вы дайце ім і не гаварыце аб гэтым
„красным”, і наадварот, тады нашыя дамы застануцца».
Усе паслухалі і так рабілі. Aднойчы ў вёску прыехаў сам Дзенікін
са сваім войскам. Усім жыхарам прыказаў выйсці на вуліцу і спытаў:
«Скажыце вы мне, бегалі здзесь „красные” ілі нет?!»
У вёсцы жыў хворы мужчына, які ўвесь тросся і нічога не мог рабіць,
есці таксама сам не мог -- усё падала яму з рук. Той мужчына сказаў так:
«А ў каевадны медны дзень бегалі, а ў каевадны медны дзень нет».
Солтыс крыкнуў: «Вашае высокае благародзіе, он умом дурной!
Не бегалі здзесь „красныя”, не бегалі!» Усе жыхары крычалі, што не
бегалі і Дзенікін, набраўшы з сваім войскам харчоў, паехаў.
У Расіі прабабуліны сёстры выйшлі замуж за рускіх. Наталя
была бяздзетнай. Яна з мужам займалася продажаю быдла. Аднойчы
ў дом, дзе яны начавалі, прыйшоў бандыт. Ён забіў іх жалезнай палкай,
грошы забраў.
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У вёсцы вельмі мала садзілі бульбы. Калі кожная гаспадыня
накапала дваццаць пяць кошыкаў, то гаварыла што хопіць ёй і суседцы.
Мнoга сеялі пшаніцы. Часта варылі пельмені з абляпіхай.
Печкі палілі конскім і авечым навозам.
Многія сем’і, што туды прыехалі, рашылі застацца. Нашая сям’я
рашыла вяртацца. У вёсцы засталася замужняя сястра прабабулі Тацяна.
Мае продкі завязалі ў клункі вопратку і ежу. Муж Тацяны завёз
іх на станцыю. Там было шмат сем’яў, якія рашылі вяртацца ў свой
родны кут.
Зноў усе вярталіся таварнымі вагонамі.
Калі трэба было ехаць уніз, машыніст сказаў каб усе маліліся, бо
цягнік можа выйсці з рэек.
Пакуль цягнік ехаў з гары, усе дарослыя маліліся і вельмі
перажывалі. Цягнік ледзь-ледзь сунуўся.
Цягнік затрымоўваўся на некаторых станцыях, аднак ужо не
было камітэта дапамогі. Ледзь пражылі з ежай, якую падрыхтавалі
і з грашыма, якія збіралі на чорную гадзіну.
У роднай Семяноўцы ўбачылі поле зарослае пустазеллем. Хата
была спаленая.
Прадзед і прабабуля працавалі ў багатых гаспадароў, каб зарабіць
на ежу для сям’і. Васьмігадовая бабуля хадзіла па вёсках і жабравала.
Жылі ў зямлянцы. Праз некалькі гадоў удалося збудаваць дом
і здабыць жыта і бульбы, каб стаць гаспадарамі.
З сваёй сястрой прабабуля пісала пісьмы да ІІ сусветнай вайны.
Пасля вайны не было адказу. Ніхто не ведаe, што здарылася з сям’ёй
Тацяны.
Ipэнa Лукша
Z rękopisu przepisała Marta Ignatowicz

Бежанства

Чаго ж вам захацелася продкі нашы, тутэйшыя?
Хто ж казаў вам пакінуць хаты бацькавы, найдаражэйшыя?
Пагнаў вас страх перад вайной, няшчасцем на роднай зямлі.
З надзеяй і хваляваннем у глыб Расіі вы ўцяклі.
Ехалі вы доўга, масава хварэлі, паміралі.
Адчулі няшчасце і голад, якога дагэтуль вы не зналі.
З холаду вам рукі дрыжалі і слёзы быццам крыніца цяклі.
Падумалі вы вярнуцца дадому, бо там вы шчасця не знайшлі.
З паўтара мільёна не кожны з вас вярнуцца меў сілы.
Засталася па вас вечная памяць і невядомыя ў Расіі магілы.
Аляксандрa Cычэўская

Санет пра бежанства
Пасвечаны Пятру Грыгаруку11
Вачамі маёй прабабулі

Доўгая дарога звонкая як сталь
Чуць трэск марозу і стукат калёс
За імі едзе не адзін яшчэ воз
На вокал лес, там далёка поле белее як паркаль
Вазы поўны людзей, жыхароў маіх Плютыч родных.
Едуць цэлымі сем'ямі ў вёсцы пакінуўшы ўсё.
Клапоцяцца пра заўтра, цяжкае бежанцаў жыццё.
Няма тут бедных і багатых, адзін падобны да другіх.
А Вы бабуля няшчаслівы, бежанства дзяцінства Вам забрала
Хворы брат ваш памірае, якога маці даглядала
Хацелі Пятра пахаваць вот і тут перашкода
Няма ў вас грошай, бацюшка не знае Бога
Палажылі ў дол хлопца, далі ікону ў рукі
Маці твар яго пацалавала на час вечнай разлукі
Аляксандрa Cычэўская

11
W bieżeństwie była moja prababcia Anna Demianiuk (z d. Grygoruk) ze wsi Plutycze w guberni grodzieńskiej (obecnie woj. podlaskie, pow. bielski, gmina Bielsk Podlaski).
W chwili wyjazdu prababcia miała 2 lata. Pięcioosobowa rodzina Grygoruków (rodzice
prababci Anny: Akulina i Jan, siostra Sonia i brat Piotr) trafiła w okolice Wolska (w 1915 r.
– gubernia saratowska). Grygorukowie wracali z bieżeństwa w 1919 r., w drodze powrotnej
z powodu wyczerpania i znacznego osłabienia zmarł mały Piotr. Dokładne miejsce jego
pochówku nie jest znane (A.S.).

Мае продкі – бежанцы12

Яны горача развітваліся
з прыдарожнымі крыжамі
Старога Корніна13 і Збуча14
Бельскага павета
Гродзенскай губерні
Ручнікі з крыжоў трывожна
шапталі
„Што з Вамі будзе?”
...
Дзежкі з хлебным квасам
сумна скардзіліся
ў вяроўцы вазоў
з палатнянымі будамі...
Побач жалезняка дзяўчынка
сцерагла ў заполе
як найкаштоўны скарб...
- лялькі з анучак...
Зухаваты Пятро
12
Inspiracją do napisania wiersza w języku białoruskim była historia ze wspomnień
babci Nadzi z początku jej podróży, kiedy to bardzo troszczyła się o swoje szmaciane lalki
niesione w fartuszku. Uwagę babci odwróciło stado gęsi, które gonił, jak się okazało, jej
przyszły mąż – Piotr Borowik. Przez to sama się zgubiła, ale szczęśliwie odnalazła (W.M.).
13
Стары́ Ко́рнін (Stary Kornin) – w 1915 r. położony w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie
Dubicze Cerkiewne.
14
Збуч (Zbucz) – w 1915 r. położony w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj.
podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Czyże.
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рукавадзіў стадам крыклівых
гусей...
Цікаўнае дзіця
страціла з вачэй
маці...
Стомленыя валы і коні
адчувалі
неміласэрную прагу...
...
У таўпе з клункамі згубленыя
і шчасліва знойдзеныя:
васьмігадовая Надзя
і старэча – дзед Еўдакім
на сівым кані
Усё бурліва плыло
ў шырокім ручаі
няшчасця
і тумане пяску і тугі
...
Ноч ім шукала бяспечных
дарог – без удачы!
Шалеючы тыф збіраў
багатае жніва
Яны значылі шлях
магіламі найдаражэйшых людзей:
жонкі і маці, бацькі і дзеда,
маленькага сыночка
Стары мундзір замяніў труну
могілкамі стаў
прыдарожны роў...
...
Не хацелі на іх глядзець
нават вочы
гісторыі
Аднак цвёрда верылі Яны:
„Усё пройдзе, праўда ніколі”

Мае продкі – бежанцы · 265

Іх вочы бачылі
горы Урала
і стэпы Дняпра
Іх прыгарнулі тубыльцы
ласкай белых пірагоў
і дабрынёй
...
Іх сэрцы верна забілі
надзеяй
Яны захапіліся велізарнасцю
арбузоў
і бязмежжам сланечнікаў...
Ім прыйшлося шмат навучыцца
у хатах з аканіцамі
...
Тыф надалей збіраў уражай
Косці Міхася, Дамінікі
сталі удабраць Растоўскую
зямлю
Міхась – юніёр на фронце
стаў „белым
жураўлём”
...
Усе каму пашанцавала
затужылі па цёмнаму
хлебу
Іх мары здзейсніліся...
Яны вярнуліся на сваю
зямельку, ды
ў санацыйную Польшчу
Пакланіліся зноў прыдарожным
крыжам
Сталі есці хлеб з конскага
шчавуху і паловы
Яны як птушкі
адбудавалі свае гнёзды
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Яны звычайныя людзі
ды вярнуліся
з незвычайнай дарогі
Вярнуліся, каб мы
маглі дыхаць
чароўнасцю
Падляшскай зямлі.
Вера Масайла
Z rękopisu przepisała Marta Ignatowicz

Moi przodkowie – bieżeńcy15

Oni gorąco żegnali się
z przydrożnymi krzyżami
Starego Kornina i Zbucza
bielskiego powiatu
grodzieńskiej guberni…
ręczniki na krzyżach trwożnie
szeptały:
co z Wami będzie ?!
…
Dzieże z chlebowym kwasem
smutno skrzypiały
w sznurze wozów
z płóciennymi budami
Obok żelaznego wozu dziewczynka
pilnująca w fartuszku
drogocennego skarbu – szmacianej lalki
Młody Piotr
dowodził stadem krzykliwych gęsi
Zainteresowane dziecko
straciło z oczu matkę
Zmęczone woły i konie
odczuwały niemiłosierne pragnienie
…
15

Redakcja umieściła wiersz Wiery Masajło „Moi przodkowie – bieżeńcy” w języku
polskim w części poświęconej tekstom po białorusku, ponieważ ten utwór stanowi swoiste
autorskie tłumaczenie wiersza powstałego w języku białoruskim „Мае продкі – бежанцы”.
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W tłumie z tobołkami
zagubieni i szczęśliwie znalezieni
8-letnia Nadzia
i starzec – dziadek Eudokima
Wszystko burzliwie płynęło
w szerokim potoku
nieszczęścia
obłoku piasku i tęsknoty
…
Noc Im szukała bezpiecznych
dróg – bez efektu
Szalejący tyfus
zbierał bogate żniwo
Oni znaczyli szlak
mogiłami najdroższych ludzi:
żony i matki, ojca i dziadka,
małego synka
Stary mundur
posłużył za trumnę,
przydrożny rów stał się cmentarzem
…
Nie chciały na Nich patrzeć
nawet oczy historii
Jednak Oni twardo wierzyli:
„wszystko przeminie, prawda nigdy”
Ich oczy
widziały góry Uralu
i stepy Dniepru
Zostali powitani przez tubylców,
łaską białego chleba
i dobrocią…
Ich serca
biły nadzieją
Zachwycili się
wielkimi arbuzami
i łanami słoneczników
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Wiele nauczyli się w chatach z okiennicami…
Tyfus nadal zbierał żniwo
Kości Michała i Dominiki
na zawsze zostały w Rostowskiej ziemi
Michaś junior na froncie
zmienił się w „białego żurawia”…
Wszyscy, którzy mieli szczęście przeżyć
zatęsknili za ciemnym chlebem
Ich marzenia spełniły się
Oni wrócili na ojcowiznę
ale do sanacyjnej Polski
Pokłonili się znów przydrożnym krzyżom
jedli chleb z końskiego szczawiu i plew
Oni jak ptaki
odbudowali swoje gniazda
Oni zwyczajni ludzie
wrócili z niezwyczajnej drogi
Wrócili, byśmy mogli oddychać
czarem podlaskiej ziemi
Wiera Masajło

Prace plastyczne

Historia zapisana na kufrze

Zachowana gdzieś w zakamarkach pamięci rodzinna historia układa
się w całość. Historia opisana symbolami, techniką decoupage, pochodzącą
ze wschodniej Syberii.
We wsi Stryki1, skąd pochodziła moja babcia Leoniła Syczewska,
z domu Zabrocka, był młyn. Młyn doskonale pamiętam. Był takim punktem
odniesienia, przewodnikiem dla tych, którzy zgubili się w lesie. Jeżeli przy
zbieraniu grzybów lub jagód zagubiłeś się, ale gdzieś w oddali zobaczyłeś
ten młyn, wiedziałeś, że tam jest wieś Stryki.
I właśnie tę wieś rodzina mojej babci musiała opuścić. W daleką
podróż w nieznane udały się same kobiety. Ojciec mojej babci Michał Zabrocki jeszcze przed wojną zmarł na zapalenie płuc. I tak, jego żona, czyli
moja prababcia Tekla Zabrocka ze swoją matką Marią Wawulską i córkami:
moją babcią Leoniłą i jej siostrą Marią, uciekając przed wojną, której przecież nie znały, dojechały tam, gdzie styka się Europa z Azją, czyli w okolice
Orenburga2. Trudno jest wyobrazić sobie jak było ciężko czterem kobietom,
z których tylko dwie były dorosłe. Moja babcia miała wtedy 4 lata, a jej
siostra była o trzy lata starsza. I właśnie tam niedaleko rzeki Ural, w świecie
zupełnie nieznanym, dziewczynki chodziły do szkoły. Szkoła zawsze kojarzy mi się z jesiennym liśćmi. Z pewnym smutkiem i nostalgią. I tak wśród
tych jesiennych liści moja babcia i jej siostra szły do szkoły. Pewnego dnia
jakiś pan chciał je podwieźć na wielbłądzie. Niestety, zwierzę stanęło i nie
chciało zrobić ani kroku dalej. Podobno wielbłądy są bardziej uparte od
1

Stryki – w 1915 r. położne w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski.
2
Orenburg – w 1915 r. stolica guberni orenburskiej; obecnie miasto obwodowe
w zachodniej Rosji.
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osłów. Dzieci wracały już ze szkoły, a wielbłąd dalej siedział. Właściciel palił
nawet ogień, żeby poruszyć uparte zwierzę. Ale wielbłąd miał inny pomysł
na spędzenie czasu.
Niestety, nie tylko z takich zabawnych epizodów składała się bieżeńska
historia, zdarzyło się bowiem ogromne nieszczęście. Moja prababcia Tekla
zachorowała na tyfus i zmarła. Zachorowała też mała Maria, ale babcia Maria
nie oddała jej do szpitala i dzięki temu dziecko przeżyło. Do domu powróciły
już tylko we trójkę, moja praprababcia Maria i jej wnuczki. Trudno sobie
wyobrazić jak zdołały przetrwać.
Jednak wśród tych ogromnych trudów, ciężkich doświadczeń one
przeżyły, jak i przeżyły tysiące innych rodzin. I to one dały nam początek.
Dzięki temu, że przeżyły i powróciły, jesteśmy.
Jak wszyscy potomkowie bieżeńców winna jestem im pamięć. Pamięć,
którą symbolizuje liść miłorzębu. Drzewa, które przetrwało w niezmienionej
postaci od początków istnienia. Jest czymś, co łączy stary świat i ten nowy.
Niech pamięć o naszych przodkach nie będzie ulotna, niech pozostanie dla
następnych pokoleń. Nawet w postaci symbolicznej, zapisanej na kufrze,
z którym tysiące rodzin wyruszały w nieznane.
Iwona Zinkiewicz

Iwona Zinkiewicz

Iwona Zinkiewicz

Wyjechać czy zostać?

Moja prababcia Maria Sac (z d. Zabrocka) urodziła się w 1915 r.
W chwili bieżeństwa była niemowlęciem. Z moich ustaleń wynika, że rodzice
prababci nie zdecydowali się na wyjazd do Rosji i zostali we wsi (Górne –
obecnie Hajnówka). Fakt ten stał się inspiracją do powstania cyklu grafik
na temat dylematu młodej matki, przed którą stoi trudny wybór: uciekać ze
wszystkimi czy pozostać w domu, ryzykując życie? Jakie uczucia musiały jej
towarzyszyć, kiedy patrzyła jak większość jej sąsiadów i rodziny wyjeżdża
i być może już nigdy się nie zobaczą?
Początkowo zamierzałem zrobić kilka odbitek, ale temat tak mnie
pochłonął, że powstało około 40 prac.
Anastazja, moja córka, patrzyła jak pracowałem nad grafikami i postanowiła sama stworzyć rysunki na temat bieżeństwa. W jej opowieści młoda
matka wyjeżdża w głąb Rosji ze swoją córką, a następnie szczęśliwie powraca
do rodzinnego domu. Oczywiście wszystko kończy się dobrze.
Daniel Gromacki z córką Anastazją
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Anastazja Gromacka

Anastazja Gromacka

Anastazja Gromacka

Anastazja Gromacka

Igor Fiedoruk

Bieżeńskie książeczki praprawnucząt

Wieś Wojszki3. Sierpień 1915. Praprababcia Eudokia z synkiem Józefem, rodzeństwem męża i jego rodzicami. Wyruszyła w nieznane. W tym
czasie prapradziadek Teofan walczył z Turkami. Po długiej podróży rodzina
Iwaniuków dotarła do celu – miejscowości Bałaszow nad rzeką Chopior4.
Tutaj odnalazł ich prapradziadek i tutaj przyszła na świat moja prababcia Eugenia i jej młodszy brat Piotr. W 1921 r. prapradziadkowie wrócili do rodzinnej wsi. W Rosji zostało rodzeństwo prapradziadka Teofana. Siostra wyszła
tam za mąż, a brat umarł w jednym z klasztorów w obwodzie saratowskim.
Rodzeństwo Igor i Lena Fiedoruk

3

Wojszki – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny.
4
Bałaszow – w 1915 r. położony w guberni saratowskiej; obecnie miasto w obwodzie
saratowskim.

Igor Fiedoruk

Igor Fiedoruk

Lena Fiedoruk

Lena Fiedoruk

Czekały na nich ikony...

W 1915 r. moja prababcia Aleksandra5 jako trzyletnia dziewczynka z rodzicami, braćmi i siostrą wyjechała z Werstoku6 w głąb Rosji. Gdy
wyjeżdżali, skrzynie z dobytkiem zakopywali w ziemi. Prapradziadkowie
– Taras i Maria Szelest – zabrali ze sobą kilka owieczek, krowę i konia. Z Werstoku wyjechały wszystkie rodziny, lecz jednej nie udało się dojechać w głąb
Rosji. W Wierzchowicach7 rodzinę tę zatrzymali Niemcy i zawrócili do domu.
Gdy ludzie ci wrócili do Werstoku, ze wszystkich domów pozabierali ikony
i powiesili u siebie, by przetrwały do powrotu reszty mieszkańców.
Prababcia powiadała, że ludzie wyjeżdżali pod wpływem propagandy, która głosiła, że Niemcy będą obcinać kobietom piersi i uszy. Podczas
podróży w okolicy Pińska zmarła na dur brzuszny siostra mojej prababci.
Prapradziadkowie pochowali ją przy drodze, w tym miejscu postawili krzyżyk
z brzozy. Nie wiem, gdzie dokładnie trafili moi przodkowie, ale mieli oni
bardzo dobrych gospodarzy, którzy codziennie rano przynosili im bułkę
pszenną. Prababcia mówiła, że tam gdzie trafili, była bardzo urodzajna ziemia. Gdy wrócili, było strasznie ciężko. W domach panowała bieda. Chleb
piekli z żołędzi, które suszyli i tłukli w stupie8, potem przesiewali. Prababcia
mówiła, że z żołędzi był bardzo ciemny chleb, taki zakalcowaty. Kiedy prababcia ugotowała zupę i postawiła na stołek (najprawdopodobniej stołu nie

5

Po mężu Gopsz.
Werstok – w 1915 r. położony w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne.
7
Wierzchowice – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w obwodzie brzeskim na Białorusi.
8
Dawniej urządzenie do tłuczenia i ubijania np. grochu.
6
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było w domu) w pięć minut już jej nie było. Z bieżeństwa wróciły tylko trzy
osoby. Moja prababcia straciła na bieżeństwie dwóch braci i siostrę.
Bieżeństwo było strasznym przeżyciem, którego nie chciałabym doświadczyć. Ludzie, którzy je przetrwali musieli być bardzo silni i odważni.
Ewa Iwaniuk

Krzyż za zaginionych bez wieści
(fragment albumu rodzinnego)

1908 r. – ślub Darii z domu Ignaciuk (1891-1963) i Onufrego Jurczuka.
1909 r. – narodziny pierwszego dziecka – Marii (naszej prababci).
1915 r. – rodzina Onufrego i Darii Jurczuków wraz z córkami Marią
i Wierą wyruszają na Wschód. Docierają do stacji Baranowicze, a tam pociągiem po wielu tygodniach (a może i miesiącach) przybywają do Rostowa
nad Donem.
Lata 1915-1921 – pobyt w Rostowie, który babcia wspominała zawsze
bardzo dobrze. Mówiła, że ziemia była urodzajna, jedzenia mieli pod dostatkiem, a gospodarz był wspaniałym człowiekiem. Po pewnym czasie wybuchła
rewolucja. Życie stawało się coraz cięższe. Gospodarzowi, który był bardzo
bogaty, zabrano większą część ziemi. Nie było co jeść i prapradziadkowie
podjęli decyzję o powrocie.
Powrót był długi i trudny. W drodze urodziła się trzecia córka Anna
(zwana Niurą). Pewnego razu prapradziadek Onufry poszedł podczas postoju
po wodę. Pociąg ruszył i praprababcia wraz dziećmi już nigdy nie zobaczyła
swojego męża. Mało brakowało, by sytuacja powtórzyła się, gdy praprababcia zostawiła młodsze córki pod opieką najstarszej 12-letniej Marii i poszła
szukać chleba. Nagle pociąg ruszył i trzy przerażone siostry pojechały dalej
same. Na szczęście praprababcia dogoniła swoje dzieci innym pociągiem.
Po powrocie do Pawłów w 1922 r. praprababcia z córkami zastały
pusty plac. Domu nie było, wszystko było rozebrane, została tylko ziemianka,
w której mieszkały dosyć długo. Chodziły pracować do innych gospodarzy,
były sytuacje, kiedy musiały żebrać o jedzenie. Zdarzało się, że jadły tylko
obierki po ziemniakach, które inni ludzie im oddawali.
W 1949 r. praprababcia Daria postawiła pomnik na cmentarzu
w Pawłach, który upamiętniał zaginięcie prapradziadka i innych osób

294 · Siostry Zofia i Agata Uścinowicz

z rodziny: Ten krzyż postawiono w 1949 r. za zaginionego bez wieści w drodze Onufrego Jurczuka w 1922 roku 15 marca. Od żony dla męża i wszystkich
z rodziny, którzy spoczywają na obczyźnie Jan, Ewa, Ignacy, [imię nieczytelne],
Teodora, [imię nieczytelne].
O innych członkach rodziny niestety nie wiemy nic.
Siostry Zofia i Agata Uścinowicz

Uniwersalna opowieść o uchodźstwie…
(fragment albumu fotograficznego)

Bieżeństwo było masową ucieczką głównie osób wyznania prawosławnego przed Niemcami w 1915 r. […] Wiele rodzin polskich zostało
doświadczonych dwukrotnie zesłaniem do Rosji. Oba przypadki różniły się
w teorii tym, że bieżeństwo było ucieczką, a drugi przypadek – przymusową
wywózką w głąb Rosji w czasie II wojny światowej. Moja rodzina ze wsi
Brzozowa9 doświadczyła takich wydarzeń. Bojarzyńscy: Anna, Dominika,
Regina, Romualda, Adolf, Antoni, Józef, Bronisława, Irena (stopień pokrewieństwa: pradziadkowie, dziadek, praciotki). Bojarzyńscy w 1940 r. trafili
do miejscowości Omsk na Syberii […].
Prawnuk zesłańców
Damian Leszczuk

9

Brzozowa – obecnie wieś w woj. podlaskim, pow. moniecki, gmina Jaświły.

Historia przekazywana
z pokolenia na pokolenie

Do udziału w konkursie zachęciła mnie moja babcia Wiera Masajło
z Hajnówki, a wysłać pracę pomogła mi mama Joanna. Mój rysunek ilustruje
bieżeństwo mieszkańców wsi Zbucz10, skąd pochodzili moi praprapradziadkowie. Babcia pamięta z opowieści swoich dziadków, że trafili oni do guberni
tambowskiej, wieś Karapotkino11. W bieżeństwo pojechała cała rodzina,
a wróciła tylko jedna lub dwie osoby około 1922 r. Krewni zginęli w czasie
drogi z powodu wycieńczenia i epidemii tyfusu. Nieznane są szczegóły, zostali
pochowani gdzieś w drodze przed Baranowiczami.
Marek Lewczuk

10

Zbucz – w 1915 r. położony w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim,
w pow. hajnowskim, w gminie Czyże.
11
Karapotkino – nie udało się znaleźć wsi na współczesnej mapie Rosji.

Marek Lewczuk

Bieżeństwo mieszkańców wsi
Połowce k. Czeremchy

W bieżeństwie brali udział moi pradziadkowie pochodzący ze wsi
Połowce12 k. Czeremchy: Maria Oksiutycz (ur. 1900) i Bazyli Daniluk (ur.
1900). W młodości trafili w różne strony wielkiego Imperium Rosyjskiego.
Maria do Omska, a Bazyli do Bazułuku13. Z przekazu rodzinnego wynika,
że miejscowa ludność serdecznie odnosiła się do bieżeńców, organizowała
im pomoc w osiedleniu się i zatrudniała do pracy.
Z sześcioosobowej rodziny Marii wróciło 5 osób, ponieważ jej brat
Jan Oksiutycz postanowił zostać i zamieszkał w Irkucku. Siedmioosobowa
rodzina pradziadka wróciła w pełnym składzie do Połowców. Po powrocie
z Rosji, ok. 1922 r. Maria i Bazyli pobrali się.
Jednak nie dla wszystkich mieszkańców wsi Połowce bieżeństwo
skończyło się tak szczęśliwie, wielu z nich nie wróciło. Ta historia stała się
inspiracją do powstania prac graficznych na ten konkurs.

Arkadiusz Świętochowski
z rodziną: Haliną Świętochowską-Kalinowską
i Anną Kalinowską

12

Połowce – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Czeremcha.
13
Buzłuk – 1915 r. położony w guberni samarskiej; obecnie miasto w obwodzie orenburskim.

Rodzina Świętochowskich

Arkadiusz Świętochowski

Wróciły tylko dzieci

Inspiracje czerpałem z pamięci rodzinnej o moich przodkach, mieszkańcach wsi Klejniki14, w tym Marii Pietruczuk z domu Bazyluk, którą wir
historii rzucił nad Don. Z drugiej strony zaś – z pamięci o Białokozowiczach z Widowa15. Rodzice Iwan i Daria w bieżeństwie służyli w cerkwi
w Kazachstanie. W drodze powrotnej zmarli na tyfus i zostali pochowani
w Baranowiczach. Ich dzieci: Wasilij, Wołodia i Chimka trafiły do domu
dziecka. Z czasem udało im się jednak wrócić do domu.
Rodzinną tragiczną historię przekazałem swoim synom.
Mirosław Zdrajkowski
z synami: Aleksandrem i Mikołajem

14

Klejniki – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Czyże.
15
Widowo – w 1915 r. położone w guberni grodzieńskiej; obecnie wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski.

Aleksander Zdrajkowski

Mikołaj Zdrajkowski

Mirosław Zdrajkowski

Mirosław Zdrajkowski

Brak danych

Nie wiem, czy moja rodzina była w bieżeństwie. Swoją wiedzę o tym
wydarzeniu opieram tylko na opowieściach lokalnej społeczności, z którą
się utożsamiam. Poruszająca historia mieszkańców mojego regionu stała się
inspiracją do powstania pracy na ten konkurs.
Marek Sapiołko

Pocztówka z Syberii

Agape, czyli miłość,
przyjaźń, życzliwość
i wszystko, co najlepsze
Jak powstała ta książka? Powstała dzięki miłości, przyjaźni i poczuciu
wspólnoty, które trudno wytłumaczyć. Z tym poczuciem wspólnoty, jakiejś
bliskości z – czasem obcymi – ludźmi już się spotkałam. Zawsze towarzyszyło
ono wyjazdom i spotkaniom z prawosławnymi – w Grecji, Bułgarii, Serbii,
Francji, Rosji, na Ukrainie, czy Białorusi, ale i w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, albo na pielgrzymkach. Wszędzie tam, za granicą, zwiedzając jakąkolwiek cerkiew wystarczyło wspomnieć, że jesteśmy prawosławnymi z Polski,
by uruchomić lawinę serdeczności, gościnności i wręcz rodzinną atmosferę.
Mam wrażenie, że w pewnym momencie – szczególnie, gdy emocje po podróży opadły i należało zorganizować życie w nowym miejscu – tę serdeczność
i dobroć odczuli też nasi bieżeńcy. Gdy myślę o takich, powstających często na
poczekaniu wspólnotach, przychodzi mi na myśl greckie słowo: agape, czyli
ideał miłości. Miłości do Boga do ludzi i ludzi do bliźnich – do braci w wierze.
To także dzięki wielkiej miłości naszych przodków mamy pamięć
rodzinną, także pamięć o bieżeństwie, albo chociaż jakąś jej impresję. Dziadkowie, babcie, rodzice – to oni powierzyli nam historie swojego życia.
Kiedy kontaktowałam się z Autorami, mimo że minęły już dwa lata od
konkursu, nasza wspólnota, która powstała przy spotkaniu w Akademii Supraskiej – istniała. Odbyłam wiele serdecznych rozmów, czułam wdzięczność
i wsparcie tych, za których historie przejęłam odpowiedzialność, redagując
tę książkę.

Sybir!
W konkursie „Jestem, bo wrócili” kilka osób zostało szczególnie wyróżnionych, ponieważ miało zaszczyt wziąć udział w wyprawie śladami
bieżeńców – do Tomska na Syberii.
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Najpierw sprawdziłam na mapie, gdzie leży Tomsk. O współtowarzyszach podróży nie wiedziałam nic. Znałam Alika Wasyluka z Cerkiew.pl
i Anetę Prymakę, która bieżeństwu dała „drugie życie”. Jak, jeśli nie właśnie
tą braterską miłością agape wytłumaczyć to, co rozpoczęło się 1 września
2015 r.? Z Białegostoku wyruszyliśmy autem do Mińska. Z Anią Kondratiuk
i Wieśkiem Chorużym. Wylot do Tomska planowany był nazajutrz, więc my
miałyśmy możliwość zwiedzenia stolicy Białorusi, a Wiesław – spotkania
się ze starymi dobrymi znajomymi. Nie znaliśmy się. Dwie studentki i nauczyciel historii. Wyruszyliśmy w ponad 300-kilometrową drogę, mijając
miejscowości znane z opowiadań bieżeńców: Wołkowysk, Słonim, Baranowicze, by dalej – samolotem przemierzyć kolejne prawie 4,5 tys. km na
wschód. Rozmowy o naszych rodzinach, o naszych bieżeńcach, wywiązały
się naturalnie. Tego samego wieczora spałyśmy już z Anią na jednej kanapie,
a następnego dnia wydawało się nam, że znamy się od podstawówki. Nazajutrz dołączyła druga połowa ekipy. Poznałyśmy Iwonę Zinkiewicz, która,
jak później się okazało, rozpoznawała niemal każdą roślinkę syberyjskiego
ekosystemu i przekonywała nas, że Puszcza Knyszyńska ma florę podobną
do syberyjskiej tajgi. Gospodarze domku pod Mińskiem rozpalili dla nas
w ruskiej bani. Integracja idealna!
Nasza grupa przedstawiała się dość różnorodnie. Pod względem profesji i zainteresowań wręcz nie pasowaliśmy do siebie. A może uzupełnialiśmy wzajemnie. Każdy z pewnością oczekiwał trochę czegoś innego od tej
podróży. Ania – studentka medycyny, Wiesław – historyk, Iwona – leśnik,
Alik – fotograf, działacz cerkiewny, Aneta – dziennikarka i ja, studentka
prawa z literacką pasją. Nasz gospodarz, o. Dionizy także pasował do tej
oryginalnej ekipy. Duchowny o wielkim sercu, ojciec siódemki (obecnie już
ósemki) dzieci, informatyk i zapalony fotograf, którego zresztą Alik poznał
dzięki portalowi OrthPhoto.

Tęsknota za czymś, czego już nie ma
O czym przekonał mnie ten wyjazd? O tym, że jest jeszcze coś, co nas
łączy. Nie tylko uczestników wyjazdu, ale właściwie wszystkich, którzy poczuli
potrzebę, by upublicznić indywidualną historię swoich przodków jako część
historii całej społeczności. To kolejne uczucie, może nawet element atmosfery,
którego nie potrafię do końca wytłumaczyć. Jakaś tęsknota za czymś, czego już
nie ma i może nigdy nie było, może za nie-wiadomo-czym? Za jakimś innym
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czasem poza-czasem, za czymś wschodnim, może trochę rosyjskim, rusińskim? Za czymś duchowym, takim bardzo głębokim, niemal świętym. Nie da
się – a może nawet nie trzeba – tego definiować jednoznacznie. Odcienie tej
tęsknoty pojawiają się w niejednym z opublikowanych w tej książce tekstów.
Myślę, że trochę tę wrażliwość odziedziczyliśmy po bieżeńcach. To, co
przeżyli, było jednocześnie okrutne i piękne. Z naszej perspektywy – nawet
nieracjonalne. Niektóre opowieści bieżeńców zakrawają o baśnie, zawierają
w sobie coś magicznego. Z drugiej zaś strony są obrazy przerażające. Klęska
humanitarna, epidemie, głód, strach, śmierć, groby bliskich zostawione
nie-wiadomo-gdzie, chaos, brud, kurz, obłęd. Bieżeńcy stracili na zawsze
swój świat. Otworzyło się dla nich nowe. Pozostała jednak tęsknota, której
już nic nie mogło uciszyć.

Kim oni byli, kim my jesteśmy dziś?
Na Syberii okazujemy się być kimś… dziwnym. Niby z Polski, ale prawosławni. Niby z Polski, ale twierdzą, że ich przodkowie-bieżeńcy to jakoby
Białorusini i Ukraińcy. Czuli się nimi, czy może my ich tylko nazwaliśmy
tak – biorąc pod uwagę późniejsze doświadczenie? Może oni nie do końca
się nad tym zastanawiali? Byli po prostu. Żyli w swoim świecie, w którym
czas wyznaczały pory roku i cerkiewne święta. Mówili w swoim języku,
z pokolenia na pokolenie przekazując tradycje. Mieszkali, gdzie mieszkali.
Tu i teraz. Do momentu, w którym ta odrębność kulturowa nie sprawiała
problemu, nie kazała wybierać. A może tak sobie tylko tłumaczę?
W tomskim archiwum znajduję karty bieżeńców. W formularzu osobowym jest narodowość i wyznanie. Przeglądam zawzięcie te kartoczki. Sami
prawosławni. Większość podała narodowość rosyjską, niekiedy jest ukraińska
i małorosyjska. Prawda jest taka, że Rosjanie najczęściej nie uznawali narodowości białoruskiej czy ukraińskiej, „wrzucając” tych, którzy byli skłonni
się do niej przyznać – do „wielkiego narodu rosyjskiego”.
Sytuacja wcale nie stała się dla bieżeńców prostsza, gdy wrócili do
wolnej Polski, gdzie – mimo że byli u siebie – nagle przestali być mile widziani. To pociągnęło za sobą kolejne wydarzenia, szczególnie dla mieszkańców mojego Południowego Podlasia, którym najpierw zburzono świątynie,
a później wypędzono z ich własnych domów. Dziś to wszystko jest dla nas
niewyobrażalne. Czasy się zmieniły. Ale konsekwencje burzliwej historii
XX w. – świadomie lub nieświadomie – ponosimy nadal.
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Pozostaje ta niezdefiniowana tęsknota. Żal nad losem naszych bliskich,
nad bezsensownością Ich wielkiej ofiary. Także żal, że nie słuchaliśmy i nie
zapisaliśmy tego, co opowiadali, zanim Ich zabrakło. A teraz tak Ich bardzo
potrzebujemy. Tęsknota nie tylko za atmosferą, ale za konkretnymi ludźmi:
babcią, dziadkiem, pradziadkami, których nie dane było nam poznać, a tak
bardzo byśmy chcieli z nimi porozmawiać. Historia pozwala wyciągać wnioski. A tylko wiara daje pocieszenie i nadzieję, że kiedyś Ich jeszcze spotkamy…
Katarzyna Sawczuk

Wieś Kolarowo k. Tomska (od lewej): Katarzyna Sawczuk, Anna Kondratiuk,
Iwona Zinkiewicz, Aneta Prymaka-Oniszk, wrzesień 2015 r.

Dwa oblicza wspomnień

Bieżeństwo. Słowo tak bliskie, a zarazem tak dalekie. Czasami przewijało
się w domowych rozmowach. Czy wywoływało we mnie kiedyś jakikolwiek
emocje? Nie. Po prostu istniało. A potem dotknęłam bieżeństwa z bliska.
Rosja. Syberia. Nie pamiętam, czy miałam jakieś specjalne oczekiwania wobec tego wyjazdu. W głowie huczała tylko jedna myśl – o spełnionym
marzeniu podróży do tego miejsca. Cała oprawa – chociaż równie ważna
zeszła początkowo na drugi plan.
Pierwsza wizyta w Muzeum Historii Politycznych Represji „Więzienie
Śledcze NKWD” przynosi rozczarowanie. Prawdopodobnie niczego się nie
dowiemy na temat ludzi przybyłych tu 100 lat temu... Historia Syberii to
często białe plamy. O pewnych rzeczach nie można było mówić, nie można
było pamiętać. Każdy tu jest skądś.

Bieżeńskie korzenie
Przy wieczornej rozmowie okazuje się, że rodzina naszego opiekuna –
ojca Dionizego Zemlanowa, a dokładniej jego matuszki Katii ma bieżeńskie
korzenie. Zdziwienie, ale i radość obu stron jest ogromne. Daria Ziemlianowa – ich córka po dwóch latach tak wspomina tę wizytę: We wrześniu 2015 r.
nasza rodzina miała okazję spotkać się z uczestnikami konkursu «Jestem, bo
wrócili». Było nam bardzo miło ich poznać, pokazać im Tomsk i jego okolice,
a przy okazji dowiedzieć się czegoś na temat bieżeńców, o których wcześniej
nic nie wiedzieliśmy.
Ponadto, co okazało się ważne dla naszej rodziny – sami jesteśmy potomkami bieżeńców. Wcześniej wiedzieliśmy tylko tyle, że nasi przodkowie
Iwan Suszko i Anna Kisiel przybyli ze wsi Dubowoje w guberni wileńskiej
(obecnie Białoruś) do Tomska. Nie znaliśmy jednak przyczyny, dla której
zdecydowali się na tę podróż.
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Uzyskane informacje zainspirowały nas do dalszego zbadania rodzinnej
historii. Poprosiliśmy o pomoc przyjaciół, którzy mieszkają niedaleko miejsca,
gdzie początkowo trafili nasi przodkowie. Okazało się, że ich pradziadkowie
wraz z naszymi przenieśli się do guberni tomskiej, a my jesteśmy ich dalekimi
krewnymi (tłum. z ros. A.K.).

Statystyki a ludzkie życie
Archiwum. Kilka godzin spędzonych nad 100-letnimi dokumentami
przyniosło efekty. Kolejne spisy ludności ze znajomymi nazwiskami i nazwami
miejscowości. Pozwolenia. Plakaty Komitetu Wielkiej Księżnej Tatiany. List
bieżeńca do rodziny. W końcu w moje ręce wpadło zwolnienie lekarskie. Zaraz
potem kolejne. Ktoś mi pokazał zestawienie chorób z liczbą zachorowań z bieżeńskiego obozu. Wtedy wsiąkłam na dobre. Zobaczyłam słowo tyfus, a obok
niego liczby, statystyki zgonów. Nie pamiętałam już o tym, o czym uczono
mnie na zajęciach. Przed oczami miałam za to stosy ciał wyrzuconych przy
drodze, bo nie było czasu na pochówek. Przewijał się obraz lasu i mnóstwa
krzyżyków wsadzonych w świeżo usypane kopce ziemi. W pamięci mignęły
mi także mogiły moich prapradziadków na cmentarzu w Kleszczelach, którzy
zmarli tuż po powrocie z Rosji do rodzinnej miejscowości, osieracając trójkę
małych dzieci. Tu znowu postać matki niosącej umierające dziecko...
Czy ludzie mogli liczyć na pomoc lekarską w przypadku zachorowania? Z dokumentów wynika, że tak. Istniały szpitale, punkty sanitarne
z odpowiednio przeszkoloną kadrą. Znalazłam telegramy, w których była
mowa o jak najszybszym tworzeniu nowych miejsc w szpitalu dla chorych
bieżeńców. Niestety, nie nadążano z pomocą, a epidemia bardzo szybko
postępowała. Tysiące uchodźców musiało zostawić na dalekiej ziemi groby
swoich bliskich. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co wtedy czuli? Ze
zwolnień dowiedziałam się, jakie dolegliwości, oprócz typowych infekcji
zakaźnych, dotykały wtedy ludzi. Wrzody żołądka, niedokrwistość – na
pewno główną przyczyną ich powstania była wyniszczająca podróż, brak
odpowiedniej żywności.
Z archiwum wyszłam z mieszanymi uczuciami, ale też z poczuciem
spełnionej misji. To właśnie w tych starych papierach odnalazłam tę cząstkę
pamięci o bieżeństwie, która ma dla mnie największe znaczenie. Bieżeńskie
kolumny z liczbami zachorowań i zgonów wciąż przypominają mi w pracy, że
zdrowie ma największą wartość i należy o nie walczyć – najlepiej jak się umie.
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Smak mleka cerdowego
Co jeszcze dała mi wizyta w Rosji? Przede wszystkim nowe znajomości ze wspaniałymi ludźmi. Zarówno nasza mała polska ekipa, jaki i wszyscy
poznani Rosjanie potwierdzili powiedzenie, że nieważne gdzie, a ważne z kim.
Smak mleka cedrowego, który już zawsze będzie mi się kojarzył
z Syberią i za którym tęsknię. W pamięci i na zdjęciach mam zachowane
krajobrazy najpiękniejszej przyrody rosyjskich rzek – Obu i Tomu. Nie wahałabym się kupić tam domku i spędzać każdej wolnej chwili. Niestety, to
zdecydowanie za daleko...

***
Każdy dzień spędzony w Rosji dał nam jakąś lekcję. Lekcję pokory, radości, zachwytu, zadumania... Myślę, że wyciągnęliśmy z nich wiele wniosków.
Anna Kondratiuk

Organizatorzy i uczestnicy konkursu, którzy brali udział w wyprawie na Syberię
(od lewej): Katarzyna Sawczuk, Iwona Zinkiewicz, Anna Kondratiuk,
Aneta Prymaka-Oniszk, Wiesław Choruży, Aleksander Wasyluk, wrzesień 2015 r.

Daleko od domu,
a jakoś tak znajomo...

Nie spodziewałam się, że historia mojej babci pozwoli mi na wyjazd
na Syberię. W sumie nasi przodkowie mają na nas wpływ przez całe życie.
Babci nie ma od ponad 35 lat, ale jest pamięć. Pamięć, która w pewnym
momencie może być silniejsza, a w pewnych słabsza, ale jest.
Z jakimi uczuciami jechałam do Tomska? Z pewną obawą, a bo to
daleko, jak to się ułoży, co się wydarzy... A jak było?

Jak w rodzimej puszczy
Było inaczej niż w codziennym życiu. Daleko od domu, ale jakoś tak
blisko. Te brzozy i jarzębiny przywodziły na myśl rosyjskie filmy. Oglądane
jeszcze w dzieciństwie i sumie bardzo bliskie sercu. Tajga syberyjska przypomina Puszczę Knyszyńską. Chociaż wiewiórek w paski, czyli burunduków u nas
nie ma, nie rośnie też sosna syberyjska, zwana cedrem. Jednak te masztowe
sosny, wszędzie fruwające dzięcioły są takie jak u nas. Tak, jak zauważyliśmy
na miejscu, nasi przodkowie nie czuli się tutaj całkiem obco. A dawniej ludzie
żyli blisko natury i na takie rzeczy zwracali uwagę. Może to w pewnym stopniu
pomagało im przetrwać. Chociaż nie mieli pewności, że kiedyś wrócą do domu.
Drewniane domy, które zobaczyliśmy, także okazały się jakoś tak
bardzo bliskie sercu. Oczywiście dużo bogatsze niż u nas. Nawet białostockie
muzeum Alfonsa Karnego, które jest ponoć najlepiej zachowaną drewnianą
willą w naszym województwie, jest tak naprawdę tylko „ubogą krewną” domów z Syberii. Nie darmo mówi się, że elementy zdobnienia domów nasi
przodkowie przywieźli z bieżeństwa. Może nie dosłownie przywieźli, ale się
wzorowali na tym, co zobaczyli i to piękno chcieli pokazać też w zdobieniu
swoich domów. Może nie do końca rozszyfrowując symbolikę wszystkich
wzorów, o których opowiadał nam Daniił Krapczunow (lokalny etnograf,
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historyk i filozof), ale chcieli żeby ich drewniane domy miały choć namiastkę
tych przepięknych ozdób.

Przeszłość i przyszłość
Archiwum może nie przyniosło dla mnie oszałamiających odkryć. Chociaż odnalazłam jedną rodzinę z sąsiedniej wsi Grabowiec i jeszcze kilka znajomych nazwisk. Jednak poczułam oddech przeszłości. Taki mały dotyk naszych
przodków. To tak jak czasami w Białymstoku, patrzę na ocalałe kamienice, teraz
pięknie odnowione i tak sobie myślę, jakie to byłoby uczucie spotkać Ludwika
Zamenhofa czy kogoś z rodziny Cytronów, Trylingów czy innych. Gdzieś ta
przeszłość miesza się z teraźniejszością i pokazuje drogę w przyszłość.
Teatr lalkowy w Tomsku mnie oczarował. Gadające lalki, człowiek
który potrafi zagrać z lalką tak, jakby była żywą istotą. No i te odwieczne
prawdy z „Małego Księcia”, (bo właśnie ten spektakl widzieliśmy), które
wciąż wskazują drogę, ale nie dają gotowych rozwiązań.
Wielbłąd, który miał przypomnieć o przygodzie mojej babci i jej
siostry. Czy był też tak uparty? A swoją drogą, jakie to dziwne, że babcia ze
swojego trudnego dzieciństwa pamiętała takie zabawne rzeczy. Chyba nasi
przodkowie życie przyjmowali bardziej spokojnie. Nie skupiali się na ciągłej
martyrologii, na cierpieniach i trudach, a po prostu żyli. Przyjmowali to, co
akurat się przydarzało i chociaż było ciężko, to próbowali w tym wszystkim
zachować sens życia. Moja babcia, pomimo tego, że kiedyś ze swoją siostrą Marią zostały sierotami, była osobą pogodną i taką po prostu… dobrą.
A uparciuchów widać zawsze musiała mieć na swojej drodze.
A teraz sprawa pamięci o bieżeństwie, a nawet o pierwszej wojnie
światowej w Rosji. Myślę, że rewolucja, jak i późniejsza wojna z 1941 r. przesłoniła im to, co działo się wcześniej. U nas przecież jest podobnie. II wojna
i lata powojenne przesłoniły pamięć o wydarzeniach z okresu wcześniejszego.
Nawet sami bieżeńcy temu ulegli. Np. mój dziadek Maurycy więcej mówił
o II wojnie i okresie powojennym niż o bieżeństwie, choć ten temat nigdy
w naszym domu nie był obcy. A i wszystkie wątki często się mieszały.
Prawdy uniwersalne
Czym był dla mnie wyjazd do Tomska? Był wspaniałą wyprawą, poznaniem nowych miejsc. Był spotkaniem ze wspaniałymi ludźmi, był odpoczynkiem od dnia codziennego. Był też okazją do głębszego spojrzenia
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na samą siebie. Jak tak dobrze pogrzebać, to każdy jakieś wspomnienia ma
w sobie. Ostatnio rozmawiałam z kolegą. Jego dziadek, który urodził się
w 1902 r., też był w bieżeństwie. Siostra jego dziadka nawet została w Kazachstanie. On też twierdzi, że tak naprawdę to nic nie wie o bieżeństwie. Ale z tej
całej niewiedzy coraz bardziej coś się wyłania. Nawet taka opowieść, że jego
dziadek był w Moskwie i było bardzo zimno i on wlazł do pieca, a potem
ktoś ten piec rozpalił i dziadek musiał jakoś się wydostać. Historia trochę
humorystyczna, ale i z takich składa się życie. Jak pogrzebiemy w swojej
dziecinnej pamięci, to przecież też znajdzie się dużo takich opowieści. A to,
że pani w szkole wciąż grzała się przy piecu, a my ten piec nasmarowaliśmy
kredą i ubaw był co niemiara, a to że trzeba było narysować babcię a ja powiedziałam, że moja jedna babcia umarła, a drugiej właściwie nie znam. Bo
przecież ja swoją babcię Katarzynę zobaczyłam dopiero jak miałam 17 lat.
I takie są te nasze historie, inne niż naszych przodków, ale w pewnym sensie podobne. Człowiek od wieków umiał się smucić, ale umiał też odnaleźć
radość w zupełnie ku temu niesprzyjających warunkach.
Pewnie nie przenieśliśmy się do czasów bieżeństwa poprzez nasz
wyjazd do Tomska, ale poznaliśmy pewną prawdę o nas samych. A to, że też
dzięki konkursowi „Jestem bo wrócili” każdy z nas poznał innych uczestników, którzy okazali się wspaniałymi ludźmi. A drugi napotkany na naszej
drodze człowiek, który na dodatek myśli podobnie jak my, jest przecież
największym skarbem. Należy tylko pamiętać prawdę z „Małego Księcia”,
że stajemy się odpowiedzialni za tych, których oswoiliśmy.
Iwona Zinkiewicz

Iwona Zinkiewicz,
okolice Tomska,
wrzesień 2015 r.

Uczestnicy konkursu podczas rozdania nagród w Akademii Supraskiej,
19 września 2015 r

Noty o autorach

Anatol Betlejko (Tymianka k. Nurca-Stacji); kategoria powyżej 26 lat. O bieżeńskim losie swoich bliskich napisał prawie 50-cio strofowy poemat.
Jego pradziadkowie – Betlejowie z Tymianki podczas całego pięcioletniego pobytu na Krymie nie widzieli zimy. (Nagroda specjalna od
gminy Nurzec-Stacja.)
Łukasz Birycki (Narew); II miejsce w kategorii 16-26 lat. Jego praca to przerażająca historia kryminalna, której bohaterami są Biryccy z Łuki.
Scenariusz do filmu to nie jest pomysł na wyrost.
Rodzina Bukacz (Białystok); kategoria grupowa. Historia rodziny Szpilewskich z Pawłów, którzy trafili w czasie bieżeństwa do Tatarska;
w drodze stracili czwórkę dzieci, z Rosji wrócili z dwiema małymi córeczkami, Olgą i Wierą. W setną rocznicę bieżeństwa 94-letnia babcia
Wiera Krasnodemska opowiada to, co przekazali jej w dzieciństwie
rodzice w zimowe wieczory, kiedy jeszcze nie było telewizji, a domownicy ogrzewali się w cieple pieca i opowieści o dawnych czasach.
Piotr Chomiuk (Białystok); kategoria powyżej 26 lat. Pan Piotr spisał historię swojego taty Aleksandra Chomiuka ze wsi Werpol z perspektywy
bieżeńskiego dziecka. Opisał też losy rodziny ze strony mamy – Doroszkiewiczów i Romaniuków z Czeremchy. Trzy ciotki Pana Piotra
uczyły się w przyklasztornej szkole w Leśnej (Podlaskiej), a w wyniku
bieżeństwa rozdzieliły się. Dwie pozostały w Rosji, a trzecia – Tatiana
zamieszkała w Rumunii.
Wiesław Choruży (Krupniki k. Białegostoku); I miejsce w kategorii powyżej
26 lat. Osobista opowieść o rodzinach Putko, Chorużych, Czarnieckich i Dziadelach, pochodzących z różnych wsi w gminie Krynki,
dobrze osadzona w kontekście historycznym. Jej autentyczność jest
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podkreślona przez język przodków, który świetnie oddaje ducha epoki.
Pan Wiesław jest także tłumaczem listu znalezionego w archiwum
podczas wyprawy uczestników konkursu do Tomska.
Alicja Dudik (Siemiatycze); kategoria powyżej 26 lat. W swojej historii
opisuje m.in. cudowne uzdrowienie za sprawą Matki Boskiej swojej babci Anny Awerianow z Klukowicz i spotkanie babci, prawosławnej Białorusinki z dziadkiem – Ormianinem podczas pobytu
w Taszkiencie.
Igor Fiedoruk (Białystok); II miejsce w kategorii do lat 16. Jego praca to książeczka o bieżeństwie rodziny Iwaniuków z Wojszek; bardzo dziecięca,
dostosowana do wieku, dotyka samej istoty dramatu.
Lena Fiedoruk (Białystok); II miejsce w kategorii do lat 16. Seria dziecięcych rysunków Leny o rodzinie Iwaniuków z Wojszek pozwala nam
uzmysłowić sobie, że dzieci potrafią uważnie słuchać bieżeńskich
opowieści przodków, a potem przenieść te historie na papier.
Mikołaj Gawryluk (Białystok); kategoria powyżej 26 lat. Pan Mikołaj na
temat bieżeństwa wie dużo. Stworzył piękny film o rodzinnej historii
dziadków Gawryluków oraz ich dzieci, w tym swego ojca Borysa.
Przed wyjazdem w głąb Rosji jego przodkowie mieszkali we wsi Jagodniki. (Specjalna nagroda od Villi Sokrates.)
Barbara Gorlczuk (Bielsk Podlaski); kategoria powyżej 26 lat. Bieżeństwo
jest dla niej tak ważne, że napisała o tym całą książkę – zatytułowaną
„Nadzieja aż po horyzont”. Bohaterami powieści są pradziadkowie
i babcia Pani Basi – Katarzyna Filipiuk z Mokrego.
Janina Grochowska (Warszawa); kategoria powyżej 26 lat. Poruszająca
historia, pisana bardziej z perspektywy polskiej o dziadkach Bohdanowiczach i ich potomkach ze Starzyny. (Nagroda dla najstarszej
uczestniczki konkursu.)
Anastazja Gromacka (Hajnówka); I miejsce w kategorii do lat 16. Jedna
z najmłodszych uczestniczek konkursu. Rysunki o przodkach Sacach
z Hajnówki, które narysowała Anastazja, są nad wiek dojrzałe, trafiające w sedno, wzruszające swą szczerością.
Daniel Gromacki (Hajnówka); I miejsce w kategorii powyżej 26 lat. Stworzył cykl grafik opowiadających historię młodej matki, która stanęła
przed najważniejszą decyzją w życiu – wyjechać czy zostać? Inspiracją
do ich powstania była historia prababci Pana Daniela – Marii Sac
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ze wsi Górna (obecnie Hajnówka). Prababcia Maria w 1915 r. była
niemowlęciem przy piersi.
Grupa Teatralna z Muzeum Białoruskiego w Hajnówce; I miejsce w kategorii grupowej. Scenariusz spektaklu opowiadającego historię bieżeńców ze wsi Ploski powstał na podstawie książki Bożeny Diemjaniuk
„Bieżeńcy”. Reżyser – Joanna Troc. Obsada: Magdalena Gawryluk,
Maria Krawczyk, Jakub Maciejuk i Michał Skorbiłowicz. Młodzi ludzie przemawiający językiem i muzyką swoich przodków ożywiają
historię i emocje sprzed 100 lat…
Antoni i Paweł Iwacewicz (Białystok); kategoria powyżej 26 lat. Historia
sprzed wieku przekazywana z pokolenia na pokolenie o babci-bieżence, Zofii Romańczuk z Małynki. W bieżeństwie, w Czystopolu
urodziła się mama Pana Antoniego, Aleksandra.
Barbara Iwaniuk (Bielsk Podlaski); kategoria powyżej 26 lat. Historia Kseni
i Sergiusza Osipiuków z Treszczotek, którzy bardzo starali się o potomstwo, a ono kolejno nieszczęśliwie umierało. Przed bieżeństwem
wysłali nawet prośbę o błogosławieństwo do monasteru w Abchazji,
skąd otrzymali odpowiedź. Dopiero po powrocie urodziła się im
Nadzieja, babcia Pani Basi. Do dziś Autorka przechowuje odpowiedź
z klasztoru i bieżeńskie kufry pradziadków.
Ewa Iwaniuk (Hajnówka); kategoria do lat 16. Przodkowie Ewy zapamiętali z bieżeństwa pszenne bułki i urodzajną ziemię. Rodzina Gopsz
z Werstoku w bieżeństwie straciła trójkę dzieci.
Katarzyna Iwaniuk (Supraśl); kategoria do lat 16. Kasia przywołuje spisane
w 1989 r. wspomnienia swego pradziadka Arseniusza Iwaniuka z Plosek, który w bieżeństwie stracił matkę i trójkę rodzeństwa.
Marta Iwaniuk (Hajnówka); kategoria 16-26 lat. Esej o trwałości pamięci
i konieczności pamiętania. Zdaniem autorki pamiętanie o bieżeństwie
jest dowodem szacunku dla przodków i wynika z potrzeby utrzymania
ciągłości tożsamości.
Justyna Jakubowska (Warszawa); I miejsce w kategorii powyżej 26 lat.
Dojrzały, przemyślany, poprzedzony poważnymi badaniami historii
rodzinnej i kontekstu reportaż o narewskich przodkach. Jeden z dziadków Pani Justyny walczył w carskiej armii, zachował się jego order.
Jego żona w bieżeństwie zarabiała czytając psałterz na pogrzebach.
Rodzina drugiego dziadka otrzymała ogromną pomoc od mnicha
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poznanego w Pietropawłowsku, który kupił im dom. Dziadek przez
okno widział walki chłopów z komunistami. Jego wujek został w Pietropawłowsku i z wstępnego przeszukania Internetu wynika, że jego
potomkowie ciągle tam mieszkają.
Zofia Kalinowska (Białystok); II miejsce w kategorii powyżej 26 lat. Osobisty
reportaż, bardzo dojrzała praca opowiadająca o tragicznych losach
rodziny Kalinowskich z Rajska. Przodkowie Pani Zofii przeżyli bieżeństwo, a zostali zamordowani w 1942 r. przez hitlerowców wraz
z innymi mieszkańcami wsi Rajsk.
Anna Kisielewska-Baturo (Białystok); kategoria powyżej 26 lat. Opowieść
rodzinna o pradziadkach Iwaniukach i Józwowiczach z Żuk; pisana
od serca. Gdy Józwowicze mieli już wracać z Moskwy, na peronie
zgubił się ich syn – mogli wsiąść do pociągu i zostawić na zawsze
dziecko, albo stracić możliwość powrotu. Wrócili z rozdartymi sercami. Chłopiec przeżył i odnalazł się w latach 50. XX w.
Marzena Konczerewicz (Białystok); III miejsce w kategorii powyżej 26 lat.
Historia dziadków Popławskich i Grzesiów. Pani Marzena ma wrażenie, że pisząc o przodkach z Dzierniakowa i Pieszczaników ożywia
ich. Piękny gest pamięci ze strony najmłodszej wnuczki.
Natalia Kozłowska (Bielsk Podlaski); kategoria 16-26 lat. Opowieść wnuczki
bieżeńca o losach rodziny Zabrockich ze Stryk. Wypowiedzi po swojemu dodają tej pracy niezwykłą wartość.
Sergiusz Kryszeń (Sokółka); kategoria powyżej 26 lat. Niezwykle faktograficzny artykuł o Kryszeniach z Narewki. Niewielu osobom udało się
zachować tak dokładne informacje.
Paweł Kuczyński (Bielsk Podlaski); I miejsce w kategorii do lat 16. Dojrzały,
bardzo ciekawie nakręcony film o pradziadkach Kacejko i Misiejukach
z Lewek i Pasynek. Dodatkowym atutem jest, że o bieżeństwie opowiada w języku, którym na co dzień rozmawiali nasi dziadkowie i nasze
babcie, a dziś od młodszych pokoleń wymaga on niemało.
Irena Kuryło (Michałowo); kategoria powyżej 26 lat. Obszerna, bogata
w szczegóły praca. Teściowa Pani Ireny – Antonina Kuryło z Nurca
widziała cara Mikołaja II i jego rodzinę. W rodzinie utrzymuje się
przekonanie, że byli też świadkami zamachu na carski pociąg. (Nagroda specjalna od gminy Michałowo.)
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Damian Leszczuk; kategoria do lat 16. Bieżeństwo posłużyło tu jako pretekst do opowieści o wydarzeniach późniejszych, zsyłkach na Syberię
lat 40. – przodków Bojarzyńskich z Brzozowej. W tym kontekście
bieżeństwo staje się historią uniwersalną o uchodźstwie, wyrwaniu
ze swojego miejsca.
Marek Lewczuk (Warszawa); kategoria do lat 16. Do udziału w konkursie
zachęciła go babcia. Na swoim rysunku przedstawił bieżeństwo mieszkańców wsi Zbucz oczami 9-latka. I znów okazuje się, że taki bardzo
młody człowiek potrafi dostrzec istotę tego uchodźstwa.
Irena Łuksza (Hajnówka); kategoria powyżej 26 lat. Trochę magiczna historia
losów rodzin Biryckich i Mackiewiczów z Siemianówki – modlitwa,
która czyni cuda, sny... Pani Irena bardzo szczegółowo opisuje – co
leżało na podłodze wagonów w Wołkowysku, gdzie w wagonach towarowych było okienko, co mówił maszynista... Świadectwo pamięci
w języku białoruskim.
Magdalena Maria Martynowicz (Dasze k. Kleszczel); kategoria 16-26 lat.
Bogata w emocje impresja literacka. Magda potwierdza, że babcinych
opowieści najlepiej słucha się przy piecu.
Wiera Masajło (Hajnówka); kategoria powyżej 26 lat. Pani Wiera napisała
dwa poruszające wiersze o wyjeżdzających bliskich ze Zbucza i Starego
Kornina – po polsku i po białorusku. Nadesłała także szczegółową
opowieść, w której wyjaśnia: jestem, bo z bieżeństwa wrócili mój dziadek ze strony mamy – Piotr Borowik ze Starego Kornina i dziadek ze
strony taty – Eudokim Wawreszuk ze Zbucza.
Wiera Masajło i Nina Połowianiuk (Hajnówka) kategoria grupowa. Kilka
pojedynczych opowieści o Tokarczukach z Dubicz Osocznych, które
składających się w całość. Z wdzięcznością opisana życzliwość miejscowych Rosjan, którzy ofiarowali bieżeńcom zapasy żywności na
kilka miesięcy.
Roman Mikołajewicz (Milejczyce); kategoria powyżej 26 lat. Znaleziona
przed kilkoma laty skrzynia ze starymi dokumentami rodzinnymi
skłoniła Pana Romana do podróży w przeszłość... Juzowkę, w której zatrzymali się jego przodkowie – Mikołajewicze z Milejczyc zna
doskonale z fotografii i planów miasta, do których niedawno dotarł.
Joanna Niedziółka (Bielsk Podlaski); kategoria powyżej 26 lat. Historia kufra
i dokumentów rodziny Rudzkich z Knoryd w nim schowanych. Jak
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pisze Autorka: W tym domu w dużym pokoju stały dwa kufry, duży
z ubraniami, a mały krył wielką tajemnicę. Dziadek strzegł go jak oka
w głowie. Zamykał skrupulatnie i zawsze mówił, że w nim kryje się
historia jego rodziny...
Redakcja Bieżeńskiej Gazety (Bielsk Podlaski); II miejsce w kategorii grupowej. Ekipa młodych reporterów z Bielska Podlaskiego stworzyła
kreatywną pracę, zebrała historie lokalnej społeczności w języku
białoruskim, a nawet bieżeńskie pieśni w formie gazety. Redakcja:
Wioletta Bociuk, Magdalena Jakoniuk, Kamil Stepaniuk, Michał Szafran, Maksym Fionik i Marek Kopiejczyk. Do udziału zachęcili ich
Tomasz Sulima i Doroteusz Fionik. Przeprowadzili szereg wywiadów
i zebrali fotografie dotyczące losów mieszkańców Trześcianki (Aleksander Jakociuk, Andrzej Siergiejuk, Stefan Konończuk, Bazyli i Anna
Bogusz), Puchłów (Jan Borysiuk, Gorazd, Michał i Tomasz Michaluk),
Soc (Wasil Grygoruk, Auksencjusz Zacharczuk), Makówki (Anna
Czerniakiewicz), Hołodów (Elżbieta Wasiluk), Ciełuszek (Bazyli
i Eudokia Andrejuk, Maria i Mikołaj Ostapczuk, Nadzieja Ignatiuk).
Rodzina Roszczenko/Kondratiuk (Bielsk Podlaski); I miejsce w kategorii
grupowej. Wspaniale napisana praca, gdzie jest wszystko – tragedie
i humor. Przejmująca historia rozdzielenia matki – Paraskiewy Szyło
z Morza – i dzieci, zerwania więzi i ogromnej straty emocjonalnej
dla obu stron.
Marek Sapiołko (Hajnówka); kategoria powyżej 26 lat. Chociaż nie ma tu
danych o własnych bieżeńskich korzeniach, praca graficzna oddaje
duch tego exodusu. Czasem nie mamy własnej pamięci, ale pozostaje
poczucie przywiązania do społeczności, z którą się utożsamiamy,
a także artystyczna inspiracja.
Katarzyna Sawczuk (Biała Podlaska); I miejsce w kategorii 16-26 lat. Bardzo
osobista, wzruszająca opowieść: historia własnych trudnych poszukiwań. Kasia przyznaje na początku: Nie mam dokumentów. Nie znam
szczegółów. Nie znam miejsc, ani dat. Nie mogę odtworzyć tej historii.
Z tego okresu mam jedną fotografię pradziadków. I ikonę od prababki
Pelagii. W pracy ukazane są dwie prawdy – o sobie i swoim pokoleniu
oraz o bieżeńskiej historii Sawczuków i Melaniuków z nadbużańskich
Nowosiółek koło Jabłecznej.
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Aleksandra Syczewska (Bielsk Podlaski); kategoria 16-26 lat. W bieżeństwo
wyruszyła pięcioosobowa rodzina Grygoruków z Plutycz: Akulina
i Jan z dziećmi: Anną, Sonią i Piotrem. Chłopiec zmarł w drodze
powrotnej. Dokładne miejsce, gdzie został pochowany nie jest znane.
Historię bieżeństwa oczami dziecka przekazała potomkom Anna
Demianiuk, prababcia Oli. Pamięć rodzinna zaowocowała poezją
Oli w języku białoruskim.
Anna Szerszunowicz (Białystok); III miejsce w kategorii powyżej 26 lat.
Praca bardzo osobista o poszukiwaniu tożsamości, losach dziadków
z Ciumicz i Choroszczy, z elementami reportażu – perspektywa osoby
świadomej, wykształconej, stawiającej ciekawe pytania i spoglądającej
z szerokiej perspektywy.
Rodzina Szymańskich i Zofia Jaroszuk (Wajków k. Mielnika); kategoria
grupowa. Obszerny wywiad Pani Elżbiety z jej jedyną żyjącą ciotką,
pamiętającą opowieści przodków o bieżeństwie. Po przejściu na emeryturę Pani Elżbieta planuje podróż śladami tułaczki swojej rodziny
– Jaroszuków i Dubinów z Wajkowa.
Arkadiusz Świętochowski (Czeremcha); kategoria powyżej 26 lat. Praca
graficzna – ikona. W bieżeństwie byli pradziadkowie Pana Arkadiusza – Maria i Bazyli Danilukowie ze wsi Połowce.
Rodzina Świętochowskich (Czeremcha); kategoria grupowa. Znany obraz
został wykorzystany do opowiedzenia o bieżeństwie rodziny i pozostałych mieszkańców wsi Połowce. (Nagroda specjalna od gminy
Czeremcha.)
Jolanta Trochimczuk (Zabłudów); kategoria powyżej 26 lat. Odręcznie
spisana opowieść o bieżeństwie babci Luby Iwacewicz z Pieniek. Pani
Jolanta wspomina, że babcia do końca swego życia ze łzami w oczach,
bardzo ciepło wspominała lata bieżeństwa, ponieważ jej rodzina została dobrze przyjęta przez miejscowych w obcych stronach. (Nagroda
specjalna od gminy Zabłudów.)
Katarzyna Tynkiewicz (Bielsk Podlaski); kategoria powyżej 26 lat. Bieżeństwo rodziny Tynkiewiczów z Milejczyc Pani Kasia opisała w krótkim,
poruszającym wierszu.
Małgorzata Tyszko (Hajnówka); kategoria powyżej 26 lat. Nostalgiczna
historia babci Anny Tyszko ze wsi Lipiny, której amputowano nogę.
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Ciekawe refleksje związane z własną tożsamością. (Nagroda specjalna
od gminy Hajnówka.)
Zofia i Agata Uścinowicz (Białystok); II miejsce w kategorii grupowej. Ilustrowana kronika rodzinna, przedstawia smutną historię prapradziadka Onufrego Jurczuka ze wsi Pawły, który zaginął w czasie powrotu
do Polski.
Bogusław Waszkiewicz (Warszawa); II miejsce w kategorii 16-26 lat. Praca
pisana z pozycji nie osobistej, ale z perspektywy wielkiej historii.
Opowieść o rodzinie Waszkiewiczów z Czerniczyna k. Hrubieszowa. To też region mocno dotknięty bieżeństwem. Są tu dokumenty
wygrzebane w archiwum oraz historie rodzinne.
Katarzyna Wencka (Bielsk Podlaski); kategoria powyżej 26 lat. Przejmująca
historia rodziny Buszko i ich potomków rodem z Białowieży, którzy
mimo upływu lat nie stracili ze sobą kontaktu, chociaż zostali rozdzieleni podczas bieżeństwa.
Michał Zaniuk (Hanna); kategoria powyżej 26 lat. Autentyczny, przejmujący list matki Heleny Szulc z Dańców do syna znaleziony podczas
rozbiórki starego wiatraka, a także fragment archiwalnej kroniki
sąsiedniej wsi – Janówki.
Aleksander Zdrajkowski (Białystok); kategoria do lat 16. Prace graficzne
– bieżeństwo oczami dziecka, szczere spojrzenie na dawną historię.
Mikołaj Zdrajkowski (Białystok); kategoria do lat 16. Pełna wrażliwości
praca graficzna z perspektywy jednego z najmłodszych uczestników.
Mirosław Zdrajkowski (Białystok); kategoria powyżej 26 lat. Przepiękne
grafiki, pełne emocji i smutku. Zapewne jednym z bodźców takiego przedstawienia bieżeństwa była historia ze wsi Klejniki, o trójce
dzieci, które musiały w drodze powrotnej pochować swoich rodziców
zmarłych na tyfus.
Iwona Zinkiewicz (Białystok); II miejsce w kategorii powyżej 26 lat. Zwięzła
opowieść stanowi komentarz do pracy konkursowej – kufra wykonanego w technice decoupage. W rodzine zachowała się nie tylko
zabawna anegdota o upartym wielbłądzie, którego w drodze do szkoły
widziała babcia Pani Iwony – Leoniła Syczewska ze Stryk, ale i pamięć
o tragedii.

Podziękowania

Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo... Banalne powiedzenie, a jak
adekwatne do naszej pracy. Chociaż miałyśmy gotowe teksty, opracowanie
ich oraz przygotowanie całości książki wymagało kilku miesięcy zaangażowania, wysiłku i mnóstwa czasu, często kosztem naszego prywatnego życia.
Teraz, gdy trzymamy książkę w rękach, wiemy, że drugi raz bez wahania
podjęłybyśmy się jej redakcji. Wydanie publikacji nie poszłoby tak sprawnie,
gdyby nie pomoc wielu osób. Chciałybyśmy podziękować wszystkim tym,
którzy przyczynili się do tego, że historie wielu opisanych tu rodzin zostały
utrwalone na zawsze.
Przede wszystkim jesteśmy wdzięczne tym, dzięki którym ten konkurs się
odbył, a pamięć o bieżeństwie ożyła w wielu domach: Anecie Prymace-Oniszk
(www.biezenstwo.pl) oraz Aleksandrowi Wasylukowi (Stowarzyszenie OrthNet). Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, poświęcony czas i pomoc w przygotowaniu publikacji. Muzeum Historii Polski dziękujemy za dwukrotne
udzielenie zaufania i wsparcie finansowe w 2015 r. – na realizację konkursu
i w 2017 r. – na wydanie niniejszej książki. Za dofinansowanie projektu dziękujemy także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego.
Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoją rodzinną pamięcią,
emocjami i przemyśleniami co nam – po tych stu latach – zostało z bieżeństwa: Autorom i ich bliskim, dzieciom, wnukom, którzy nieraz pomagali
spisać teksty na komputerze, czy zeskanować fotografie, jednocześnie angażując się w powstające dzieło.
Jurorom konkursu „Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną
rocznicę bieżeństwa” – (alfabetycznie) Andrzejowi Artemiukowi, Małgorzacie Dmitruk, ks. Janowi Fiedorczukowi, Doroteuszowi Fionikowi, Pawłowi Grzesiowi, ks. Jarosławowi Jóźwikowi, Grzegorzowi Kuprianowiczowi,

336 · Podziękowania

Katarzynie Popławskiej, Janowi Smykowi, Romanowi Wasilukowi, Alinie
Wawrzeniuk oraz jego licznym sponsorom i patronom medialnym!
Tym, którzy wspierali nas w realizacji przedsięwzięcia – Jarosławowi
Charkiewiczowi (konsultacja redakcyjna), Marcie Ignatowicz (zmierzenie
się z rękopisami w j. białoruskim), Mirze Łukszy (korekta w j. białoruskim),
Ewie Ostapkowicz (promocja konkursu wśród młodzieży), Zofii Saczko
(konsultacja rosyjskojęzyczna), Martynie Siemieniuk (pomoc prawna), Łukaszowi Trocowi (skład i oprawa graficzna), wolontariuszom działającym
w Cerkiew.pl, a także naszej zaprzyjaźnionej rodzinie Zemlanowych z Tomska – za cudowne i ciepłe przyjęcie nas na dalekiej Syberii, wspólne szukanie
przeszłości i współpracę, która trwa do dziś.

Dziękujemy!

