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Moim œwiêtej pamiêci Rodzicom,

wszystkim tym,

z którymi w tamtym czasie dane mi by³o przebywaæ

oraz

 mojej wnuczce Agacie

wspomnienia te poœwiêcam.
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Zamiast wstêpu

Drogi Czytelniku,

przedstawiona tutaj rzeczywistoœæ dawnego czasu

jest œwiadectwem o samym sobie i warunkach,

w jakich przysz³o mi ¿yæ i dorastaæ.

Niczego nie upiêksza³em,

nikogo nie oskar¿a³em.

Stara³em siê za pomoc¹ s³ów wyraziæ wiernie

to wszystko, co pozosta³o w mojej pamiêci.

Autor
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Rozdzia³ I

Balewicze

Gdzie bursztynowy œwierzop, gryka jak œnieg bia³a,

Gdzie panieñskim rumieñcem dziêcielina pa³a,

A wszystko przepasane jakby wstêg¹, miedz¹

Zielon¹, na niej z rzadka ciche grusze siedz¹.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Ksiêga I
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Balewicze

Balewicze, Balewicze... Có¿ by³o w was takiego,

¿e ci¹gle wracam do was?

Czemu raz jeszcze idê miedzami, drogami polnymi, goœciñcem,

przy którym na s³upach telefonicznych druty cicho graj¹

na wietrze?

Có¿ by³o w tej osadzie niewielkiej,

na któr¹ sk³ada³o siê kilka gospodarstw

z nadania Józefa Pi³sudskiego,

a po³o¿onej na skraju Puszczy Nalibockiej?

Mo¿e dlatego, ¿e tutaj stawia³em pierwsze kroki,

¿e tutaj uczy³em siê poznawania œwiata,

choæ – jak mówi¹ – urodzi³em siê w zaœcianku Ma³e Nowiki

i to na weselu,

na weselu wujka Ciechanowicza?

Oto nasz dom na wzniesieniu niewielkim,

podwórko przed gankiem,

ogródek,

a w nim ule i pszczo³y,

dzikie ró¿e i dziewanny przy p³ocie.

Jeszcze studnia, spichrz, stodo³a i obora na tle lasu.

A wszystko, ca³e gospodarstwo, ogrodzone p³otem drewnianym,

w którym brama na oœcie¿ otwarta.

A z bramy wychodz¹ dwie drogi:

jedna – na prawo, przez las, ko³o krynicy – na goœciniec,

Którym jeŸdzimy do Derewna, gdzie koœció³ i nasza parafia,

a druga – na wprost przez mostek na kanawie1– do Jurewiczów

i dalej, a¿ tam do Zarzecza.
___________________________________________

1 p³ytki rów zaroœniêty traw¹

BALEWICZE   
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Na drodze tej prawie ka¿dego letniego dnia,

ka¿dego ranka

pojawia³ siê pan Jurewicz.

Id¹c do nas, œpiewa³ pieœni legionowe,

A g³os jego lecia³ przez pola, zagajniki, przez ca³e Balewicze.

Drogê tê przecina³a inna, która z goœciñcem

³¹czy³a Filipowiczów, Ignatowiczów i Ko³odziñskich, jednych

i drugich.

A na pó³nocy niedaleko naszego domu

bieg³ goœciniec – z Chotowy do Derewna –

do którego prowadzi³y równie¿ dwie polne dró¿ki:

jedna na wprost przez m³ody sad owocowy,

a druga ko³o stodo³y i tu¿ pod naszym lasem.

Jeszcze wygon, przedzielony drutem kolczastym,

miêdzy nami a Ignatowiczami

i to ju¿ ca³y œwiat, który poznawa³em

coraz dok³adniej i lepiej,

a którego kr¹g z ka¿dym nowym dniem

coraz bardziej siê poszerza³ i poszerza³.

Byæ mo¿e dlatego, ¿e istnia³o wyraŸne rozró¿nienie: co

nasze, a co nie nasze, co wolno, a czego nie wolno – kszta³to-

wa³o siê w nas g³êbokie poczucie w³asnoœci, umi³owanie tej

w³asnoœci, poczucie odpowiedzialnoœci za ni¹, przywi¹zanie do

ziemi – bo to nasza ziemia – i do tego wszystkiego, co znajdo-

wa³o siê na niej. Tam przy krynicy chrab¹szcze objadaj¹ m³ode

listki na brzozach. Trzeba wiêc wleŸæ na drzewo, potrz¹sn¹æ

ga³¹zkami, a¿ pospadaj¹, potem zejœæ, pozbieraæ do butelki,

zanieœæ do nadleœnictwa i sprzedaæ za parê groszy. A gdy poje-
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dziemy na festyn do Nalibok czy Derewna, mo¿na bêdzie ku-

piæ, ju¿ za w³asne pieni¹dze, obwarzanek z makiem.

Ziemia ta, na której stawia³em pierwsze kroki, na której

dorasta³em, by³a nie tylko ot, tak¹ sobie ziemi¹, co rodzi, wy-

daje owoce, lecz równie¿ ziemia ta kry³a pewne tajemnice – ta-

jemnice dawnego czasu. Bo oto w naszym lesie milcz¹ce oko-

py, poros³e ju¿ mchem i przysypane igliwiem, a w nich schron

pokryty darni¹, gdzie panuje ch³ód, tajemnicza cisza i ciem-

noœæ. Czasem tylko jaszczurka wybiegnie na swoich krzywych,

szeroko rozstawionych ³apkach, usi¹dzie na nieomsza³ym jesz-

cze koñcu belki i pokrêci ze zdziwieniem g³ówk¹. A tam pod

lasem, za nadleœnictwem, przy drodze do Nalibok – Grób Nie-

znanego ¯o³nierza, nad nim krzy¿ i zawsze œwie¿a wi¹zanka

polnych kwiatów. Kim by³ ten ¿o³nierz? O co walczy³? Kiedy

go bagnet przebi³ lub kula przeszy³a? Mo¿e to powstaniec

z roku 1863? Mo¿e, lecz tego nie wiedzia³ nikt.

A znowu jad¹c z Bia³omosza do Nowik, w œrodku lasu

– Miejsce Zabitego Ch³opca. Ktokolwiek têdy przeje¿d¿a, rzu-

ca na pami¹tkê czy to ŸdŸb³o s³omy, czy garstkê siana, czy choæ-

by u³aman¹ ga³¹zkê zielon¹ – cokolwiek. Gdy z tego urasta³a

ca³a sterta, wówczas siê j¹ podpala³o i wszystko zaczyna³o siê

od nowa. Nikt jednak nie wiedzia³, kim by³ ten ch³opiec, kiedy

to siê wydarzy³o i kim byli ci ludzie, którzy go zabili.

Mój œwiat w Balewiczach z ka¿dym dniem, z ka¿d¹

por¹ roku powiêksza³ siê i wzbogaca³; nie tylko przez od-

krycia nowych gniazd na ziemi i w dziuplach na drzewach

czy te¿ œladów przesz³ych wydarzeñ, lecz równie¿ dlatego,

¿e wype³nia³ siê postaciami i akcjami z zas³yszanych bajek

i opowiadañ. I tak, kupcy ze strasznej opowieœci biblijnej

BALEWICZE   
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o Józefie i jego okrutnych braciach jechali w³aœnie goœciñ-

cem ze wschodu na zachód, od Chotowy do Nalibok; a stud-

nia znajdowa³a siê na zboczu Wuharauki2 , tu¿ za goœciñ-

cem. Nie lubi³em tamtêdy chodziæ. Egipt natomiast nie le¿a³

gdzieœ tam, nad jakimœ dalekim Nilem, tylko tu, za naszym

lasem – w nadleœnictwie. A nawet w póŸniejszych latach wie-

le scen z przeczytanych powieœci rozgrywa³o siê na naszej

ziemi – w Balewiczach.

Ile lat mieliœmy wtedy? Ile dni przesz³o, w których po-

znawaliœmy zakamarki naszego domu, odkrywaj¹c jego tajem-

nice? Deski przyæmione, grube belki, zza których wychyla³y

siê ga³¹zki ja³owca i wiechcie zió³ rozmaitych? Rysy na otyn-

kowanej œcianie, które – gdy wpatrywa³o siê pilnie – przybiera-

³y kszta³ty przeró¿ne: galopuj¹cych koni, k³êbowiska cia³ ludz-

kich, ptaków o rozpostartych skrzyd³ach, g³ów zwierz¹t nie-

znanych i niewidzianych przedtem.

Ile dni up³ynê³o, gdy poznawaliœmy podwórko, ogródek,

a w nim krzaki porzeczek, spod których – gdacz¹c – wybiega³y

sp³oszone kury? Wygon, na którym w cieniu olch krowy prze-

¿uwa³y trawê? Las i krynicê, z której s¹czy³a siê nieustannie

woda kryszta³owa i ch³odna jak lód?

Ile lat mia³aœ wtedy, Mario, siostro moja, której ju¿ nie

ma? Jak¿e nie lubi³aœ swego imienia, poniewa¿ nazywano

ciê „Maniusi¹”. Co by³o w tym zdrobnieniu „Maniusia” ta-

kiego niedobrego? Co w tym by³o? Albo co by³o w moich

piegach? Dokuczano mi:

___________________________________________

2 nazwa doliny nad strumykiem
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Raby, raby, rabalicy

szczupau kury na palicy,

a na reszcie piatucha3 .

I dlaczego tak usilnie chcia³em ci dorównaæ? Gdy po-

sz³aœ do szko³y, do pierwszej klasy, do odleg³ej o dwa kilome-

try Chotowy, ja równie¿ wybra³em siê z tob¹, chocia¿ mia³em

zaledwie piêæ lat. I tak samo dŸwiga³em na plecach tornister

drewniany, a w nim elementarz, kajety i chleb z mas³em. I tak

samo brzêcza³y stalówki w piórniku, jak u innych dzieci z Ba-

lewicz, gdy maszerowaliœmy œcie¿k¹ przy goœciñcu, wœród pól

ju¿ z¿êtych. Lecz moja nauka tym razem, ku wielkiej radoœci

wszystkich, skoñczy³a siê wraz z nadejœciem pierwszych przy-

mrozków. A potem, gdy ju¿ by³aœ w czwartej klasie i chodzi³aœ

do odleg³ego o piêæ kilometrów Derewna, a ja dopiero do klasy

trzeciej do Zarzecza, i gdy odrabia³aœ lekcje z jêzyka niemiec-

kiego i mówi³aœ: „Was ist das?”, pods³uchiwa³em, powtarzaj¹c:

„Was ist das?”, choæ nie mia³em pojêcia, co to znaczy.

A Irena, któr¹ los zapêdzi³ a¿ gdzieœ na antypody, do da-

lekiej Afryki? A Staszek, to jest Staœ, którego ju¿ nie ma na tym

zadziwiaj¹cym œwiecie? Lecz có¿ oni? Zwyczajnie, nie liczyli

siê wtedy. Bo có¿ mogli wiedzieæ o lekcjach w szkole, o zu-

chach w granatowych beretach z ¿ó³tymi pomponami? O jase³-

kach i strasznym Herodzie? O diab³ach z wid³ami i czerwony-

mi jêzykami? O powrotach do domu ze szko³y, gdy na wiosnê

ka¿da ka³u¿a nêci³a, ¿eby sprawdziæ nieprzemakalnoœæ swoich

___________________________________________

3 Bia³oruskie:

Piegus, piegus, piegowaty

maca³ kury na pó³eczce,

a na koniec koguta.

BALEWICZE   
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trzewików? Co mogli wiedzieæ o pierwszej spowiedzi i strachu

z ni¹ zwi¹zanym? Bo czy¿ mo¿na zapamiêtaæ wszystkie grze-

chy swoje? A do niektórych to nawet wstyd siê przyznaæ. Choæ-

by zrywanie niedojrza³ych jeszcze œliwek u babci Jurewiczo-

wej. Albo có¿ oni mogli wiedzieæ o tajemniczym jêzyku, które-

go nawet nie znali doroœli?

– Ku-kie-ku-dy-ku-ty-ku-przyj-ku-dziesz? – wykrzykiwa-

³em, z³o¿ywszy d³onie przy ustach.

– Po-mo-po-¿e-po-ju-po-trze – odpowiada³ Tomasz

Filipowicz.

Wieczór siê zbli¿a³, krowy wraca³y z pastwiska, ¿uki lœni¹-

ce ciemnym granatem brzêcza³y na podwórku, a skandowane

sylaby lecia³y przez wygon, przez pola i rozp³ywa³y siê w nie-

powtarzalnej ciszy letniego wieczoru.

Có¿ oni w tamtym czasie mogli wiedzieæ? Drobniutka,

anemiczna Irena i ma³y, zawsze zagapiony Staszek z du¿¹,

okr¹g³¹ g³ow¹ i z oczami tak niebieskimi jak niebo w letni, bez-

chmurny dzieñ.




