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Od Autora

Będą Państwo świadkami osobliwego eksperymentu. Oto autor 
opowiada o tych samych zdarzeniach, ludziach i przedmiotach 

dwukrotnie, ale za każdym razem trochę inaczej.  
Odrębność polega na różnych środkach przekazu. Dzięki przychyl-
ności Radia BIS występuję w każdą niedzielę w samo południe przed 
mikrofonem ze swoim cyklem opowieści „Półgłosem i ciszą". Jest on 
ilustrowany muzyką, która stanowi ważny element każdej audycji. To 
nie ja, lecz życie wybrało kompozytorów i ich utwory. Łączą się z moim 
życiorysem tak jak epizody opowiadane słuchaczom. Gawędy zawie-
rają po prostu prawdę, nieraz nawet ze szkodą dla pewnych osób, ale 
zdaję sobie sprawę z tego, że kiedyś, być może, ktoś sięgnie po nie jak 
po świadectwo naszych dni.
 Antenowy czas kieruje się własnymi prawami, tu liczą się też 
oddechy i rytm serca. Owszem, miałem wcześniejszą zaprawę w telewi-
zji. Prowadziłem audycje „Piórkiem i węglem". Narysowanie węglem i 
kredą róży w przezroczystym flakonie wymagało zwykle ośmiu minut. 
W telewizji miałem na to półtorej minuty. Ileż ja tych róż narysowa-
łem, zanim do-szedłem do dwóch minut rysowania i równoczesne-go 
opisywania!
  Podobnie dzieje się ze słowami. Dwór w parku może być sty-
lowy, zmurszały, kolorowy, osypany zło¬tymi liśćmi jesiennych topól. 
Można też powiedzieć: dach dworski ubarwiły lepiące się do gontów 
jesienne liście albo... lipy i dwór stanowiły osobliwą jedność, którą 
nazwać należało Polską.
 Moje opowieści mówione zostały więc skrócone, gdyż radio 
i telewizja nie znoszą rozwlekłości. A przecież każdej z poruszanych 
spraw, każdemu opowiadaniu towarzyszyły refleksje i wątki uboczne. 
Audycje „Półgłosem i ciszą" zrodziły się ze wspomnień dzieciństwa, 
z cyklów opowiadań czekających — być może — na wydrukowanie. 
To nie był mój pomysł, by prezentować radiowy skrót i pełny tekst 
opowiadania. To Polskie Radio BIS zaproponowało mi wydanie nie 
okrojonych tekstów w edycji książkowej i jednocześnie nagrań audycji 
radiowych.
 W tym miejscu pragnę gorąco podziękować za propozycję 
wydania tej książki i nagrań Pani Dyrektor Radia BIS Krystynie Kęp-
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skiej i wspaniałym ludziom, których dzięki Niej poznałem. Mam na 
myśli Państwa Teresę i Andrzeja Solczaków, obdarzonych „radiowym 
słuchem absolutnym". Uważam ich za współautorów moich radiowych 
wystąpień. Ci znawcy dźwiękowych tajemnic, muzykolodzy szybko 
znaleźli wspólny dla nas język. Każde nagranie stanowiło dla mnie 
przyjemność.
 W wydaniu nagrań dźwiękowych zaistniałem zaledwie w części 
swych myśli. Mówiłem o szczególnych epizodach ze swego życia, w 
których bohaterem była również melodia. Opowieści tych nagrałem 
ponad pięćdziesiąt, zyskały stałe audytorium. Na pewno dzięki mistrzo-
stwu warsztatowemu realizatorów, a może i temu, o czym mówiłem i 
jak mówiłem... Bo słuchacze nigdy nie stanowili dla mnie jakiejś masy 
nieznanej, rozmawiałem z nimi jak z przyjaciółmi zgromadzonymi przy 
jednym stole.
 Opowiadania pisane to jednak zupełnie inna sprawa. Stwarzają 
możliwość zastosowania formy i stylu może trochę z innej epoki, dają 
szansę rozbudowania treści. Tę opowieść poszerzoną przez ważne dla 
mnie epizody czy postacie oddaję teraz Państwu do rąk. Mam nadzieję, 
że i dla Państwa będą interesujące i godne upamiętnienia czy choćby 
tylko zwrócenia, uwagi.
 Na koniec chcę się odnieść do zamieszczonych w książce rysun-
ków. Są to luźne kartki z moich szkicowników, ukazują, jak rodziły się, 
a może wzrastały moje umiejętności rysunkowe. Jedynym odstępstwem 
od tej reguły są ilustracje rozpoczynające każde opowiadanie. Przed 
kamerami telewizyjnymi wykonałem podobno około 10 000 rysunków. 
Na wykładach akademickich na pewno dziesięć razy więcej, a wykła-
dałem w kraju i za granicą: perspektywę, anatomię malarską, historię 
architektury, historię sztuki, urbanistykę, scenografię itd. Jeśli ta książ-
ka zyska uznanie Czytelników, będę się zastanawiał nad kontynuacją 
opowiadań. Niektóre z nich są już nagrane, a dotyczą moich kontaktów 
z Papieżem, kardynałem Wyszyńskim, mówią o ważnych, a nie znanych 
epizodach historii. Tego drugiego tomu także nie odważę się ilustrować 
dosłownie.
 Z obawą oczekuję na pierwsze egzemplarze książki, zapytując 
siebie, jak też przyjmą te opowiadania Czytelnicy.

Kraków, listopad 1997    Wiktor Zin 
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Moje umiłowanie tego, co minęło i przeszło, zaczęło się bardzo 
dawno. Być może nawet przyniosłem je ze sobą na świat jako 

dziedzictwo. W rodzinie mego ojca i matki istniał jakiś niepojęty kult 
historii. Dlaczego więc ja miałbym nie dostrzegać jej powabów? Jeśli 
kiedyś tak zaczynał pisać swoje wspomnienia ziemianin, to wszystko 
stawało się jasne i zrozumiałe. Istniał dwór, park, portrety przodków. 
Były długie wieczory spędzone przy kominku. W mojej młodości i w 
moim środowisku brak było tego całego sztafażu. Natomiast przypo-
minam sobie wielką, przepastną szopę, nad którą pyszniła się rozłoży-
sta akacja. W tej szopie mieścił się warsztat mego dziadka — dobrego 
rzemieślnika.
Odkąd moja pamięć zaczęła rejestrować obrazy świata, ta najzwyklejsza 
budowla była dla mnie ucieleśnieniem ziemskiego raju, ale i nie¬skoń-
czonej tajemnicy. W obrębie jej drewnianych ścian znajdowałem świat 
inny od tego, który mnie otaczał. Nawet słońce zaglądające tu przez 
szczeliny w deskach i sękach słało do wnętrza złote promienie, pod któ-
re można było podstawiać ręce jak pod cieknącą wodę. W zimie warsz-
tat stał głuchy, owiany śniegiem. Patrzyłem wtedy na szopę przez małe, 
zamarznięte okna naszego domu, razem z wróblami oczekując wiosny. 
Na wiosnę wszystko odmieniało się. Gdy tylko stopniały śniegi i prze-
schło podwórko, dziadkowy warsztat budził się do gwarnego i wesołego 
życia. Rozbrzmiewał odgłosami pił, młotów, niekiedy wesołymi przy-
śpiewkami pracujących ludzi. W powietrzu oprócz zapachu czeremchy 
unosiła się woń pokostu i terpentyny.
Ta olbrzymia szopa była podzielona ścianą na dwa pomieszczenia. Od 
podwórza znajdowała się malarnia, od ogrodu zaś stolarnia, a przy niej 
poddasze, gdzie wiecznie suszyły się deski i lipowe forszty. Obydwie 
części warsztatu nakrywał wspólny, kryty gontem dach. Ale wspólnota 
dachu nie mogła wyrównać zastarzałych antagonizmów, jakie zawsze 
— odkąd pamiętam — istniały między malarzami i stolarzami. Ci 
pierwsi uważali tych drugich tylko za rzemieślników. Stolarze uznawali 
wprawdzie swych kolegów za artystów, ale siebie również zaliczali do 
tej wybranej grupy, z czym malarze absolut¬nie zgodzić się nie chcieli. 
Ogół mieszkańców miasta podzielał opinię malarzy. Nawet snycerz, 
który według rysunków mego dziadka rzeźbił zawiłe, barokowe orna-
menty, był tylko rzemieślnikiem, natomiast malarz gruntujący płótno 



10 11

stawał się już artystą. Takie poważanie mieli niegdyś posługujący się 
pędzlem. Dlatego też praca w malarni, ucieranie farb, gotowanie poko-
stu, w końcu malowanie obrazów niemal równało się nobilitacji. Mnie 
pasjonowały w równej mierze obydwie części dziadkowego warsztatu. 
W moim przekonaniu stary mistrz równie biegle władał pędzlem, co i 
dłutem.
W stolarni zwykłe deski zamieniały się w wysmukłe kolumny, lipowe 
kloce stawały się anielskimi postaciami. W malarni natomiast zwykłe 
lniane płótno przeistaczało się w barwne wizje. Na sztalugach dziadka 
ożywały biblijne opowieści, a ja mogłem w ich narodzinach uczest-
niczyć i widzieć, jak powstają. Z całą pewnością był to świat bajkowy. 
Warsztat dziadka stanowił jedyny skrawek ziemi w naszym miasteczku, 
który rządził się własnymi, uświęcony¬mi cechową tradycją prawi-
dłami. Taki świat mógł zawojować dziecinną wyobraźnię bez reszty, 
mógł też ukierunkować ją w sposób trwały. Dziś, patrząc na tamte dni 
z perspektywy wielu lat, zastanawia mnie jedna rzecz, którą należałoby 
rozważyć w sposób niemal naukowy: chęć poznania otoczenia właściwa 
jest każdemu człowiekowi. Rozpoczyna się ona od bardzo wczesnych 
lat. Dziecko, zaznajomiwszy się z rozkładem własnego mieszkania, chce 
zgłębić tajemnice podwórza i ogrodu. W następnym etapie podboju 
świata wybiera się na dalsze — nie za-wsze legalne — wyprawy do 
sąsiadów. Dąży do poznania swojej ulicy, wioski lub miasteczka. Jest to 
zupełnie normalne. Tej chęci ciągłego zaspokajania ciekawości towarzy-
szy stale powiększająca się przestrzeń poznawanego świata.
W moim przypadku rzecz wyglądała inaczej: jako dziecko nie wyka-
zywałem większej ochoty do oglądania tego, co istnieje poza naszym 
płotem. Przez długi czas wystarczało mi własne podwórko i jego nie-
zgłębione tajemnice. Mój sposób poznawania świata miał wyraźnie 
tendencje dośrodkowe. Gdy inni chłopcy ganiali po rynku, ja zapusz-
czałem się w mroki dziadkowej szopy. Mogłem tam już wtedy pozna-
wać prawdziwy urok tego, co stare i odległe od nas w czasie.
Dziadek od kilkudziesięciu lat prowadził do-brze prosperujący zakład 
malarsko-pozłotniczy. Mieszkając w Hrubieszowie, wykonywał prace 
w odległych miejscowościach, w innych — jak się wtedy mówiło — 
guberniach. W czasach mojej wczesnej młodości pracowało u dziadka 
trzech czeladników. Było też zawsze kilku uczniów, którzy oddani „do 

terminu” zaczynali swe obowiązki niezmiennie od noszenia wody i 
zamiatania podwórza. Wszyscy mieszczanie, a nawet ksiądz i nasz 
rejent, tytułowali dziadka mistrzem. Był to tytuł na pewno zasłużony. 
Dziadek nie ukończył — poza terminem — żadnej szkoły, ale fach 
swój opanował znakomicie. Stary mistrz miał poza tym dość osobliwy 
charakter. Kiedyś nazywano go dziwakiem; gdyby żył  dziś, zyskałby 
miano miłośnika starożytności. Gdyby żył dziś... i zechciał wystąpić w 
telewizji, za swą bezpośredniość, trafne sformułowania, a nade wszyst-
ko rubaszny humor zyskałby nie-jedną pochwałę krytyków. Otóż miał 
on zwyczaj przywożenia do domu wszystkiego, co jego zdaniem posia-
dało jakąś wartość artystyczną, a mogło zostać zniszczone. Czego też w 
swym warsztacie nie zgromadził! Stały tam tuziny świętych figur różnej 
wielkości i stare ołtarze, pozłacane ramy, w których płótna już zetlały. 
Były też odwieczne ikony malowane na deskach i na miedzianej blasze. 
Pod dachem na belkach leżały piszczałki od organów i podobne do 
nich rulony pradawnych chorągwi. Na półkach, pomiędzy farbami, sta-
ły pokrzywione relikwiarze i mosiężne świeczniki. Malarnia była więc 
równocześnie miejscowym muzeum.
Przypominam też sobie wielką tekturową tekę, w której dziadek prze-
chowywał zetlałe ornaty i szczątki koronkowych komży. Wszystko to, 
co inni odrzucili jako śmiecie, co od dziesiątków lat leżało na kościel-
nych strychach, trafiało do dziadkowego obejścia; on to pielęgnował i 
podziwiał. A że przechowywanie owych zbiorów, osobliwych, okurzo-
nych, czasem nadpalonych, wymagało miejsca, dziadek na swoim po-
dwórzu każdego roku coś dobudowywał lub dostawiał. To drugie okre-
ślenie wymaga pewnych wyjaśnień. Kiedyś na przykład hrubieszowscy 
mieszczanie, zrzeszeni w jakimś świątobliwym bractwie, postanowili 
ufundować nową kaplicę przeznaczoną dla świętego Mikołaja. Stara 
kaplica, ich zdaniem, groziła zawale-niem. Dziadek, chcąc przyłączyć 
się do tej ofiary, obiecał wymalować nowe mieszkanie dla świętej figury. 
Przy okazji jednak przywiózł i ustawił na swoim podwórku tę starą 
kaplicę, urządzając w jej wnętrzu — spiżarnię. Pamiętam to wnętrze: 
pomiędzy faskami ze słoniną i workami z mąką stały tam feretrony, a u 
sufitu wisiał anioł ze złamanym skrzydłem, którego w dziecinny sposób 
żałowałem. Ten drewniany budyneczek dotrwał do naszych czasów, 
ostatnio znów zmieniając funkcję. Ustawiłem w jego wnętrzu stół, na 
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którym leżą rozrzucone papiery. W czasie wakacji mieści się tam moja 
z kolei pracownia. W jej wnętrzu łatwiej mogę sięgnąć myślami do 
tamtych, odległych już czasów i pisać te opowieści, patrząc na nasycone 
modlitwą ściany.
Kiedyś nasze podwórko nie było podobne do żadnego z sąsiednich; 
przypominało prawdziwy labirynt. Obok malarni i stolarni pojawiło się 
tam z czasem tyle komórek, schodków i poddaszy, że ktoś, kto znalazł 
się pomiędzy nimi, tracił orientację, stawał bezradny, a później pytał o 
drogę i sposób wyjścia z tego zagmatwane-go świata.
W dodatku zabudowania, o których piszę, były nadzwyczaj koloro-
we. Wszystkie ściany, płoty, beczki, do których ściekała deszczówka, 
przypominały abstrakcyjne obrazy. Miały one to do siebie, iż wciąż 
zmieniały się i przeinaczały. Czerwone jeszcze wczoraj drzwi stawały 
się następnego dnia fioletowe lub zielone. Wszystkie ściany zabudowań 
naszego podwórka stanowiły swoiste poligony doświadczalne. Na nich 
dobierano kolory i przecierano pędzle, które gubiły swą szczecinę lub 
włosie. Nic więc dziwnego, że po pięćdziesięciu latach powstały na po-
wierzchni drewna grube, pomarszczone powłoki, złożone z różnobarw-
nych warstewek. Na tych ścianach pachnących pokostem i mnie było 
wolno bez-karnie używać pędzla, co z chęcią czyniłem, malując jakieś 
zawiłe zygzaki, które miały symbolizować raz starego psa Rolfa, kiedy 
indziej kota Fagasa. Miałem wtedy cztery, może pięć lat. Nie wiedzia-
łem, że ktoś rzeźbi moją osobowość w sposób trwały i nieodwracalny. 
Przeżywałem piękny sen na jawie.
Lato było ciepłe, nasza akacja zaczynała właśnie kwitnąć. Dziadek wraz 
z grupą swych pracowników z farbami i drabinami wyjechał malować 
jakiś kościół. Pracownia opustoszała. Na gospodarstwie pozostał tylko 
zdziwaczały czeladnik Mikołaj. To bolesne. Wytężam pamięć, usiłuję 
przedrzeć się przez jakąś zasłonę. Czuję tylko miękkość jego wąsów 
i brody, przez ułamek sekundy dostrzegam ich jasno złotawy ko-lor. 
Później wszystko zapada w nicość. Twarzy Mikołaja nie pamiętam. 
Malował on właśnie wielki ołtarzowy obraz Madonny, kopię dzieła 
Murilla. Mikołaj pracował u dziadka od paru lat. Stary mistrz powierzał 
mu odpowiedzialne prace i traktował niemal jak swego następcę, ale 
bał się o niego, mówiąc, że zaczyna chorować „na głowę”. Dziadkowy 
czeladnik bowiem coraz bardziej dziwaczał. Schudł, zaczął sam ze sobą 
rozmawiać. Pracował dalej, ale niekiedy tracił chęć nie tylko do farb, 

lecz nawet do życia. By-ało, że siadał nad rzeką i całymi godzinami 
patrzył na płynącą wodę. I wszystko byłoby zrozumiałe, gdyby wziął 
ze sobą wędkę, ale on siedział bez żadnego celu. Zapamiętywał się, a 
nawet podnosił ręce ku górze, jakby błogosławiąc chmury, co stanowiło 
zapowiedź czegoś bardzo złego.
Mimo to dziadek pozostawił go w pracowni, prosząc, by zaopiekował 
się całym warsztatem. Stanowiło to dowód wielkiego zaufania. Mikołaj 
zgodził się i został. Każdego ranka ustawiał swoje sztalugi przed szero-
ko otwartymi wrotami malarni, ujmował paletę i rozpoczynał pracę. Na 
sztalugach była przypięta niewielka reprodukcja Madonny Murilla. On 
powiększał ją, posługując się pomocniczą siatką kratek, które ułatwiały 
określenie proporcji rysunku. Godzinami siedziałem przy nim, patrząc, 
jak rodzi się najpierw rysunek głowy, ręki, sfałdowanej draperii. A póź-
niej, jak stopniowo kontury wypełniają się barwnymi plamami.
Mikołaj początkowo patrzył na mnie podejrzliwie, jak na intruza, któ-
remu kazano go śledzić.
Później przyzwyczaił się do obecności drugiej osoby; przestał rozma-
wiać ze sobą, a zaczął zwracać się do mnie. Jakże dokładnie pamiętam 
tam-tych kilka, a może kilkanaście dni, kiedy narodziła się wielka przy-
jaźń pomiędzy dziadkowym czeladnikiem i wnukiem. Widzę Mikołaja 
jako postać osobliwą, jakiś symbol. Pamiętam mało, poza ową miękką 
brodą. Rozrabia na swej pale-cie błękitną farbę, dodaje trochę bieli 
i ździebko karminu. Później wciera tę farbę w powierzchnię płótna, 
które ugina się i pręży. Tuż przy sztalugach stoi niewielka poplamio-
na skrzynka, wypełniona farbami. Leżą w niej wymięte, obwiązane 
szmatami tuby, w których tkwią resztki cynobru, kraplaku i najbardziej 
szanowanego kobaltu. Pomiędzy nimi stoją słoiki ze sfabrykowaną w 
warsztacie ochrą, umbrą i bielą. Z dziecinną ciekawością zaglądałem 
do owej szkatułki. Wypatrzyłem nawet na jej dnie metalowy guzik z 
dwugłowym orłem, pozostałość carskiego munduru, i jakieś zawiniątka 
w zatłuszczonym papierze. Kiedyś Mikołaj przyniósł mi album z kolo-
rowymi obrazami. Później, o wiele później, stwierdziłem, że jest to ja-
kieś carskie wydanie z reprodukcjami i życiorysami wielkich mistrzów 
renesansu i baroku. Nie wiem, czy ten album o gładkiej okładce był 
pierwszą czy drugą Ewangelią Mikołaja. Wtedy zapytał:
— Nie oglądasz tego? Odpowiedziałem:
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—Wolę patrzeć, jak ty malujesz.
—Bluźnisz — powiedział ze złością. Odrzucił pędzle, paletę, siadł nie-
ruchomo pochylony przed sztalugami i zaczął mówić, biorąc mnie na 
świadka. Przeczuwałem, że człowiek siedzący przy mnie cierpi. Niewie-
le wszakże  wtedy rozumiałem z jego słów, które doskonale zapamięta-
łem, i dopiero później, gdy zacząłem przymierzać je do samego siebie, 
poznałem ich cierpki smak.
On mówił najpierw cicho, jakby z bojaźnią, lecz później zapalił się i 
przestał panować nad swym głosem.
—...siedzę i mieszam farby, w mieście nazywają mnie artystą, a ja je-
stem tylko pacykarzem, zwykłym wyrobnikiem bohomazów. Niczego
nie wiem. Niczego! A przecie trafiali się na świecie ludzie, których Bóg 
wybrał i naznaczył charyzmatem. Taki Rafael, Murillo... Iluż ich było?
A ilu jest? Jeden wypada na tysiąc, a może... je den na dziesięć tysięcy. 
Mnie to ominęło. Siedzę więc i kopiuję... A taki Rafael...
Wtedy ukląkł przed sztalugami, złożył ręce jak do modlitwy i mówił:

—Boże, dla czegoś poskąpił mi chociaż odrobiny talentu, dlaczego nie 
dałeś mi zobaczyć Madonny jak im? Zapomniałeś o słudze swoim, po-
bożnym, skromnym, a tak strasznie samotnym.
Dziadkowy czeladnik zerwał reprodukcję Murilla, zmiął ją w dłoniach, 
a później wyjął ze szkatułki nóż i przeciął swój obraz. Wtedy prze-stra-
szyłem się klęknąłem obok niego. Na ustach Mikołaja pojawiła się 
piana, oddychał ciężko, ale po chwili był już spokojniejszy, furia minęła. 
Mówił cicho, jakby deklamując poezję. O, tę scenę pamiętam najlepiej:
 — Na pewno mi nie uwierzysz, ale taki Rafael potrafił malować z pa-
mięci, z własnej głowy, z siebie samego. Wiedział, jak wyglądają anioło-
wie i święci, bo on ich wcześniej widział, a może z nimi rozmawiał. Bo 
on był im równy! Ja nie widzę wokół siebie niczego! Zapamiętaj też i to, 
że nieprawdą jest, jakoby można swą duszą rozporządzać. Mówiono, 
że diabeł chętnie ją przyjmie... Nieprawda! Po stokroć nieprawda! — 
Głos Mikołaja cichł... — Żaden czort mojej duszy nie chciał, chociaż 
żądałem za nią tak niewiele. Bodaj odrobinę talentu. Nic mi nie dano. 
Kopiuję więc, nie wiedząc do końca, co czynię. — Wziął do ręki pędzel, 
ale złamał go. — Słuchaj — rzekł do mnie w zaufaniu, trzymając w ręku 
nóż. — Zdradzę ci wielką tajemnicę. Nie mów o tym nikomu, nawet 
dziadkowi. I tak nie uwierzy.
Mówiąc to zajrzał do szkatułki i wyjął jakieś zawiniątko. Na jego dnie 
znajdowała się szczypta płomiennego cynobru.
— Czy dasz wiarę? — spytał patrząc podejrzliwie. — To cynober, które-
go używał sam Rubens, ten gigant sztuki. — Zaraz później zawinął swój 
pakunek i zaczął rozwijać inny. — Spójrz, tu, proszę. Widzisz te obcię-
te paznokcie? Należały do boskiego Leonarda. Dałem ci książkę, nie 
zajrzałeś do niej. Możeś głuchy, a może nieczuły? A ja tu w tej szkatułce 
mam jeszcze węgiel, którym rysował Michał Anioł. Tak, bracie mój, 
sam Michał Anioł. Ten od Ka-plicy Sykstyńskiej. Mam też kilka wło-
sów z brody Murilla. Tu są skarby, gdybyś był nieco starszy i mógł moje 
słowa zrozumieć lub bodaj zapamiętać...
Później przewrócił się i upadł tak, że głowa jego znalazła się na progu 
malarni. Zacząłem płakać i krzyczeć. Przybiegła mama i babcia. Zaczę-
to go cucić. Wieczorem powrócił dziadek i zobaczył rozpłatany obraz 
Madonny. Jeszcze dziś słyszę jego słowa:
—Człowieku, opamiętaj się. Teraz tak wiele od ciebie samego zależy. 
Może chcesz pojechać z nami? Może boisz się samotności?
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Mikołaj siedział pochylony nad swymi farbami. Milczał.
Ale następnego ranka wstał dziwnie wesoły. Dziadek też się ucieszył, że 
wszystko, co złe, opuściło jego czeladnika. Po śniadaniu Mikołaj ukląkł 
przy swoim mistrzu, pocałował go w rękę i powiedział:
—Dziękuję wam za wszystko. Ja jutro rano muszę jechać do Rzymu, 
tam pokłonię się papieżowi i poproszę go o lepszą, godną moich zdol-
ności pracę. Nie wzbraniajcie mi tego.
W Rzymie mam wielu przyjaciół...
Wtedy zrozumieliśmy wszyscy, że Mikołaj jest bardzo chory. Dziadek 
chodził tego dnia zdenerwowany, a Mikołaj siedział na uboczu i rozma-
wiał ze sobą samym. Z lekarzem w ogóle nie chciał się spotkać; groził 
nawet, że go zabije. Ta noc przeszła niespokojnie. Mikołaj pokrzykiwał, 
zamierzał podobno spalić dziadkowy warsztat , co go pilnowali, mó-
wili później, że nad ranem uspokoił się i miał widzenia. Rozmawiał z 
samym Bogiem Ojcem i podziwiał Jego rozwianą brodę. Rano przyje-
chała wynajęta furmanka, która miała odwieźć chorego do jego rodzin-
nej wsi. Pamiętam, jak wyprowadzono tego człowieka z szopy. Szedł za 
dziadkiem posłusznie, niosąc pod pachą swą poplamioną skrzynkę z 
farbami. Stałem wtedy wciśnięty w kąt pomiędzy płotem a spiżarnią. 
Gdy przechodził obok mnie, zawołałem przez łzy:
— Mikołaju, nie odjeżdżaj!
To, co nastąpiło później, było straszne. Miko-łaj, ten Mikołaj, który pro-
wadził ze mną długie rozmowy, spojrzał na mnie jak na kogoś zupełnie 
obcego, przeszedł obok i nie powiedział ani jednego słowa. Gdy siedział 
już na wozie, służą-ca Marianna podała mu z płaczem butelkę mleka i 
kawałek chleba. Mikołaj uśmiechał się wierząc, że wyjeżdża do Rzymu. 
Wóz ruszył i zniknął za zakrętem ulicy.
Następnego miesiąca, gdy liście z drzew zaczynały opadać, przyjechał 
do dziadka nie ogolony chłop w słomianym kapeluszu. Weszli do po-
koju, w którym stał kredens. Przycupnąłem za kredensem i, jak zawsze 
wszystkiego ciekawy, słuchałem.
Przez dłuższy czas obydwaj nic do siebie nie mówili. Później, gdy wypili 
po kieliszku wiśnia-ku, chłop powiedział:
  Nie ma już pomiędzy żywymi naszego Mikołaja, wczoraj powie-
sił się w świrunku. Przyjechaliśmy do miasta, by trumnę mu sprawić.
I znów siedzieli milcząc. Było cicho, tylko czarny zegar wiszący na 

ścianie równo odmierzał czas. Dziadek podał chłopu jakieś pieniądze, a 
później spytał go o szczegóły śmierci swe¬go czeladnika. Dowiedziałem 
się, że ten wielki, o pomarszczonej twarzy chłop jest ojcem Mikołaja. 
Powiedział, że po przyjeździe na wieś jego syn zamknął się w spichrzu, 
płakał i często wspominał dziadka, chciał nawet wracać do Hrubiewa. 
Poprzedniej nocy — z dopuszczenia Bożego — powiesił się na końskiej 
uprzęży pozo¬stawionej w spichrzu. I na pewno przez to taki wiatr 
nastał. Dziwiłem się, dlaczego obydwaj dorośli ludzie nie płaczą, dla-
czego chłop mówi równocześnie o trumnie dla syna i o nieskoszonym 
jęczmieniu. Ojciec Mikołaja przyniósł ze sobą zawinięty w płachtę 
pakunek. Zaczął go teraz rozwijać. Zobaczyłem dobrze mi znaną szka-
tułkę z farbami i album z reprodukcjami wielkich mistrzów wydany w 
Petersburgu.
—Weźcie to, mistrzu — powiedział — wam się przyda. Mikołaj prosił, 
byście to przekazali wnukowi. Dla nas nie ma to już żadnej wartości.
Dziadek jakoś nie kwapił się z przyjęciem daru. Wtedy ja wyskoczyłem 
ze swej kryjówki, prosząc, by tę poplamioną skrzynkę i książkę darowa-
no mnie.
—A nie będziesz się bał spadku po wisielcu?
—Nie, nie będę się bał. Mikołaj mnie lubił.
Śniady chłop podał mi wtedy skrzynkę, we wnętrzu której poruszyły się 
ze stukiem pędzle i słoiki.
Pogrzeb odbył się cichy i smutny. Wtedy tylko tak chowano samobój-
ców, nawet tych, którzy bezwiednie śmierć sobie zadali. Od tamtych 
dni minęło sześćdziesiąt kilka lat. Po skończeniu studiów pozostałem 
w Krakowie, zamieszkałem tu na stałe, zakładając własną rodzinę. Na 
moim biurku leży poplamiona i budząca ciekawość stara szkatułka z 
farbami. Pytany o nią, od-powiadam:
—To dar pewnego wielkiego, chociaż nieznanego mistrza. 
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Życie ludzkie często porównywane bywa do drogi, która biegnie po-
między sfalowanym kraj-obrazem, raz wznosi się, to znów opada. 

Ta droga ma odcinki wybrukowane gładkimi kamieniami, ale trafia-
ją się na niej miejsca mniej bezpieczne: kałuże, wyboje i zapadliska. 
Niekiedy przeszkodą stają się długie koleiny, ślady kół pojazdów, które 
jechały tędy setki razy wcześniej. Co więcej — i to jest pewne — droga 
ludzkiego życia jest nie oznakowana. O ostrym zakręcie dowiadujemy 
się dopiero po jego pokonaniu. Czasem nasz szlak rozwidla się i wy-
bór kierunku dalszej wędrówki zależy od nas i od naszego su¬mienia, 
bo jeśli już istnieją jakieś nakazy lub zakazy ruchu, przyspieszenia czy 
hamowania, to tkwią one w nas samych, a nie są wywieszane na przy-
drożnych słupach. Jedno, o czym wszyscy wiemy już przy rozpoczęciu 
drogi, to fakt, że prowadzi ona zawsze do tej samej stacji... cmentarnej. 
Wybaczcie to porównanie, ale ma ono swój sens i sprawdza się w życiu. 
Chcę opowiedzieć właśnie o ostrym zakręcie, który tak   nagle i niespo-
dziewanie pojawił się na mojej drodze życia.
Tuż przed drugą wojną światową znakomicie dotychczas prosperujący 
zakład pozłotniczomalarski mego dziadka powoli zaczął chylić się ku 
upadkowi. Stary mistrz przekroczył siedemdziesiątkę i chociaż jak daw-
niej wstawał o świcie, brał dubeltówkę i psa, by przejść się tajemnymi 
ścieżkami po torfowiskach, to w dzień często zasypiał przy sztalugach 
lub nad otwartym Pismem Świętym, które studiował z zamiłowania i z 
przyzwyczajenia. Nie to wszakże stanowiło główną przeszkodę bytu za
-kładu. Po prostu brakowało zleceń. Wszyscy mówili o kryzysie, a rzecz 
polegała na czymś zgoła innym. Kiedyś, gdy Bractwo Dobrej Śmierci 
chciało ufundować chorągiew, zamawiano u dziadka dwa obrazy, które 
wędrowały później do naszej hafciarki, pani Korolkowej. Ta przyszywa-
ła je do płótna, zdobiła galonami i frędzlami. Dziadek formował kij, do 
którego tokarz dodawał gałkę i tak po kilku miesiącach chorągiew była 
gotowa. Można było ją poświęcić i wprowadzić do procesji. Tymczasem 
ostatnio w gazetach zaczęły zjawiać się bardzo złe ogłoszenia. Oto w 
Gnieźnie, Krakowie, a na¬wet w Lublinie założono sklepy, w których 
można było kupić dowolną chorągiew czy feretron. Parafianie ze wsi i 
miasteczek zdradzili więc swego mistrza i zaczęli przywozić lub spro-
wadzać święte przedmioty. Poza tym specjalne zarządzenie wojewody 
zabroniło księżom chałupniczej, domorosłej odnowy zabytkowych 
sprzętów i polichromii. Po prostu zaczęło działać prawo o ochronie 
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zabytków. Zresztą któż by teraz malarzowi bez ukończonych studiów 
powierzał odpowiedzialne prace? Dziadek i tak był poważanym rze-
mieślnikiem, mistrzem, u którego naukę zaczynali tacy sławni później 
artyści, jak Paweł Gajewski ze Lwowa czy Józef Chróściewicz. Ojciec 
mój z kolei, będąc człowiekiem praktycznym, przeprofilował zakład na 
bardziej powiązany z życiem i zajął się pisaniem szyldów i malarstwem 
pokojowym. Ale i tu zjawiła się wnet konkurencja, głównie żydowska, 
wcale niełatwa. Muszę — mrużąc oczy — przypomnieć sobie, jak wy-
glądał szyld wykonany przez mego ojca dla hrubieszowskiego szewca. 
Zresztą później i ja takie malowałem. Był na nim napis: „Zakład szew-
ski”, i namalowany but lub trzewik. Prawie jak naturalny, cieniowany, 
czarny lub brązowy, wedle woli szew-ca, i było napisane jego imię i 
nazwisko. Nie wiem dlaczego, ale najczęściej litery i but znajdowały się 
na seledynowym tle. Dla mnie szyld taki był bardzo ładny i nawet nie 
spodziewałem się, że szewska reklama może wyglądać inaczej. Bodaj 
w 1937 roku przyjechał do naszego miasteczka nie znany wcześniej 
malarz szyldowy, Żyd Josel Czuch. Swą działalność zaczął od tego, że 
napisał szyld nad własnym zakładem. Napis głosił: „Reklama warszaw-
ska, szyldy, plakaty, Josel Czuch, malarz dyplomowany.” Przybysz poka-
zał, co potrafi, wykonując fryzjerowi Szyncerowi szyld dla jego zakładu. 
W lot zorientowałem się, że prezentuje on nową, nie znaną mi sztukę 
reklamy. Na jego szyldzie znajdowała się granatowa kobieca głowa z 
falą złotych i błyszczących włosów. A wszystko było takie zwyczajne, 
płaskie, nie cieniowane, a zarazem jednoznaczne. Litery miały też nie 
znany u nas krój. Ojciec zresztą wnet zaprzyjaźnił się z warszawskim 
Żydem.
Odtąd u nas w zakładzie pisało się tabliczki trumienne, wykonywa-
no też pierwsze znaki drogowe, a Czuch malował szyldy do sklepów i 
restauracji. Ludzie mego ojca malowali też mieszkania i małe domki, 
w których izby były tak niskie, że ze stołka można było dotknąć sufitu. 
Dziadek wszedł w spółkę ze stolarzem, też warszawiakiem, i rzeźbił mu 
nogi do szaf oraz ozdobne zwieńczenia kredensów.
Żyłem wspomnieniami zawartymi w opowieściach rodzinnych o 
dalekich wyjazdach majstra, czeladników i uczniów do Mokobrodów, 
Tarnogrodu, Krzemieńca. Dziadek jeździł tam malować kościoły. Świat 
poszedł naprzód. Dla mnie aż tak daleko, że oto zbliżał się czas ukoń-

czenia szkoły powszechnej. I tu przypominam sobie — jakby wydarzyło 
się to dziś — pewne wiosenne popołudnie. Na zachodzie zjawiła się 
granatowa, zapowiadająca burzę chmura. Był koniec marca, z tej chmu-
ry równie dobrze mógł spaść śnieg, jak ulewa. Siedzieliśmy przy stole 
w pierwszym pokoju małego domku. Głos zabrał dziadek i z wielką 
powagą powiedział:
—Obserwuję ciebie, lubisz rysować i dużo czytasz, kończysz szkołę. 
Kim chciałbyś zostać w życiu?
Bez zastanowienia odpowiedziałem:
—Malarzem, tak jak dziadunio i tata.
—Ba! — odpowiedział jakby zmieszany nie-co dziadek. — Rzecz w 
tym, że musiałbyś teraz zdać egzamin do gimnazjum.
Odpowiedziałem bojowo:
—Ja egzaminu nie boję się. Zdam go na pewno.
Mój ojciec jakoś wstydliwie opuścił oczy, a dziadek ciągnął:
—Nie o egzamin tu idzie. Liczyliśmy, rachując wydatki. Nas nie stać na 
to, byś uczył się w gimnazjum. Napisałem nawet list do Pawełka
Gajewskiego do Lwowa, by nam pomógł, ale dopisał, że sam popadł w 
tarapaty finansowe.
Mój ojciec zmalał w kącie izby, jakby bał się spojrzeć na swego jedyna-
ka. A przecie nie był niczemu winien. Dziadek kończył niemal pro-
roczo:
—Miły mój, nie masz się czym martwić, na razie będziesz uczył się w 
szkole rzemieślniczej.
A jeśli Bóg zechce, to i tak będziesz coś w świecie znaczył. Możesz ryso-
wać i malować sam.
Dla mnie ta narada rodzinna stanowiła zaskoczenie i jakby wyrok. Są-
dziłem, że za rok będę paradował po ulicach naszego miasta w granato-
wym mundurku, ze srebrnymi guzikami i z tarczą, na której widniałby 
symbol 490, bo taki nu-mer miało Gimnazjum i Liceum im. Stanisława 
Staszica w Hrubieszowie. Zakręciły mi się łzy w oczach, gdy wyobrazi-
łem sobie, jak stoję przy imadle w zaoliwionym kombinezonie, z pilni-
kiem w ręku.
Zacząłem płakać. A dziadek Szymon, zapewne nie po to, by mnie po-
grążyć do reszty, lecz by rzecz oprzeć na mocnym fundamencie, powie-
dział:
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— Ty musisz jeszcze i to wiedzieć, że nasza posiadłość jest hipotecz-
nie zadłużona. Nie możesz ani od swego ojca, ani ode mnie wymagać 
spełnienia czegoś, co przerasta nasze możliwości. Taka jest prawda. 
Ledwie wiążemy koniec z końcem. Zapewne widzisz to i odczuwasz na 
co dzień.
Zaczął siąpić wiosenny deszcz, a ja, zamiast dalej się mazać, podsze-
dłem do swego stolika. W tym momencie w mojej głowie narodziła 
się myśl wręcz zuchwała. Zacząłem wybierać rysunki. Rysunków 
początkowo miało być dziesięć, później tyle, ilu świętych apostołów, w 
końcu jesz¬cze więcej. Przedstawiały stare domy, ulice z kład¬kami i 
kałużami, okoliczne pola i lasy, moją ukochaną rzekę Huczwę, jarmark 
na miejscowym rynku, biednych Żydów kręcących powrozy, żołnierzy 
siedzących przy polowej kuchni. Gdy wybierałem je z pękatej teczki, 
drżały mi ręce.
 Działałem jak w transie i czułem, że właśnie w moim życiu pojawia 
się jakiś ważny zakręt. Wybrawszy z pękatej teczki rysunki, poszedłem 
do Żyda Fajfra, introligatora, z prośbą, by zrobił mi album oprawny w 
lniane płótno. Podałem format, dałem zadatek — pieniądze z przysło-
wiowej skarbonki.
Fajfer zapytał tylko:
—Ty sam to wymyśliłeś?
—Tak. To ma być prezent czy pamiątka?
—I jedno, i drugie — odpowiedziałem.
Introligator wziął zadatek, o więcej nie pytał.
A ja wróciłem do domu, by napisać list. Działo się to parę dni póź-
niej, po owej historycznej rozmowie z dziadkiem i ojcem. Na pewno 
nie¬wiele się pomylę, jeśli dziś, po pięćdziesięciu kil¬ku latach, odtwo-
rzę ten list z wiosny 1938 roku. Pisałem go albo ja sam, albo ktoś, kto 
wówczas mi pomagał, a może nawet za mnie myślał. Papier listowy był 
zwykły, liniowany; położyłem go na gładkim albumie z reprodukcja-
mi mistrzów renesansu, spadku po dziadkowym czeladniku Mikołaju, 
który zaraził mnie pragnieniem dźwignięcia się ponad mistrza i ponad 
Hrubieszów.
Dziś, gdy przypominam sobie tamte, pełne słońca wiosenne chwile, dzi-
wię się sobie samemu. Śnieg tajał, pomiędzy kładkami ciekła ku rzece 
brudna woda. Tamten dzień staje się tak bliski, niemal jak wczoraj. Na 

naszym podwórku zjawiło się wtedy dwoje młodych ludzi, zaczęli grać i 
śpiewać, ona na gitarze, on na mandolinie. Mieli na głowach białe czap-
ki z czerwonymi wypustkami. To byli studenci, którzy zbierali — naj-
częściej wdowie grosiki — na opłacenie studiów. Czy wiecie, co grali? 
Dlaczego właśnie tę melodię, którą znałem wcześniej, ale wtedy wbiła 
mi się ona w pamięć i tam pozostanie do końca. „Tysiąc walecznych 
opuszcza Warszawę...” Piękne! Tragicznie piękne... Przy mnie lepiej 
nie grać tej melodii i nie śpiewać tej pieśni, bo wtedy coś mną miota, 
zachowuję się jak epileptyk.
Zacząłem pisać list.
Jaśnie Wielmożny Panie Marszałku!
Proszę nie gniewać się za moją śmiałość. Mieszkam w małym i pięk-
nym miasteczku Hrubieszowie. Mam trzynaście lat i bardzo pragnę 
zostać artystą malarzem. Kończę szkołę powszechną, ale moich rodzi-
ców nie stać na płacenie za mnie czesnego, bo dziadek mój Szymon 
nie zarabia teraz tak, jak kiedyś. Moja śmiałość zrodziła się stąd, że 
Pan Marszałek sam przecie jest artystą malarzem i najlepiej oceni moje 
rysunki. Przecie wszystko jest możliwe, nawet to, że będą one podobały 
się Panu Marszałkowi i pomoże mi Pan skończyć gimnazjum, a później 
zacząć uczyć się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie i Pan 
się uczył. Wiem, ile na głowie spraw państwowych ma Pan Marszałek.
 Dla mnie to ostatnia nadzieja. Czuję głęboką potrzebę napisania tego 
listu. W czerwcu są już egzaminy do gimnazjum. Bez pomocy Pana 
Marszałka będę tylko rzemieślnikiem, i to nie malarzem. Gdyby Pan 
Marszałek zechciał — może zostałbym artystą. Przepraszam za swą od-
wagę, za napisanie tego listu i przesłanie rysunków. Może się zdarzyć, że 
nigdy Pan Marszałek ich nie zobaczy. A może będą się podobały. Życzę 
Panu Marszałkowi szczęścia i zdrowia.
Wiktor Zin Hrubieszów, marzec 1938 r.
Pani na poczcie, przyjmując poleconą przesyłkę, uniosła wysoko brwi i 
powiedziała:
—Czy ty, mały, nie sięgasz za wysoko?
—Nie, proszę pani — odpowiedziałem rezolutnie. — Radziłem się 
Mamy. Powiedziała, że do Marszałka mogą pisać wszyscy.
Słońce zlizało resztki śniegu nawet w najbardziej ocienionych zakamar-
kach naszego podwórka. W ogrodzie rozkwitły złocienie. Ja modliłem 
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się i czekałem na list od marszałka Rydza-Smigłego. Po prostu wierzy-
łem, że nasz listonosz, pan Bogusiewicz, któregoś dnia przyniesie mi 
kopertę z dobrą wiadomością.
Wszystko rozegrało się inaczej, niż sądziłem, ale przerosło moje oczeki-
wania i nadzieje. Zacząć wypada od początku.
Pewnego razu dziadek posłał mnie do sklepu z farbami starej Żydówki 
Waksmanowej. Miałem kupić kilogram cynkwajsu i wypełnić dwuli-
trową bańkę pokostem. W sklepie tym, przesyconym różnobarwnym 
pyłem farb, pachnącym woskiem, terpentyną i pokostem, zastałem 
córkę właścicielki i jej męża, Latermana, którego podziwiałem zarówno 
za niezwykłą siłę mięśni, jak i znajomość trudnych nazw towarów, które 
sprzedawał. Wiedział wiele o werniksach, pigmentach, politurach. To 
był bardzo mądry Żyd. Gdzie go stara Waksmanowa wynalazła na męża 
córki i swego następcę — nie wiem. Zdziwienie moje było wielkie, gdy 
Laterman rozłożywszy ręce zawołał:
— Skąd mogliśmy wiedzieć, że tu, pomiędzy nami, rośnie taki 
artysta, którego z tysięcy in nych wybrał sam marszałek Śmigły? Panicz 
(tak właśnie mnie nazwał) nigdy się nie chwalił, co umie. Przychodził 
po farby, spełniał polecenia dziadziusia. A miał taki spryt w palcach!
Za chwilę weszła stara Waksmanowa. Przytuliła mnie do swego wielkie-
go ciała mówiąc:
— Co to za radość dla rodziców i dziadka! — Później uszczypnęła 
mnie w policzek mówiąc:
— A bubys bubyni.
Nigdy nie rozszyfrowałem, co to znaczyło.
— Skąd pan wie, że Marszałek widział moje rysunki? — spytałem 
przytomniejąc po tych karesach.
— To panicz nie słyszał jeszcze? Nie czytał? To ważne dla całego 
Hrubieszowa. Marszałek Śmigły wziął cię pod swoją opiekę. To jest 
sprawa tak wielka, ty mu powinieneś podziękować. Ty masz zdolność, 
tak pisało w gazecie. Cymes!
Po paru dniach zaproszono mnie do starosty, pana Marka, i pułkowni-
ka, pana Niementowskiego. Przy nich musiałem coś narysować. Na
-rysowałem z pamięci głowę marszałka Józefa Piłsudskiego. Patrzyli z 
niekłamanym podziwem i orzekli:
— Ten chłopiec ma wyjątkowy dar. On wysłał do Warszawy na pewno 
swoje rysunki. W tym nie było fałszu.

W szkole pisano jakieś opinie i oświadczenia. A kierownik szkoły, bę-
dący zarazem wychowawcą, niemal codziennie całował mnie w głowę.
I wtedy przeżyłem coś, co było próbą charakteru dla wyrostka. Spo-
tkani na ulicy ludzie, starsi ode mnie, kłaniali mi się. Całe miasteczko 
żyło moim sukcesem. A ja stałem jakby z boku, tylko jeszcze więcej 
pracowałem i z niepokojem czekałem, co będzie dalej. Pozostałem 
skromnym wnukiem malarza, przypominając sobie słowa Mikołaja: „Są 
ludzie wyznaczeni od Boga do pełnienia kapłaństwa w sztuce. Módl się, 
może i ty zostaniesz powołany.” Któregoś dnia ktoś pociął mi żyletką 
tornister. Dlaczego? Tak objawiła się zazdrość, z którą później spotka-
łem się wiele razy w życiu. Pojawiły się też po-mówienia, że wysłałem 
Marszałkowi cudze rysunki, jedynie przez siebie podpisane. Były to jed-
nak tylko epizody w historycznych dla mnie dniach. List od Marszałka 
nadszedł po jakichś dwóch tygodniach. Wręczył mi go nasz listonosz, 
który z ciężką torbą przysiadał na pniaczku sądząc, że przy nim roze-
rwę kopertę i zacznę czytać. A ja z listem pobiegłem nad rzekę, bojąc 
się słów, które zawierała biała koperta z nadrukiem orła i nazwiskiem 
nadawcy. List był krótki. Czytałem go z wypiekami na policzkach.
Drogi chłopcze!
Dziękuję Ci za list. Twoje rysunki, szczególnie te wykonane piórem, 
są bardzo dobre. Przypomniały mi moją młodość. Pragnę Ci pomóc. 
Będziesz moim stypendystą i jeśli zdasz egzamin, rozpoczniesz naukę 
w gimnazjum, w swoim Hrubieszowie lub Chyrowie. Otrzymasz też 
miesięczną dotację w wysokości 50 zł. Ja w istocie jestem malarzem, 
ale życie zażądało ode mnie innej ofiary i wyprowadziło na inną drogę. 
Chciałbym Cię poznać osobiście. Życzę Ci udanego egzaminu i pilności 
w rysowaniu.
Edward Śmigły-Rydz Marszałek
List pisany był odręcznie nerwowym pismem. Brak było daty. Ta kartka 
papieru przypieczętowała mój los. Zdałem dość dobrze egzamin wstęp-
ny do gimnazjum, chociaż pytano mnie jakby nad miarę skrupulatnie. 
Odpowiedziałem na wszystkie pytania. Szczególnie wysoko komisja 
oceniła moją wiedzę o Krakowie i o Matejce. Jedno pytanie brzmiało: 
—Dlaczego uważasz naszą szkołę za lepszą niż ta w Chyrowie?
—Tamtej nie znam — odpowiedziałem szczerze — a nasza jest tutaj.
Później były wakacje, szczęśliwe i bezpieczne, i cały rok pracy w pierw-
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szej klasie gimnazjalnej. Wymagano ode mnie na pewno więcej niż 
od innych, ale cieszyłem się z poznawania łaciny i historii starożytnej. 
Zdałem nieźle do drugiej klasy. Na świadectwie pomiędzy samymi piąt-
kami znalazła się tylko jedna trójka, z matematyki.
Było lato roku 1939. Do Marszałka wysyłałem listy i rysunki. Nigdy 
później nie otrzymałem żadnej odpowiedzi i nigdy osobiście nie spo-
tkałem go. Nastał wrzesień, najpierw wojna z hitlerowskimi Niemcami, 
później z Sowietami. Wyjazd Marszałka za granicę, jakieś wielkie osa-
motnienie. A przecie niezależnie od wszystkiego pomoc udzielona mi 
przez Rydza-Śmigłego zaważyła na moim życiu zupełnie szczególnie. 
Stara Waksmanowa tuż przed śmiercią powiedziała:
— Synku, uważaj na ludzi, są mściwi, będą cię gnębić za Marszał-
ka. Bądź czujny. Bać się musisz i tych, którzy kiedyś mieli cara, i tych,
którymi rządził cesarz. Zmarła pod koniec września.
Cóż było złego w tym zwróceniu się do Marszałka Polski z prośbą o po-
moc w ukierunkowaniu mojej przyszłości? A jednak po wojnie, gdy już 
miałem doktorat, jeden z moich kolegów   powiedział w gronie ludzi z 
pistoletami i w mundurach:
— Ja na Wiktora mam takiego haka, że gdy to ujawnię, nie wykaraska 
się. Tylko postaram się o wycinki z przedwojennych gazet.
Możecie wierzyć lub nie, miałem i za okupacji, i po wyzwoleniu wielkie 
kłopoty spowodowane listem do Marszałka i jego dobrocią dla mnie.
Ciekawe są losy martwych przedmiotów. Mój album przesłany Marszał-
kowi zachował się. Ma go w posiadaniu pewien pułkownik, archiwista. 
Nie chce mi go ani oddać, ani odsprzedać, chociaż dziś nie jest „ha-
kiem”. List od Marszałka, starannie przechowywany, spłonął podczas 
okupacji, ale ja nauczyłem się go na pamięć i mam w odpisie.
Ilekroć jestem na warszawskich Powązkach, idę na grób Marszałka 
Edwarda Śmigłego-Rydza, zapalam znicz i modlę się za człowieka, któ-
remu tak wiele zawdzięczam.

 



30 31

Miałem wtedy sześć, a może siedem lat i nikt z dorosłych nie po-
wiedział mi, że przeżywam najszczęśliwsze lata całego swego ży-

cia. Mieszkaliśmy w małym lubelskim miasteczku. Dziadek prowadził 
tam podupadający warsztat malarsko-pozłotniczy. Ojciec z żydowskim 
wspólnikiem trudnił się odnawianiem mieszkań. Mama zajmowała się 
krawiectwem. Dziadek wybudował dom jeszcze przed pierwszą wojną; 
wtedy miał liczne zamówienia na feretrony i ikonostasy. Tamte czasy 
wspominano zawsze z rozczuleniem jako obfitsze od tych późniejszych. 
Chleba i mleka nie brakowało nam nigdy, ale codziennego życia nie 
można by określić jako dostatniego.
Przy naszym domu mieliśmy ogród pochylony ku płynącej tu Huczwie, 
rzece leniwej i mulistej. Kiedyś, gdy żyła jeszcze babcia, ogród ten sły-
nął z powszechnie podziwianych kwietników, alejek i grządek. Później 
objęły go w posiadanie zarośla, tajemnicze mateczniki mysikrólików i 
dzięciołów. Największą atrakcję dziadkowych włości stanowiła właśnie 
rzeka. Łowiono tam ryby, płukano bieliznę, pływano łodziami. A ja go-
dzinami wpatrywałem się w podświetloną toń i muliste dno, po którym 
wolno przesuwały się małże. Długa i gęsta aleja porzeczkowa stanowiła 
oś ogrodu. Prowadziła od domu aż nad samą rzekę. Porzeczki dawno 
przestały owocować, ale nikt nie odważył się ich tknąć — przypominały 
bowiem przedwojenne czasy. Cała posesja była ogrodzona omszałym 
płotem, łatanym każdego roku drutami i kijami. Płot stanowił świętą 
granicę własności i nie wolno było jej przekraczać.
Idąc w kierunku rzeki po prawej stronie sąsiadowaliśmy z Olgą Iwa-
nowną, Rosjanką. Z zawodu była lekarką i wiele przeszła podczas wojny 
światowej, prowadząc szpitale wojskowe w czasie ofensywy na Prze-
myśl.
Po wojnie sprowadziła sobie do Hrubieszowa jakiegoś rdzennego 
Rosjanina, którego pamiętam jak przez mgłę. Miał ryżą brodę i buty z 
cholewami szerokimi jak konwie. Nazywano go Lwem Piotrowiczem. 
Ów człowiek Wschodu jak katorżnik całymi dniami pracował w ogro-
dzie, kopał, plewił, karczował i... śpiewał. Podobno był śpiewakiem 
operowym i znał osobiście Szaliapina.
Przypominam sobie też malinowy gąszcz, w którym on buszował niby 
niedźwiedź. Czekałem wiedząc, że za chwilę zaintonuje: „Ot mczyt’sia 
trojka pacztawoja...” Tak, tę tęskną pieśń zapamiętałem najlepiej. 
Któregoś wszakże dnia śpiew za płotem ucichł, a zaraz później wzrastać 
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zaczęły chwasty i pokrzywy. Zginęły wypielęgnowane grządki z cebulą 
i czosnkiem, przepadły ogórkowe plantacje. Olga Iwanowna posmut-
niała, bo Lew Piotrowicz umknął od niej niegodnie gdzieś na Bałkany. 
Został tam bogobojnym mnichem.
Prawa granica naszego ogrodu opierała się w tym czasie o prawdziwą 
dżunglę, o czeremchy splecione chmielem i malinowe kolące chaszcze. 
Tylko dzikie koty i ja znaliśmy te ciemne, pachnące zieleniną dukty, 
którymi można się było przekradać i pełzać. Po lewej stronie sąsiado-
wał z nami pan Szoel Ajzen, człowiek nieprzeciętny. Nie handlował, nie 
trudnił się lichwą. Cały odziedziczony po ojcu kapitał przeznaczył na 
kupno ziemi — niewielkiego mająteczku w sąsiednim Swierszczowie. 
Gospodarował tam mądrze, radząc sobie nieźle z pszenicą i burakami. 
Żył dostatnio, a na dodatek nazywano go dziedzicem. Ajzen musiał być 
Żydem romantycznym, bo gdy stanął finansowo na własnych nogach, 
kupił w mieście parcelę i wybudował dom, ale na przekór zwyczajowi 
— inaczej, niż budowali wszyscy. Nie przy ulicy, a nad samym brzegiem 
rzeki. Dziadek odradzał mu to, przestrzegając przed mgłami, wilgocią, 
komarami. Ajzen kiwał głową, ale decyzji nie zmienił.
— Ja, proszę pana — mówił — chcę mieć u siebie trochę Wenecji.
To był argument.
 Jego ogrodnik urządził przed domem piękny ogród, który w maju za-
chwycał różnorodnością kwiatów: irysów, serduszek i prymulek; pieniły 
się tam również perskie bzy i jaśminy. Dom stojący nad wodą był nieco 
odmienny od powszechnie wznoszonych. Architekt zaopatrzył go w 
dwie wychodzące ku ogrodowi werandy, z drzwiami i oknami z kolo-
rowych szkieł. Na mnie dom czynił wrażenie jakby rozdeptanego. Był 
obszerny, ale niski. Okapy jego dachu, drzwi i okna ozdobiono mister-
nie wycinanymi listwami. Budynek przypominał mi szkatułkę stojącą 
na naszej komodzie. Już wtedy zauważyłem, że budowniczy zaprojek-
tował tylko połowę domu, ta druga stanowiła bowiem jej zwierciadlane 
odbicie.
W czasie, który wspominam, połowę domu (tę od strony naszego ogro-
du) zajmowała rodzina Cybulskich. Podobno stanowili bardzo nieuda-
ne małżeństwo. Cybulscy mieli dwie córki — brzydką i piękną, jak w 
bajce. To spostrzeżenie pochodzi od sześcioletniego chłopca, można 
więc przyjąć je za prawdę. Młodsza Halina, ta piękna, była podobna do 

matki. Przypominam ją sobie doskonale. Ilekroć widzę portret Kaszte-
lanki Jana Matejki, o niej myślę.
Starsza z twarzy i postawy przypominała ojca. Czeladnik dziadka Miko-
łaj, widząc ją, mawiał: — To ta, co ma dwie lewe nogi.
Cybulski pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Jego przodkowie 
dzierżawili od Chrzanowskich jakiś mająteczek. On sam ukończył wyż-
sze studia muzyczne. Jego powaga i znaczenie w miasteczku zasadzały 
się na tym, że miał oprawiony w złote ramki dyplom jakiegoś konser-
watorium. To pozwoliło mu po wojnie otrzymać w miejscowym gimna-
zjum posadę nauczyciela muzyki. Ponieważ grywał na ślubach i pogrze-
bach, wnet zaskarbił sobie względy kanonika, skąd już do względów 
starosty nie¬daleka prowadziła droga. Żył dostatnio, pracował solidnie, 
udzielając dodatkowo lekcji gry na skrzypcach. Wiosną, gdy nasta-
wał czas otwartych okien, nasz sad rozbrzmiewał muzyką. Uczniowie 
ćwiczyli gamy, starsi próbowali gry wspólnie z mistrzem. Bardzo często 
jednak rozpoczęta gama kończyła się płaczem niepojętnego ucznia.
Bałem się Cybulskiego. Chłopcy, których uczył, skarżyli się, że wykręca 
im palce i targa za włosy. Jednego ze starszych zdzielił smycz¬kiem po 
plecach, po czym rozpłakał się, ale nie nad pokrzywdzonym, tylko nad 
pękniętym smyczkiem.
Tak więc każdego popołudnia, podczas pięknego czasu chrabąszczy, za 
profesorskimi okna¬mi grano i cierpiano równocześnie. Znad Hucz-wy 
tymczasem unosił się zapach tataraku i koszonej trawy.
Dopiero wieczorem, gdy w sławęcińskich stawach zaczynały rechotać 
żaby, profesor zmieniał się w innego człowieka. Po kolacji czekał nas 
prawdziwy koncert i inna muzyka.
 Tuż pod płotem, zaledwie kilka metrów od okien Cybulskich, mieliśmy 
obrośniętą dzikim winem altankę. Stał w niej stół na żeliwnych nogach, 
dwie ławki i kilka pieńków służących do siedzenia. Na stole królował 
samowar, rzucając wokół czerwień płomiennego żaru i cicho mrucząc.
Teraz, gdy słońce zaszło, godziło się odpocząć po całodziennej pracy. 
Odpocząć nad szklanką herbaty, przy dźwiękach muzyki. Spotykali się 
tam niemal wszyscy — i lokatorzy, i gospodarze. Miałem w płocie taką 
posłuszną sztachetę, którą należało odchylić, by znaleźć się w ogro-
dzie Ajzena, tuż pod oknami profesora. Pamiętam dobrze, jak wyglą-
dał początek muzykowania: do fortepianu siadała Halina (ta piękna), 
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rozkładała nuty, poprawiała włosy, a później jakby przymierzała się, 
czy dobrze siedzi, czy nie za daleko od klawiatury umieściła krzesło. W 
tym czasie profesor stawiał nieopodal fortepianu pulpit, rozkładał nuty, 
następnie pomiędzy skrzyp¬ce i własną brodę wkładał śnieżnobiałą 
chustkę. Halina uderzała w wybrany klawisz. On stroił struny skrzy-
piec, a ja patrzyłem w ich okno jak w zaczarowany baśniowy świat. 
Teraz on uniesie smyczek ku górze. Jego córka rozstawionymi szeroko 
palcami uderzy w klawisze, i w te czarne, i w te białe. Tej chwili narodzi 
się muzyka. Jakże ja to przeżywałem!
Cybulski wiedział, że słuchamy go chętnie i że przy płocie, tym od uli-
cy, zatrzymują się przechodnie. Każdemu artyście potrzebne jest uzna-
nie oraz świadomość, że gra nie tylko dla własnej przyjemności, ale i 
dla innych. Profesor otwierał wtedy drzwi werandy, a na jego brzydkiej 
twarzy zjawiał się błogi uśmiech.
Co zazwyczaj grali ojciec z córką? Mogę po-wiedzieć to bardzo dokład-
nie, każdą melodię zapamiętałem bowiem jak pacierz, później kojarząc 
ją z kompozytorem i tytułem. Te melodie zza płotu pozostały ze mną na 
całe życie, są mi najbliższe, najulubieńsze, nigdy się ich nie wyprę. Na 
pewno repertuar Cybulskich nie był najambitniejszy, ale za to dostoso-
wany do poziomu słuchaczy. A może oni też w szczególny sposób lubili 
grywane utwory? Jakiż zasób szczegółów z zakamarków pamięci po-
trafi wydobyć u mnie Humoreska Dworzaka albo menuet Beethovena, 
zapomniany dziś zupełnie Sen żołnierza Prisowskiego, w końcu walc 
z opery Faust Gounoda. Zastanawiam się, dlaczego nie zjawił się tam 
Wieniawski, Kreisler, Paganini? Dziś wiem, że profesor mógł grać tyle, 
ile potrafił. A może dostosowywał się do poziomu akompaniatorki? W 
kościele grywał niekiedy Bacha, Schumanna, Brahmsa.
Wieczorne koncerty sprawiały nam prawdziwą radość, bo poza nimi 
niewiele słuchaliśmy wtedy muzyki. Nieme kino, częściowo sparaliżo-
wany organista, radio w powijakach. A tu za płotem taka muzyka! Nic 
dziwnego, że do naszej altanki przychodzili znajomi i sąsiedzi. Bardzo 
licznie zjawiali się Żydzi. Stali oparci o płot, zasłuchani.
Nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale ów walc z Fausta wprowadzał 
mnie w szczególny stan, niemal w oszołomienie. Zawsze odbieram mu-
zykę za pośrednictwem konkretnych wizji plastycznych. Już pierwsze 
akordy walca sprawiały, że wyobraźnia wypełniała nasz sad tańczącymi 

postaciami. Były one zwiewne, jakby utkane z mgły. Ledwie dotykały 
ziemi. Nie stosowały się do praw przyrody, unosząc się ponad koro¬na-
mi drzew w rozwianych, przezroczystych strojach. Oto jedna z tańczą-
cych par przesunęła się jak przez igielne ucho przez spróchniały pień 
starej jabłoni. Inne postacie otoczyły ciemne ule. Później cały korowód 
rozpływał się w rzecznych mgłach, ale wnet tajemnicze bóstwa powra-
cały, jakby zachęcone ciepłem i blaskiem samowara.
Zastanawiałem się, przykucnąwszy na pień-ku, jak można zmyślnie po-
łączyć tony, by uformować aż taką całość? Opowieść bez słów niosącą 
tyle wrażeń. Znałem już ten utwór na pamięć, a mimo to cieszyłem się, 
że wieczorem znów go usłyszę.
Czułem się wtedy bardzo szczęśliwy i bezpieczny, nie podejrzewając 
nawet, że świat utka¬ny jest nie tylko z muzyki, lecz i z podłości.
Cybulskich uważałem za nadludzi. Swój hołd pannie Halinie składa-
łem, przynosząc jej z grządki Mamy najpiękniejsze róże. Gdy brała je, 
ukradkiem przyglądałem się palcom dziewczyny, chcąc poznać, czy są 
takie same jak u Mamy, która nigdy nie grała na fortepianie.
Któregoś dnia, pod koniec maja, przyszedł do mego dziadka stary 
Paweł. Był w mieście postacią znaną, chociaż nikt nie potrafił — lub nie 
chciał — wymienić jego nazwiska. Paweł usługiwał dziedzicom i speł-
niał najdziwniejsze ich kaprysy. Był woźnym, lokajem i totumfackim 
w miejscowym klubie ziemian. Wyróżniał się od przeciętnych miesz-
kańców miasteczka strojem i zachowaniem. Od swych chlebodawców 
otrzymywał niemodne już części garderoby: jakieś pluszowe kamizelki, 
zapinane na białe guziczki kamasze, dziwaczne kaszkiety. Wzbudzał 
zawsze sensację, opowiadając wiadomości prawdziwe i zmyślone o naj-
bogatszych ludziach powiatu.
Otóż ów Paweł przyszedł do dziadka z prośbą i karteczką w ręku. Oby-
dwaj staruszkowie usiedli na ławeczce i wtedy przybysz wyłuszczył swą 
rzecz:
— Mistrzu! Ja tu przychodzę nie od siebie, ale od całego naszego klubu. 
Trzeba afisz napisać wedle tego tekstu.
Stary lokaj oddał dziadkowi kartkę, a ten nałożywszy druciane okulary 
czytał: — Wielki koncert w sali kina „Rusałka”. Gra słynny skrzypek — 
wirtuoz... — Wirtuoz? — mamrotał dziadek. — Same A-dury, be-molle 
i wariacje.
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Panie Pawle! Największą wariację odczytałem na końcu. Bilety w cenie 
5 i 10 złotych? Umierać przyjdzie. Przecie ja za 10 złotych kupię u Żyda 
parę niezłych butów.
Paweł spojrzał mimochodem na złoty sygnet zdobiący mały palec jego 
pulchnej ręki, po czym powiedział:
—Kochany mój! Ten cały wirtuoz to jakaś wielka nędza. Emigrant 
rosyjski, schorowany, ciuła pieniądze na bilet do Paryża. Człowiek 
wszakże sprawdzony, bo sam Rulikowski dał mu rekomendację. Czy 
dobrodziej da wiarę? On nawet własnych skrzypiec nie ma.
—Na czymże więc będzie grał?
—Ano — odpowiedział pan Paweł — nasz profesor pożycza mu swój 
instrument.
—Jeżeli emigrant i schorowany — dorzucił dziadek — to napiszę afisz, 
ale pod warunkiem, że wpuszczą mnie na ten sławny koncert za darmo. 
— I taka stanęła umowa.
Przypominam sobie ten dziadkowy afisz. Namalowana była na nim 
lira z dwiema rozwiniętymi wstęgami. Dopiero później wypisano owe 
„b-molle”. Nazwiska skrzypka niestety nie pamiętam. Jedno jest pewne, 
że nie było ono ani polskie, ani rosyjskie. W brzmieniu jego znalazła się 
litera „a”, nad którą dziadek ze zdziwieniem umieścił aż dwie kropki.
Tymczasem w miasteczku rozeszła się wiadomość, że przyjechał au-
tentyczny wirtuoz. Czytano dziadkowy afisz, dziwiąc się niesamowitej 
cenie biletów. Najbardziej poruszeni byli Żydzi. Ktoś dowiedział się, że 
ten człowiek grał przed samym carem, inni powiadali, że potrafi każdą 
melodię wydobyć ze skrzypiec, posługując się tylko jedną struną. Plot-
ka rodziła plotkę. Wo¬kół kina „Rusałka” zgromadził się liczny tłum. 
Sala świeciła jednak pustkami. Przyjechało po-wozami nieco ziemian, 
zjawiła się cała kolonia carskich emigrantów. Ci wszakże nie kupowali 
biletów, kładąc na tacy wolne datki. Z obowiązku, a może i z ciekawości 
przyszedł burmistrz, kapelmistrz orkiestry strażackiej, nasz profesor 
Cybulski, no i dziadek, którego wpuszczono za napisanie afisza. On 
wszakże szybko wyszedł z sali. Początkowo sądził, że wirtuoz stroi 
skrzyp-ce (tak to opowiadał). Gdy przekonał się, że to już właściwy 
koncert, wstał i wyszedł, niczego nie rozumiejąc.
Żydzi dowiedzieli się, że wirtuoz będzie jesz¬cze grał na pewno u 
Cybulskiego, który zaprosił go na kolację. Ze znakomitym skrzypkiem 

rozmawiał Aj zen, który jako dziedzic uczestniczył w opisanym koncer-
cie.
Wieczór tego majowego dnia był ciepły i po-godny. Kwitły właśnie 
jabłonie i irysy. Jaśminy oczekiwały na swą kolej. Uczeń dziadka, Żyd 
Ojzer Waintraub, zapytał mnie, czy już widziałem wirtuoza.
— Nie!
Okazało się, że przed chwilą wszedł do Cybulskich. Ojzer mówił, że to 
wielki człowiek.
Tymczasem przed ogrodem Ajzena i przy pło¬cie naszego ogrodu 
zebrał się spory tłum. Większy niż wówczas, gdy rozejdzie się wiado-
mość, że ktoś kona lub się rodzi. Ajzen pozwolił mieszczanom wejść 
do ogrodu. Ludzie, korzystając z dobroci gospodarza, stali na ścieżkach 
lub sia¬dali na rąbkach trawników, by nie zniszczyć kwiatów. Dzia-
dek nieopodal naszej altanki po¬łożył grubą lipową deskę, wspartą na 
ceglanych podporach. Wnet obsiedli ją ludzie, tak jak mu¬chy obsia-
dają cukier. Do altanki przyszła Olga Iwanowna, która po ucieczce Lwa 
Piotrowicza wybierała samotność, gardząc ludźmi. Usiadła przy samo-
warze i powiedziała:
—Że też chce mu się grać dla takiego prostackiego ludu.
Na co pisarz hipoteczny odpowiedział jej po rosyjsku:
—Różni tu są ludzie, nie zajrzycie do ich dusz, ręczę, że poza chamami 
znajdą się i artyści.
Kolacja u Cybulskich nie trwała długo. Ostatnie promienie słońca czer-
wieniły świat, gdy skrzypek wyszedł przed werandę. I z tej, i z  tam¬tej 
strony płotu zaczęto klaskać. Szturchnąłem Ojzera w bok:
—Mówiłeś, że to wielki człowiek, to popatrz dobrze.
Na klombie pośród kwitnących irysów stanął mały człowieczek odziany 
w dziwny strój z długimi połami, przez co przypominał świerszcza. W 
ręku trzymał skrzypce i kłaniał się nisko — nie wiadomo, czy ciemnie-
jącemu niebu, pierwszym gwiazdom, czy ludziom.
 Jakże to będzie grał? Tak bez pulpitu? Bez nut? Bez fortepianu?
On stał chwilę nieruchomo i wtedy nietoperz przeleciał tuż obok jego 
srebrnych włosów, a później... Później ujął skrzypce z jakąś wielką mi-
łością i zaczął grać. Odchyliłem znaną sobie sztachetę płotu, usiadłem 
na ryglu i słuchałem.
I oto nastąpiło coś dziwnego. Nawet nie prze-czuwałem, że coś takie-
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go może istnieć na świecie. On rozpoczął grać tę samą melodię, której 
nauczyło mnie otwarte okno Cybulskich. Był to walc z opery Faust 
Gounoda. Rzecz jednak w tym, że on grał go zupełnie inaczej, na czar-
towski lub anielski sposób. Melodię rozpoznałem już po pierwszych 
kilku pociągnięciach smyczka, później jednak nastąpiło coś dziwne¬go: 
zaczęło grać na instrumencie dwóch ludzi, o różnych charakterach i 
usposobieniach. Jeden powolny i stateczny, a drugi przekorny, szydzą¬-
cy z tego pierwszego. Zza porośniętego irysami klombu płynęły oto 
dwie melodie, ba, słyszało się dwie orkiestry. Struny skrzypiec posłusz-
ne człowiekowi do końca, podobnie jak smyczek, sprawiły najdziwniej-
szą rzecz. Oto instrument przepadł, pozostała muzyka. Dźwięki płynęły 
jak strumienie: z potoku większego o prądzie wolniejszym raz po raz 
odgałęział się drugi, mniejszy strumyczek, tworzący zawijasy i me-
andry. Obydwa łączyły się zgodnie i to w miejscach najwłaściwszych, 
nieprzypadkowych. Woda moich wyimaginowanych strumieni była 
krystaliczna, niekiedy przejmująco zimna, to znów wrząca i spieniona.
Skrzypce i człowiek zrosły się ze sobą albo inaczej: smyczek i instru-
ment stanowić zaczęły tylko przedłużenie rąk człowieka. Czułem, że 
ta czarna postać przypominająca świerszcza straciła kontakt z nami 
wszystkimi, że dla niego obecnie nic nie znaczą nawet gwiazdy. Do tego 
wydał mi się jakby wyższy niż poprzednio. Możliwe, że oderwał się od 
ziemi i zawisnął pomiędzy klingami irysów.
Siedziałem pochłonięty tą muzyką, zapomniawszy o wszystkim, co było 
i jest. W pewnej chwili skrzypek uczynił z instrumentem coś dziwnego. 
Moja Mama, czesząc się niekiedy starannie przed lustrem, na zakończe-
nie potrząsała głową i wtedy włosy same układały się najpiękniej. On to 
samo uczynił z melodią. Nie pojawiły się wtedy moje tańczące posta-
cie krążące wokół starych jabłoni. Natomiast po raz pierwszy w życiu 
odezwała się tkwiąca w mym mózgu myśl — straszna drzazga. Zjawiła 
się jak napastliwa osa. Ja po prostu pozazdrościłem mu tej umiejętno-
ści. Miałem oczy pełne łez i coś dziwnego działo się ze mną. Nabrałem 
pewności, że on teraz kpi z Cybulskiego, z jego pulpitu, nut, umiejętno-
ści. Kpi nawet z kompozytora, który napisał ten utwór. Czyni to w nocy, 
bez nut, bez zastanowienia. Oto nagle skrzypce za¬mienia na flet (czyż 
ja wówczas wiedziałem coś o flażoletach?). Te flety powtarzają melo-
dię wydobytą gdzieś z samych trzewi instrumentu, a zarazem później 

zjawia się pełna orkiestra, łącz-nie z cytrą czy cymbałami. Jest znów i 
ta zwyczajna grana przez Cybulskiego melodia, gasnąca jak lampa, w 
której kończy się nafta.
Ogród zamienia się w senne widziadło. Gdzieś spomiędzy listowia, 
krzewów i kwiatów podnosi się tłum ciemny, ciemniejszy od nocy. 
Słychać trzask łamiącego się płotu. Ludzie krzyczą entuzjastycznie. Ja 
jestem też pomiędzy nimi. Całuję spoconą kościstą rękę wirtuoza, doty-
kam długiej poły fraka. Później nastaje zupełna noc i zapomnienie. Nie 
ma już muzyki. Do skroni nie dotykają chłodne liście irysów. Nie ma 
krzyków, panuje cisza.
Powoli, z jakimś lenistwem, otwieram oczy. Widzę pochyloną nad sobą 
szeroką twarz Olgi Iwanowny, później Mamy i Ojca. Ich zatroska¬ne 
twarze coś oznaczają. Lekarka z wielką pewnością w głosie mówi:
— Chłopiec nie ma żadnych złamań ani uszkodzeń ciała, najpraw-
dopodobniej przestraszył się i na chwilę stracił przytomność.
Straciłem przytomność? Mama z płaczem nachyla się i całuje mnie w 
czoło.
— Widzisz, byliby cię Żydzi zadeptali.
Gdzieś pomiędzy starymi jabłoniami przeleciał wiatr, jeden podmuch 
zaledwie. Szeroko otwartymi oczyma patrzę na wygwieżdżone nie-bo, 
słucham rechotu żab. Chciałbym komuś opowiedzieć o tym, co przeży-
łem, ale wstydzę się. 
Zaczynam płakać i to jest mój ratunek. Tkwi w nim wiele treści. Uświa-
domiłem sobie z precyzją jasnowidza, że ja nigdy w życiu, w żadnej 
dziedzinie nie będę wirtuozem. Czy to możliwe, żeby u małego chłopca 
zazdrość przybrała aż taką formę? A jednak żałując utraconej muzyki, 
zazdrościłem temu starszemu człowiekowi jego umiejętności i ten ro-
dzaj zazdrości trwa we mnie do dnia dzisiejszego. Pojąłem, jak śmiesz-
ny jest Cybulski przy swym pulpicie, wpatrzony w nuty i przytupujący 
nogą do taktu. Pomyślałem wówczas coś strasznego: nie chcę być w 
życiu Cybulskim ani od smyczka, ani od pędzla. Lepiej skończyć z tym 
natychmiast. Pomyślałem o mulistym dnie Huczwy, z której przed 
paroma dniami wyłowiono sinego chłopca. Wtedy to przy dogasającym 
samowarze zrodziła się w mym mózgu po raz pierwszy myśl powraca-
jąca jak brudna fala. Ostatnie wyjście. Samobójstwo! Samobójstwo dla-
tego, że są lepsi ode mnie. Jak dobrze, że wypleniłem z siebie zazdrość!
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Ta opowieść wzięła swój początek któregoś jesiennego dnia. Wróci-
łem z jakiejś zagranicznej wyprawy i pojechałem odwiedzić rodziców. 
Dyrektor miejscowego gimnazjum poprosił o spotkanie z młodzieżą. 
Nie trzeba ukrywać, że kontakt z własną szkołą, własną salą klasową 
rozbudził wspomnienia, przywołał je, wydobył z zagraconego magazy-
nu pamięci. Po spotkaniu nastąpiło zwiedzanie izby pamięci. Zgroma-
dzono w niej rekwizyty z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej 
— fotografie dawno zmarłych profesorów, odnalezione przez młodzież 
kamienne toporki. W ciemnym kącie sali leżały zmiażdżone skrzypce 
z popękanymi strunami, a obok futerał przypominający zbutwiałą tru-
mienkę dziecka. Dyrektor wyjaśniał:
—A to pamiątka po panu Cybulskim, nauczał tu muzyki, ale uległ wy-
padkowi. Wpadł na niego ciężarowy samochód. W testamencie zapisał 
skrzypce szkole. Wzięliśmy je, choć były w takim stanie. Czy sądzi pan, 
że słusznie?
Spojrzałem na skrzypce z poplątanymi strunami i złamanym gryfem. 
Stałem długo, milczący i nieruchomy. Stałem dłużej, niż trzeba, bardzo 
zbladłem i zacząłem szukać krzesła. Dyrektor zaniepokoił się. Wezwano 
szkolną lekarkę. Nie była potrzebna, słabość minęła sama, nawet bez 
kardiamidu. Pamiętam, że o coś mnie pytano, a ja podobno ni w pięć, 
ni w dziewięć odpowiedziałem:
—Fantazja Wieniawskiego na tematy z opery „Faust” Gounoda.
Byli zdziwieni, podali mi płaszcz i parasol. Odchodząc, już w pełni 
świadomości powiedziałem:
—Kiedyś i wy to zrozumiecie. Istnieje w świecie coś, co nazwać można 
magią martwych przedmiotów.
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Był drugi rok okupacji, trudny szczególnie na wschodnich tere-
nach Generalnej Guberni, bo tu, oprócz hitlerowców, zaczęli swe 

okrucieństwa fundamentaliści (to nazwa współczesna) ukraińscy. W 
swej pieśni programowej śpiewali: „Śmierć Żydom, Polakom i mo-
skiewskiej komunie". Hitlerowcy wykorzystywali ich nienawiść do 
Polaków. Miasteczko nasze żyło przygniecione terrorem. Każdego dnia 
rozstrzeliwano i skrycie zabijano biednych i bogatych. Właśnie wtedy 
w miejscowym gestapo zjawił się nowy, przysłany tu na etat kata czło-
wiek. Niemal każdego ranka prowadził jednego lub dwu skutych ze 
sobą ludzi na torfowiska okalające Hrubieszów. Tam ich rozstrzeliwał. 
Przechodził obok naszego podwórka, chociaż nie musiał, bo istniała 
do miejsca kaźni droga krótsza, ale on na pewno ze względów psycho-
logicznych szedł tędy. Ludzie na rynku i na ulicach zachowywali się 
różnie, jedni kłaniali się, inni przystawali, nie chcąc widzieć z bliska ani 
kata, ani jego ofiar.
Gestapowiec miał kędzierzawe jasne włosy, błękitne oczy i był podob-
ny do klasycznej rzeźby Hermesa dłuta Praksytelesa. Ludzie w mieście 
przezwali go Blondynkiem, a jego maszynowy pistolet z dziurkowaną 
lufą zaczęli wnet nazywać „fujarką”. Piszę o postaci historycznej. Nowy 
kat gestapo nazywał się Gustaw Ebner, pochodził z wagnerowskiego 
Bayreuth, miasta słynnych festiwali i Festspielhausu — wielkiego teatru 
muzycznego. Ojciec Ebnera był profesorem szkoły muzycznej w tym 
przesyconym dźwiękami i harmonią bawarskim mieście.
Blondynek podobno sam grał i lubił muzy¬kę. Podobno kochał się w 
jakiejś Polce. Czy to była prawda? Znał język polski. Mówił popraw¬-
nie, chociaż powoli i z wysiłkiem. W małym miasteczku wiadomości 
mieszają się ze sobą, tworząc osobliwą emulsję, a drobiny prawdy jak 
kropelki tłuszczu znajdują się w płynie, który ich nie przenika i nie 
rozpuszcza.
Zajęcie katowskie satysfakcjonowało go, bo zabijał ludzi bez wódki i 
bez emocji. Być może nie uważał ich za ludzi. Gdzie nauczył się tego za-
wodu? To, co czynił, nie było amatorstwem, lecz jakąś okrutną profesją. 
Później, gdy przy-szedł czas masowych egzekucji Żydów, Ebner dwoił 
się i troił. Uśmiercał starców, kobiety i dzieci, które ustawiano nad 
rowami torfowisk. Uwijał się tam jak pracowity żniwiarz, mordując po 
kilkadziesiąt osób dziennie. Nie znosił tylko jęków ofiar. Sfera wizual-
na kaźni być może nawet podniecała go. Jęki i rzężenie umierających 
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drażniły i wyprowadzały z równowagi. Dlatego też na wierzbie rosną-
cej pomiędzy łąkami i rowami polecił zawiesić tubę głośnika. Jako tło 
muzyczne, zagłuszające błaganie o litość i jęki konania, wybrał Toccatę 
Jana Sebastiana Bacha. Przy tej monumentalnej formie muzycznej mógł 
pracować spokojniej. Strzelając do klęczących ludzi, nucił najulubieńsze 
frazy z Toccaty. Jeszcze parę lat temu, gdy poszedłem przed zachodem 
słońca malować torfowiska, zobaczyłem starą próchniejącą wierzbę. W 
jednym z jej konarów wbity był przerdzewiały hak, na którym wtedy 
wisiał głośnik. Dziś torfowiska zniwelowano, wierzbę powalił wiatr. 
Czas zatarł ślady. Myślałem sobie: Kiedyś na ziemi żyły olbrzymie żar-
łoczne gady. To była odległa epoka potworów z innej ery. Do niedawna 
sądziłem, że Gustaw Ebner i ci, którzy zabijali polskich oficerów w 
Katyniu, należeli do ludzkiego „pokolenia potworów”, które szczęśliwie 
wymarło.
Dziś myślę już inaczej. Zawsze, również obecnie, znajdują się pośród 
nas ludzie tacy jak Blondynek. Czyż nie dowiodły tego wydarzenia w 
Bośni, Czeczenii, Algierii? Hebrajskie określenie „lo tircach” — nie 
zabijaj, pochodzi od Boga. Jest i inne, wywodzące się od szatana. Ono 
sprzeciwia się pierwszemu, stanowi jego zaprzeczenie. Ale przywołuję 
siebie do porządku: niepoprawny teoretyku, opowiedz lepiej Czytelni-
kom o Ebnerze.
Tak się złożyło, że Gustawa Ebnera dwa razy spotkałem z bliska, twarzą 
w twarz. Obydwa zbliżenia zapadły tak głęboko w pamięci wyrostka, że 
chciałbym o nich zdać dokładną relację, wedle notatek poczynionych w 
tamtych latach. Dla mnie te wyblakłe kartki młodzieńczego pamiętnika 
urastają do rangi dokumentu.
Stary Kucharski, woźny urzędu skarbowego w Hrubieszowie, a kiedyś 
jeden z muzykantów cesarskiej orkiestry miejscowego pułku, często 
siadywał, po sąsiedzku, na ławeczce otulonej krzewami głogu i grał na 
flecie. Jeśli tylko miałem chwilę wolnego czasu, przychodziłem, kłania-
łem się dwornie staruszkowi, pytając: — Czy można posłuchać kon-
certu? — On kiwał głową. Wiedziałem, że to pozwolenie sprawia mu 
przyjemność. Lubił, gdy go słuchano. Dziadzio Kucharski poza carski-
mi kawałkami marszowymi, a nawet hymnem Boże, cara chrani, potra-
fił na swym flecie zagrać poloneza Ogińskiego Pożegnanie ojczyzny. Ta 
melodia, którą znałem wcześniej, zawsze mnie rozczulała. Twierdzę do 

dziś, że Michał Kleofas komponując ją był natchniony w równej mierze, 
jak Fryderyk Chopin piszący swój Polonez As-dur. Tu nie idzie o ocenę 
kompozycji, a o emocje, które ona niesie. Ogiński w jakiś genialny i 
szokujący sposób przemawia do polskiej duszy. Zachodziłem więc do 
byłego woźnego urzędu skarbowego. Często przez łzy patrzyłem na 
schodzący ku rzece ogród. Słuchałem grajka, który zawsze raczył mnie 
ulubionym polonezem. Raz zupełnie bezwiednie pocałowałem go w 
spracowaną rękę. Dziadzio żachnął się i powiedział:
— Nie jestem ani prałatem, ani kanonikiem, a ty mnie w rękę cału-
jesz. — Ale chwilę później pogłaskał mnie po głowie.
Gdy zmarł, jego gospodyni, stara Paluchowa, przyniosła mi zawinięty w 
gazetę flet, mówiąc:
— Stary tuż przed śmiercią rozporządził tym instrumentem. Kazał 
oddać ci zaraz po pogrzebie, przykazując, byś nauczył się na nim grać.
Trochę czasu upłynęło, zanim odważyłem się spojrzeć na flet, a później 
dotknąć go, przyłożyć do warg i wydobyć pierwszy ton, co wcale nie 
było łatwe. Instrument składał się z części, był źle uszczelniony lnia-
nymi pakułami. Stał się posłuszniejszy, gdy zamiast lnu użyłem sukna. 
Później zapoznałem się z całym systemem połączonych srebrnych kla-
pek, które unosiły się, otwierając pozornie przypadkowo rozmieszczone 
wentyle.
Po miesiącu umiałem zagrać gamę. Odkryłem też, że mocniejsze za-
dęcie podwyższa tony fletu o oktawę, w klapkach zaś są rozmieszczone 
często potrzebne półtony. Na tym kończyła się moja wiedza o instru-
mencie. Grałem w mroku malarni, która teraz zastawiona była znakami 
drogowymi i tablicami stanowiącymi rejestrację miejscowych młynów. 
Potrafiłem już zagrać „Kiedy ranne wstają zorze” i jedną z kolęd, której 
w maju nie należało przywoływać, bo mogło to ściągnąć nieszczęście 
na dom. Któregoś ran-ka usiadłem z fletem na naszym obrośniętym 
dzikim winem ganku. Przez ruchome firanki liści i kwiatów rozbrzmie-
wających pszczelim brzęczeniem z trudem przenikało słońce, zdobiąc 
deski podłogi ganku, ściany domu i ławeczki ruchomymi cętkami sło-
necznych poblasków, które pełzały jak żywe świetliki. Z ruchomych na-
wisów sypał się żółty pyłek i sprawiał, że pro¬mienie słońca, osiadając 
na drobinach jak kropelkach wody, stawały się widoczne. W rysunkach 
Gustawa Dore, ilustrujących dziadkową Biblię, widziałem coś podobne-
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go. Przypominały mi się wieczory na tym ganku jeszcze z sierpnia 1938 
roku.
Stał tu stół, a na nim mruczący samowar, którego podstawa jarzyła się 
karminowymi refleksami ognia. Gdzie przeszły te spokojne, bezpieczne 
czasy? Czy jeszcze kiedyś wrócą? Nie wróciły nigdy. Skąd jednak mo-
głem wtedy o tym wiedzieć. Otulony majowymi wspaniałościami, cie-
płem, zapachem, słońcem, zacząłem grać na flecie Humoreskę Dworza-
ka. Bez nut, bo ich nie znałem. Melodię tę zapamiętałem i polubiłem, 
słuchając jej jeszcze w przedwojennym radiu grał ją też Cybulski. Mogę 
bez przesady określić, że wtedy czułem się błogo, jeśli nie anielsko.
Nagle jakaś nachalna siła uniosła brutalnie dzikie wino. Najpierw zoba-
czyłem maszynowy pistolet z dziurkowaną lufą, później opaloną mu-
skularną rękę z rękawem koszuli podwiniętym po łokieć, w końcu całą 
postać Blondynka. Miał jasnobłękitne oczy, rozpiętą bluzę.
Na pewno wracał z torfowisk, zwabiła go moja muzyka. Włosy Ebnera 
były naprawdę złote, szczególnie tam, gdzie padało na nie słońce. Swoją 
„fujarkę” oparł o balustradę ganku, a sam sięgnął ku memu fletowi. I 
zaraz dość nieprzyjaznym głosem spytał po polsku:
—Czy ty koniecznie musisz grać?
—Wcale nie muszę, ale...
—Nie masz o tym żadnego pojęcia.
—...ale — dokończyłem — ja lubię muzykę.
—Lubić to ty możesz.
Mówiąc to wyjął z kieszeni śnieżnobiałą chustkę, przetarł ustnik fletu i 
z jakąś wręcz szatańską wprawą zagrał kilka gam, pasaży, w czasie któ-
rych flet zaczął przypominać gwizdanie wilgi, to znów śpiew słowika. 
Za chwilę dźwięki ułożyły się w pierwsze takty Humoreski Dworzaka. 
W grze Ebnera było tyle artyzmu i wirtuozerii, że zastygłem zapatrzony 
w jego cienkie palce. Po chwili oddał mi flet i pieszcząc w dłoni gałązkę 
kwitnącego dzikiego wina zapytał:
—Sprichst du Deutsch? Odpowiedziałem:
—Ein bisschen.
Blondynek zaczął szybciej oddychać.
—Sag mir also, warum du die Musik kaputt machst ohne Gehór oder 
Schule, und die Stadt scheusslich machst mit deinem Gepfeife?
Zrozumiałem. Upokorzył mnie. Po co partaczę muzykę? Zaśmiecam 

miasto gwizdem. Może to i prawda, ale poczułem coś, co w normalnych 
okolicznościach nazwać by można obrazą. To był przypływ odwagi; 
przeraziłem się swoich słów już w trakcie odpowiadania na jego pyta-
nie. Wskazując na pistolet maszynowy, zapytałem: — Czy grając tak 
znakomicie na flecie, musi pan używać tego instrumentu?
Nic się nie wydarzyło. Spojrzał na mnie ciekawie, ale beznamiętnie i 
odpowiedział, jakby nie na temat:
— Mensch. Du bist soweit von der Musik entfernt, wie ich vom Beten. 
Und man sagt, das ist dasselbe.
To warto przetłumaczyć. Otóż powiedział, że ja jestem równie daleki od 
muzyki, jak on od modlitwy, a podobno jest to to samo. Później dodał 
ciszej i jakby bez większego przekonania. — Obojętnie, na jakim gra 
się instrumencie, najważniejszy jest talent i chęć doskonalenia się. Tak 
mówi mój ojciec, profesor muzyki. Majstra czynią ćwiczenia. — Raz 
jeszcze spojrzał na mnie bez odrobiny złości i dodał: — A w ogóle to 
jesteś niegłupi i cholernie śmiały.
Mówiąc to zarzucił swoją „fujarkę” na ramię i schodząc po stopniach 
ganku, już przy płocie powiedział:
—Masz, chłopie, szczęście, że grałeś tylko Dworzaka, a nie Beethovena 
czy Mozarta. Gdybyś ich tak kaleczył, mógłbym cię zabić. Mówię praw-
dę. Ukazał w uśmiechu białe zęby, odwrócił się i przeszedłszy ulicę, 
skierował w stronę rynku. Napotkani ludzie widząc go przechodzili na 
drugą stronę ulicy i zdejmowali czapki.
To było moje pierwsze spotkanie z Gustawem Ebnerem. Tej opowieści 
nie wymyśliłby żaden literat, mogło ją skomponować jedynie życie.
Gustaw Ebner zginął z rąk polskiego partyzanta Barana. Ten najpierw 
złamał mu oba przedramiona, a później zranił go jego własną bronią, 
ową „fujarką”. Żywego Blondynka broczącego krwią dowieziono do 
hrubieszowskiego szpitala. Tam ze łzami w cierpiących oczach błagał 
miejscowego chirurga o... darowanie mu życia. Zmarł po kilku go-
dzinach. Zwłoki Ebnera odwieziono do Bayreuth. Być może jest tam 
uważany za bohatera. A może wszystko pokrył pył zapomnienia? Czas 
zatarł już ślady.
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Na naszym podwórzu bzy zasadzone przez dziadka, zaraz po kup-
nie parceli, rozkrzewiły się, stając się gąszczem, z którego wyrosły 

mocniejsze pędy. Przeistaczać zaczęły się one w grube pnie z rozgałę-
zionymi u góry koronami. I tak krzewy utraciły swą naturę, stając się 
drzewami. W maju zamieniały się w bladoliliowe bukiety. Takich bzów 
nie widziałem już nigdy później.
W cieniu tych nad miarę rozrosłych drzew ustawiłem trójnóg sztalug i 
zacząłem właśnie pisać trumienną tabliczkę dla szewca Boniewskiego, 
który zmarł po długich cierpieniach (co trzeba było napisać), przeżyw-
szy nie tak wiele lat. Boniewski lubił zaglądać do kieliszka, nie gardząc 
denaturatem. Napisałem na biało polakierowanej blasze: „Świętej 
pamięci", namalowałem krzyż leżący na palmowym liściu, przyszła 
kolej na biblijne imię szewca — Ezechiel i właśnie wtedy od strony łąk, 
niedaleko, bo przy rzece, posypały się strzały. Dwie krótkie serie. Przy-
pominało to spadanie na posadzkę kościoła paciorków rozerwanego 
różańca. 
Dziadek myjący ręce nad kadzią deszczówki przeżegnał się namydloną 
dłonią i powiedział:
—Znów zastrzelił dwóch niewinnych!
Później dodał z powagą teologa:
—Panie! Dlaczego pozwalasz na to i nie poślesz na ziemię swego anio-
ła?
Kończyłem właśnie tabliczkę trumienną, pisząc: „Pokój jego zacnej 
duszy”, gdy zawarczał nasz pies Rolf, a w przejściu z pierwszego po-
dwórka na drugie, pod dachem osłaniającym wejście do dziadkowej 
sutereny, ukazała się gibka i zamaszysta postać znanego mi już gestapo-
wca Ebnera. Rozejrzał się po podwórku, a później podszedł do mnie. 
Miał kołnierz munduru rozpięty. Na jego plecach wisiał na rzemieniu 
pistolet maszynowy. Wspomniałem, że znał język polski. Mówił powoli, 
z zastanowieniem. Widząc przerażenie na mojej twarzy rzekł:
—Jestem wierny swojej „fujarce”, macie w miasteczku dwóch bandytów 
mniej.
Kciuk lewej ręki zwrócił ku dołowi, jak czynili to kiedyś rzymscy do-
stojnicy na igrzyskach. Zaraz później dodał, ale już po niemiecku:
—Du kommst jetzt mit mir zur Sicherheits- polizei. Nimm dein Wer-
kzeug. Dich kann man gebrauchen. (Pójdziesz ze mną na policję. Weź 
narzędzia. Przydasz się.)
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Strach sparaliżował wszystkich na podwórku, gdy powiedziałem, że 
ten pan zabiera mnie ze sobą. Mama wyszła z domu, niosąc szczotkę 
na długim kiju, bo właśnie zamiatała. W bladych   oczach Blondynka 
dostrzegłem iskierki ironii. Jego ten strach bawił. Nie wiem, skąd znala-
złem tyle siły, by powiedzieć:
—Wrócę zaraz po wykonaniu roboty dla pana.
Kazał mi wziąć białą i czarną farbę, małe pędzelki. W chwilę później 
spytał:
—A na swoim flecie wciąż grasz?
—Nie — odpowiedziałem. — Po pana popisowym koncercie stwierdzi-
łem...
Wpadł mi w słowo i powiedział, że tabliczki dla zmarłych wykonuję 
lepiej.
—Sądzę, że numerki na naszych meblach też ci się udadzą. Zadowolić 
starego Dormata nie jest łatwo, ale przecie poradzisz sobie. I jeszcze 
jedno...
To powiedział, gdy opuszczaliśmy nasze podwórko, a Matunia uniósł-
szy rękę pomachiwała mi ścierką.
—Słuchasz mnie?
—Słucham.
— Ten twój Dworzak był gówniarzem w stosunku do Beethovena, 
Mozarta, nie mówiąc już o Wagnerze.
Zaraz później dodał:
—Co ci strzeliło do łba, by grać na flecie?
—Mówiłem już panu, że lubię muzykę — odpowiedziałem.
—To może dziś posłuchasz czegoś wybor nego.
Szliśmy przez ulice naszego miasteczka. Spotkani ludzie kłaniali się 
Ebnerowi, patrzyli ze zgrozą na mnie i na kosz, w którym niosłem nie 
znaną dla nich zawartość. Były w nim farby i pędzle, ale któż z prze-
chodniów mógł o tym wiedzieć?
Gestapo zajęło dla swych potrzeb skończoną tuż przed wojną kamieni-
cę jednego z bogatszych hrubieszowskich Żydów. Miała ona tę zaletę, 
że stała tuż obok dawnego magistratu, w piwnicach którego, zgodnie z 
tradycją, było miejskie więzienie.
Zapewne te okratowane pomieszczenia, wysoki płot, tuż przy więzie-
niu, otoczony na dodatek wieńcem kolczastych drutów, zadecydowały, 

że gestapo w tej właśnie kamienicy urządziło swą siedzibę, dodając 
część do już istniejącej, niemałej całości. Szliśmy główną ulicą miasta. 
Przed starym budynkiem plebanii — tej, w której urodził się Bolesław 
Prus — można było skręcić w taki zarośnięty chaszczami zaułek, który 
prowadził do rzeki. Przez kładkę dochodziło się tędy do ulicy Po-
dzamcze. Nad urwistym brzegiem rzeki, pośród kępy bzów, stał krzyż. 
Najstarsi mieszczanie twierdzili, że tak oznaczono miejsce dawnej zam-
kowej kaplicy. Hrubieszów miał kiedyś swój zamek. Późniejsze badania 
potwierdziły tę legendę o kaplicy. Przechodząc obok krzyża naszła na 
mnie fala strachu. On prowadzi mnie do pisania jakichś numerków. 
Dlaczego więc się boję? Moje myśli jednak ułożyły się w jakąś osobliwą 
strukturę labiryntu, z którego nie było już wyjścia.
A cóż myślą ci ze skutymi rękoma, których on właśnie tędy prowadzi na 
śmierć? O czym oni myślą? Czy żegnają słońce i obłoki? Czy wsłuchują 
się w śpiew słowików? A może modlą się, tylko o co? O życie wieczne? 
Czy o przedłużenie tego ziemskiego o parę minut? Jeśli ja czuję chęć 
ucieczki pomiędzy chwasty, to o czym muszą marzyć tamci skazani na 
śmierć, może jedynie przez kaprys tego człowieka. Przeszliśmy tymcza-
sem przez kładkę położoną na wąskim cieku, nieopodal gimnazjum. 
Ebner nagle spytał:
—Ile ty masz właściwie lat?
—Prawie piętnaście — odpowiedziałem.
Wartownik pilnujący drzwi wyprężył się. Ebner własnym kluczem 
otworzył drzwi. Znalazłem się w przedsionku piekieł. Czego też ludzie 
nie opowiadali o tym budynku, o trupach wywożonych stąd każdego 
ranka, o jękach do-chodzących z piwnic. W korytarzu znalazłem pust-
kę i lśniące, malowane olejną farbą ściany. Ebner krzyknął:
— Konrad, ich hab dir fur deine Arbeit einen uten Fachmann ge-
bracht...
Więc uważano mnie za dobrego fachowca. Czekałem, ściskając rączkę 
swego koszyka. Po chwili wyszedł niski i gruby gestapowiec, które-
go nazywano „Złotym zębem”, bo błyskał nim, jakby się chwalił tym 
złotem. Był zapewne Ślązakiem, bo kaleczył naszą mowę, pokazując mi 
spis mebli we wszystkich pokojach. 
—Masz na każdym meblu napisać numer sprzętu, jego rodzaj i to, że on 
jest nasz, należy do Sichreheitspolizei. Rozumiesz To? Krzesła,
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biurka, szafy, wszystko ma mieć swoje numery.
My dbamy o porządek. Jeśli ludzie mają numery, muszą mieć je rów-
nież meble.
Konrad pobłyskiwał złotym zębem i ukazywał spod brunatnej koszuli 
owłosiony, pękaty brzuch.
—Nie stój, ośle! — krzyknął. — Pisz. Niech zobaczę, co potrafisz. — 
Mówiąc to wepchnął mnie do swego pokoju z biurkiem, szafą, dwo ma 
krzesłami i ławką w kącie. — Krzesła będą miały rzymski numer, jeden. 
Szafy — dwa. Zaczynaj S.D.II.l.
Schyliłem się, ułożyłem na parkiecie szmat¬kę, ustawiłem słoiki z far-
bami. Moja skrupulatność musiała spodobać się Ślązakowi, bo powie-
dział:
—Na razie wszystko dobrze. Teraz pisz, po każ, co umiesz.
Litery i cyfry na meblach można wykonywać udając przy tym wirtuoza. 
Miałem wyrobioną rękę i wprawę. Gestapowiec był zadowolony.
—Sprawdzaj każdy numer. To musi być staranna robota. A piszesz 
wprawnie, trudno zaprzeczyć.
Praca była prosta, nie wymagająca myślenia. Pisałem te numerki. Z 
jednego pokoju przechodziłem do następnego. Nie było ani aresztowa-
nych, ani przesłuchiwanych. Na drzwiach każdego pokoju wisiał jakiś 
metalowy numer połączony z literą, a pod nim tabliczka z nazwiskiem. 
Trzeci pokój, do którego wszedłem, należał właśnie do Gustawa Ebne-
ra. Też był pusty. Biurko, dwa krzesła, szafa, kasa pancerna, puściutka 
półka, a przed kratami okna flakon z leśnymi dzwonkami. Zacząłem od 
obitego skórą fotela, później zamierzałem zająć się rzeźbionym biur-
kiem, na pewno zarekwirowanym od jakiegoś bogatego Żyda; stał na 
nim gramofon.
Siedziałem skulony pod biurkiem. Pisałem białą farbą na ciemnej po-
liturze: S.D.IV.3. Oznaczało to, że biurka miały w tym budynku numer 
IV, a to było już trzecie.
Nagle drzwi otworzyły się z trzaskiem. Poznałem Ebnera. Wepchnął 
do pokoju dwóch hrubieszowskich Żydów, ojca i syna. Zajmowali się 
sprzedażą mąki i kaszy. Między workami w ich sklepie widziałem także 
uprząż dla chłopskich koni, z parcianymi szlejami i konopnymi linka¬-
mi. Znałem obydwu. W naszym miasteczku wszyscy się znali.
Blondynek podszedł do pancernej kasy i zdjął z niej dwa przedmioty, 

których wcześniej nie zauważyłem. Były to: kozacka nahajka z sarnią 
wypreparowaną nóżką i pletnią zakończoną skórzaną torebką, w której 
zaszyto parę ołowianych grudek, wcale nie okrągłych. W drugiej ręce 
niósł jakby grubą strunę kontrabasu, wewnątrz której tkwiła stalowa 
linka, zakończona pęczkiem drapieżnych haczyków.
 Ebner podał nahajkę ojcu, a gumę synowi. Instynktownie poczułem, 
że muszę ujawnić swoją obecność, wysunąłem więc naczynie z farbą i 
wychyliłem się spod biurka. Ebner orientował się, że jestem w poko-
ju, może mu to podpowiedział jego zwierzęcy instynkt, a może tylko 
wartownik.
Krzyknął więc głośniej, niż należało:
—Du da unter dem Schreibtisch! Pass mai auf: Das wird sehr interes-
sant!
Miałem więc patrzeć na jakieś interesujące widowisko.
Przemknęła mi przez mózg myśl niczym błyskawica. Pojawiła się i roz-
płynęła w wielkim, ściskającym gardło strachu.
Ebner tymczasem chwycił młodego Zajda za ucho i targając jego głową 
mokrą od potu wrzeszczał coraz głośniej:
— Schlag ihn! Bij go. Niech jeden wali drugiego, mocniej i szyb-
ciej! Starker und schneller!
Ojciec i syn wręczonymi przez gestapowca narzędziami dotykali się, 
patrząc na siebie z miłością i powiedziałbym... podziwem.
Wtedy nad moją głową rozległa się ta wświdrowująca się w mózg mu-
zyka, w której powracał nachalny motyw; wybrzmiewał, by znów się 
pojawić. Oczekiwanie na głos było dla mnie torturą, tak samo jak szum 
obracającej się płyty.
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24 września 1939 roku, w niedzielę, wojska sowieckie zajęły Hru-
bieszów. Znaczyło to, że Armia Czerwona przekroczyła Bug — linię 
Curzona. Ze zjawisk szczególnych tego niedzielnego poranka wymienię 
trzy: w strzelaninie, która wywiązała się przy zdobywaniu miasta, zgi-
nęło kilku polskich żołnierzy. Na jednym z czołgów najeźdźcy wywiesili 
transparent z napisem: „Żołnierze polscy, poddawajcie się, wspólnie 
pobijemy wroga." W końcu grupa krasnoarmiejców uczestniczyła w 
Mszy świętej. Nigdy później nie widziałem ludzi równie przerażoych co 
ciekawych, ale rozkaz był rozkazem. Po tym nabożeństwie, na którym i 
ja byłem, mieszczanie orzekli: „Pośród nich też są wierzący katolicy tak 
jak my."
Tymczasem od strony Uściługa włodzimierskim traktem ciągnęły 
tysiące pojazdów, czołgów, armat i ciężarówek wyładowanych mrowiem 
wojska.
O tym, że Rosjanie przyjdą, wiedzieli wszyscy. Dla nikogo nie stanowiło 
tajemnicy to, co wydarzyło się 17 września. 
Niewielu jednak miało świadomość, że w granicach Polski zjawią się 
nowi, okrutni okupanci. Tutejsi ludzie znali na ogół język rosyjski, 
chętnie słuchano Moskwy. Radio sowieckie głosiło, że uciemiężonej 
Polsce należy jak najrychlej pomóc. Na pomoc tę wielu oczekiwało. 
Najbardziej entuzjastycznie do bolszewików ustosunkowani byli Żydzi. 
W prowadzonych rozmowach zapowiadali: „Wy teraz zobaczycie, co to 
dobrobyt i jak naprawdę wygląda wolność. Teraz zacznie się nasz czas.” 
Z perspektywy lat nieświadomość tych ludzi budzi już tylko polito-
wanie. Wielu mieszkańców wyszło tego niedzielnego dnia na ulicę, by 
stwierdzić, co u Ruskich zmieniło się od czasów carskich. Rozmawiano 
z żołnierzami, częstując ich tytoniem. Tamci pożywienia przyjmować 
nie chcieli, chociaż w ich oczach czaiło się pożąda-nie, zwłaszcza na 
widok pszennego chleba i słoniny. Dziwna to była armia. W brezento-
wych butach, z karabinami na konopnych sznurkach, w postrzępionych 
szynelach. Mój dziadek skwitował swe wrażenie trafnie:
— Cóż pewnego można o nich powiedzieć — chyba tylko to, że jest ich 
bardzo dużo.
Miasteczko zaroiło się tysiącami żołnierzy, którym zapewne pierwszego 
dnia zakazano wchodzenia do domów. Siedzieli pod płotami, space-
rowali po rynku. Jedli śledzie, często bez chleba. A następne kolumny 
ciągnęły ze wschodu nieprzerwanym pochodem. Nie było słychać
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 ani strzałów, ani żołnierskich pieśni, ani wiwatów radości.
Kilkunastu młodych Żydów i innych mieszkańców obdarowano karabi-
nami i czerwonymi opaskami. Prowadzili oni kolumnę polskich żoł-
nierzy. Pamiętam taki szczegół: jeden z jeńców podtrzymywał lewą ręką 
prawy krwawiący łokieć, spomiędzy palców ściekała mu krew. Dowód-
ca konwoju, dostrzegłszy przerażenie w moich oczach, powiedział:
— A ty, mały, nie wybałuszaj gał, to burżujska krew. Wiele jej jeszcze 
popłynie.
Żołnierzy polskich, o których piszę, rozstrzelano tego samego dnia pod 
północną ścianą kościoła garnizonowego i tam są pochowani.
 W odległości ledwie dwudziestu sześciu kilometrów na pół-
nocny zachód od Hrubieszowa leży osada Grabowiec. Niegdyś gród, 
wzmiankowany już w XIII wieku, później stolica starostwa grodowego, 
z własnym zamkiem, a następ-nie już tylko zubożała osada, położona w 
malowniczo uformowanym terenie.
Ważność Grabowca zasadzała się i na tym, że krzyżowały się tu ważne 
drogi. Tuż przy miejscowości zwanej Górą Grabowiecką, nieopodal 
miejsca, gdzie stał zamek, trakt hrubieszowski rozwidla się. Jedna jego 
odnoga biegnie ku Miączynowi i Zamościowi, druga opada ku osadzie. 
Tam znów rozgałęzia się, prowadząc na Skierbieszów w lewo, na Chełm 
prosto, a w prawo na Uchanie.
Wspomnieć tu wypada, że przy tej ostatniej drodze, w miejscowości 
Grabowczyk, stał kiedyś malowniczy dworek szlachecki, otoczony 
pysznym parkiem. Częstym gościem właścicieli tej posiadłości, państwa 
Czachórskich, bywał Henryk Sienkiewicz. Kto by pomyślał, że okolicz-
ne jary, uroczyska i chaszcze posłużyły twórcy Trylogii do uformowania 
wizji Dzikich Pól? Z kolei jadąc w kierunku Skierbieszowa, dawnej wła-
sności Mościckich, mijało się zbitą kępę drzew — dorodnych klonów i 
jesionów. To był cmentarz grabowiecki. Na pewno nie wszyscy wiedzą, 
że właśnie pośród tych szumiących olbrzymów pochowany jest znako-
mity, chociaż wciąż nie doceniany polski malarz Władysław Czachór-
ski.
Powróćmy jednak na główny trakt osady. Od Góry Zamkowej zaczy-
nając opada on w kierunku rybnej niegdyś rzeczki Wolicy. Nieopodal 
znajduje się czworoboczny rynek, przy którym stał kościół; urbani-
styczna jasność już zatarła się. Ten obecny kościół jest trzecim z kolei, 

zmienił styl i wielkość, tylko miejsce zajmuje to samo co poprzednie. 
Liczne drewniane kramnice otaczały rynek. Można tam było kupić i ty-
szowieckie buty, i brabanckie koronki. Po wielkich pożarach wl814il815 
roku miasto ostatecznie pod¬upadło. Stało się tylko osadą słynną z ho-
dowli gęsi. Godzi się wspomnieć, że przed wojną Żydzi łódzcy i lwow-
scy specjalnie zabiegali o kupno grabowieckich gęsi, których mięso, a 
szczególnie smalec, określano jako prawdziwy cymes. Gęsi pasły się 
na pochyłych zielonych stokach rzeki. Miały tu własne ścieżki i piasz-
czyste, osłonięte sitowiem mateczniki. Ale wracajmy do istoty naszej 
opowieści.
 Tej niedzieli, 24 września 1939 roku, gdy Sowieci zajęli pobli-
ski Hrubieszów, Grabowiec był wciąż wolny. Co więcej, zbierały się tu 
polskie oddziały, które nie zaprzestały jeszcze walki z Niemcami. Front 
przebiegał pod Cześnikami, bo Zamość zajęli już hitlerowcy. Rano od-
była się w Grabowcu msza polowa, którą celebrował nie zidentyfikowa-
ny kapelan. We mszy uczestniczyli żołnierze różnych formacji, a nawet 
— na własną prośbę — kilku jeńców niemieckich. Orkiestra wojskowa 
odegrała Boże, coś Polskę... (może było to ostatnie tej wojny wystąpie-
nie polskiej orkiestry wojskowej?). Regularne oddziały formowały się 
z rozbitków i grup ciągnących głównie od strony Chełma. Zjawiły się 
nawet trzy działa polowe. Sunęły w pobrzękujących zaprzęgach, wraz z 
jaszczami. Artylerzyści kroczyli pieszo, chcąc ulżyć utrudzonym ko-
niom. Jakiś młody podchorąży zorganizował sprawny oddział łączno-
ściowców. Do tej armii przyłączyło się kilku mieszkańców Grabowca, 
chwalących się posiadaniem własnej broni i oporządzenia. Pochód 
ciągnący na Cześniki zamykała kawaleria, złożona z kilkudziesięciu 
jeźdźców i dwóch działek przeciwpancernych. Ludność obdarowywała 
wojsko żywnością. Kobiety wynosiły na drogę mleko, bułki i owoce. 
Było jakoś odświętnie, inaczej niż w każdą przeciętną niedzielę. Poże-
gnaniu żołnierzy towarzyszyły łzy, kwiaty i życzenia zwycięstwa. Od 
zachodu dochodziło głuche dudnienie dział. Wprawdzie wiedziano, że 
sytuacja jest poważna, nasi walczyli przecież nie pod Berlinem, ale pod 
Zamościem, wiele jednak obiecywano sobie po nowej linii obrony na 
Bugu, być może przy współudziale Rosjan. Wierzono też w miażdżą-
cą ofensywę Francuzów i Anglików. Bardziej wtajemniczeni mówili o 
po¬jawieniu się na Wiśle łodzi podwodnych naszych zachodnich so-
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juszników (autentyczne!). Zresztą nadzieja w czasie wojny ma zupełnie 
inny wymiar niż podczas pokoju. Czasu wojny należy nauczyć się tak 
jak czytania i pisania. Pod tym względem ludzie byli wtedy kompletny-
mi analfabetami.
W niedzielną odwieczerz, gdy oddziały polskie opuściły Grabowiec, 
pozostał tu jedynie szpital polowy oraz kilkunastoosobowy oddział 
policji i wojska. Jego zadaniem była ochrona osady, szczególnie przed 
oskrzydleniem od wschodu. Ponadto coraz częściej zaczynały krążyć 
pogłoski o formowaniu się ukraińskich band, które napadały na tuła-
jące się po lasach i przysiółkach kilkuosobowe grupy polskich żołnierzy.
Ponieważ istniała obawa przed niemieckimi nalotami, dwudziestu 
rannych żołnierzy pozostałych w Grabowcu umieszczono w murowa-
nych piwnicach budynku szkoły. Łóżek w tym szpitalu nie było. Ludzie 
leżeli na słomie i plandekach. Krew sączyła się na brezent przez liche 
opatrunki.
 Na czele tego polowego szpitala stał doktor medycyny kapitan 
Henryk Wiślicki oraz dwóch innych oficerów. Jednym z nich był też 
lekarz, Henryk Wasilewski, lekko ranny, noszący lewą rękę na tembla-
ku. Lekarstw już prawie nie było. Materiały opatrunkowe kończyły się. 
Niektórzy ciężko ranni wymagali natychmiastowych zabiegów opera-
cyjnych. Nie gardźmy w historii epizodami, gdyż one ją tworzą. Gra-
bowiecki proboszcz ofiarował na potrzeby szpitala alby i komże, które 
zamieniano na bandaże i operacyjne chusty.
Piwnice szkoły wypełniał zaduch spoconych i gnijących ciał. Bolesne 
jęki i gwiżdżące oddechy mieszały się z szeptami modlitw. Wspo-
mniany już proboszcz Grabowca, ksiądz Józef Czarnecki, udzielił tej 
nocy wielu rannym ostatniej pociechy. To wszystko, o czym napisali-
śmy dotychczas, to na ogół znane fakty, o których opowiadają żyjący 
jeszcze świadkowie tamtych dni. Mniej natomiast wie się o tym, że tej 
pogodnej nocy od strony Miączyna w kierunku Grabowca podążała 
kilkudziesięcioosobowa grupa żołnierzy polskich. Dziś, po latach, jedni 
ich wspominają jako harcerzy, inni znów jako kadetów. Nieżyjący już 
sołtys, Władysław Kalinowski, o którym jeszcze tu wspomnimy, nazwał 
tych ludzi po prostu ochotnikami.
— Młode to było — mówił — wymizerowane. Nie mieli już sił dojść 
do Grabowca. Zanocowali w miejscowości Góra Grabowiecka, właśnie 

nieopodal wzgórza zamkowego. Zajęli na nocleg jedną czy dwie stodo-
ły.
Rozmawiam bodaj z najstarszym mieszkańcem Grabowca, panem 
Edwardem Cieszkowskim. On też ma swą rolę w tej opowieści. Pytam 
go o najdrobniejsze szczegóły dotyczące tamtego wieczora. Staruszek 
złożył na kolanach wielkie spracowane ręce, wyblakłymi oczyma spo-
gląda dalej, niż sięga horyzont.
—Ja nigdy tej niedzieli nie zapomnę — mówi. — Było straszno, gdy 
się ściemniło. Na cmentarzu głośniej niż zwykle krakały wrony. Ludzie 
snuli się po ulicach jak mary. Wszyscy oczekiwali na coś, czego nie 
sposób było ani uniknąć, ani odwołać. Od strony Cześnik ustała strze-
lanina.
 Nad Grabowcem wstawał mokry, jesienny świt. Z szarawej 
mgiełki wyłaniały się strzechy, stogi, plecione płoty. Gdyby nie kraka-
nie wron, to określenie „cichy poranek” najlepiej charakteryzowałoby 
nastrój. I nagle o godzinie 6.45 od strony hrubieszowskiego traktu 
rozszczekał się karabin maszynowy. W ślad za jego zajadłym ujadaniem 
rozpoczęła się kanonada pojedynczych strzałów, podsumowanych kil-
koma wybuchami granatów. Wszystko to trwało nie dłużej niż dziesięć 
minut. Później zapanowała cisza.
  Ludzie powychodzili z mieszkań. Niektóre kobiety trzymały w 
ręku różańce. Wtedy właśnie ktoś krzyknął:
—To jakaś banda od Bereścia nadciąga!
W tym czasie zza stodół wyjechał kilkuosobowy zwiad polskiej kawa-
lerii. Skąd się wzięli, gdzie byli ukryci tej nocy, nikt nie wiedział. Ich 
dowódca podał komendę: „Z koni zejść.” Sam jednak pozostał na koniu 
i głosem ociekającym rozpaczą zawołał:
—To nie banda, to bolszewicy. Niech nas Bóg ma w swojej opiece.
Zaraz później ze swoimi ludźmi i końmi skrył się pomiędzy stodołami.
Tymczasem od strony Góry Zamkowej, po pochyłości drogi, po ścież-
kach na gęsich pastwiskach sunąć zaczęły ku Grabowcowi grupy jeźdź-
ców. Siedzieli na małych kosmatych koniach. Niektórzy strzelali, nie 
celując, inni krzyczeli: „Hura!” Przypominali wielkie stado szarańczy, 
która potrafi przykryć sobą całe pola. Najbardziej charakterystyczną 
częścią munduru tego wojska były czubate czapki z nausznikami i wiel-
ką czerwoną gwiazdą. Mieli jakby za długie karabiny ze szpikulcami 
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bagnetów połyskujących groźnie jak szewskie szydła. Wszystko inne w 
ludziach i koniach było matowe i jakby przerdzewiałe. Konie najeźdź-
ców człapały i po stromych ścieżkach, i po podmokłych wertepach. O 
godzinie 9.30 doszli do mostku na Wolicy.
I wtedy wydarzyła się rzecz nieprawdopodobna. Gdzieś spoza opłotków 
zaatakował bolszewików ów kilkuosobowy polski zwiad. Zginęli wszy-
scy, odeszli zgodnie z honorem, tylko czy równie w zgodzie z logiką?
Tu nadarza się okazja drobnej konfrontacji poezji z historią. Kawale-
rzyści śpiewali: „Jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie...” 
I spadł. Dowódca polskiego oddziału został zabity tuż przy moście, od 
strony osady. Jego koń jakby zszokowany pocwałował do przodu, ale w 
pewnej chwili zatrzymał się i stąpając noga za nogą powrócił do swego 
jeźdźca i pana. Pochylił głowę i zaczął go obwąchiwać i parskać, jakby 
chcąc udzielić pierwszej pomocy. Jakaż musiała być zaciekłość najeźdź-
ców, którzy tego rosłego i dorodnego konia zastrzelili. Padł tuż obok 
dowódcy oddziału.
 Tymczasem czerwonoarmiści zajmowali już całą osadę. Zabijali 
wszystkich odzianych w polskie mundury lub nawet w wojskowe buty. 
W tym ostatnim przypadku chodziło jedynie o to, by swe brezentowe 
zamienić na prawdziwe, skórzane. Zdobywcy byli rozwścieczeni, cho-
ciaż nie pijani. Sądzono, że to odwet za rok 1920. Rzecz jednak — jak 
się okaże — miała bardziej lokalne podłoże.
Teraz jednak naszą opowieść należałoby rozdzielić co najmniej na trzy 
nurty, ten główny i dwa poboczne. Zacznijmy od tych ostatnich.
O godzinie 10.00 Grabowiec został ostatecznie zdobyty. Teraz pada-
ły już tylko pojedyncze strzały. Przerażeni mieszkańcy na ogół nie 
opuszczali swych domów. Kwadrans później przed budynkiem gminy 
zgromadziło się nie-liczne grono grabowieckich komunistów. Grupa ta 
składała się z kilku młodych Żydów i paru starszych Polaków, z Janem 
Kontkiem na czele. Pośród nich znalazły się i dwie dziewczyny. Wszy-
scy zgromadzeni przed gankiem mieli na rękawach czerwone opaski, 
jakby od dawna przygotowane. Jeden z uczestników trzymał przed sobą 
kuchenną stolnicę, na której widniał napis po rosyjsku: „Chwała wy-
zwolicielom”. Litery namalowano rzadką czerwoną farbą, która tworzy-
ła zacieki. Dlatego później mówiono, że była to krew. Do miejscowych 
komunistów podjechał wkrótce dowódca zwycięzców lub jego zastępca 

do spraw politycznych. Właśnie miał się zacząć mityng. Niektórzy 
mieszkańcy Grabowca uzna¬li, że teraz przebywanie w pobliżu budyn-
ku gminy stanowi najbezpieczniejszy sposób prze¬trwania. Stanęli wo-
kół tych z czerwonymi opaskami. To właśnie dzięki nim mamy dokład-
ną relację o przemówieniu sowieckiego dowódcy i o. tym wszystkim, co 
się tam wydarzyło, a do czego polscy komuniści w niemały sposób się 
przyczynili.
Sowiecki komisarz nie zsiadając z konia zaczął tak:
— Towarzysze! Doczekaliście szczęśliwie dnia swobody. Wiem, ile wy-
cierpieliście od obszarników, księży i wszelkiej burżuazyjnej swołoczy.
Teraz poznacie, czym jest prawdziwe swobodne życie. Wasz kościół 
stanie się wnet kinem. Każ-dy będzie za darmo oglądał filmy i uczył 
się. Stworzycie u siebie kołchozy i artiele. Wszyscy będą jedli mięso i 
słoninę. Nikomu nie zabraknie butów. Tylko że najpierw — jak mówił 
Le¬nin — wrogów klasowych należy zdeptać, tak by nigdy więcej nie 
podnieśli głowy. To wiedzieć powinni wszyscy. Za chwilę powtórzył:
—Wszyscy... tylko ilu was tu jest? Dwudziestu? A może tylko dziesię-
ciu? Gdzie reszta?
I gdzie są ci szubrawcy, którzy jeszcze wczoraj paradowali po tej ulicy? 
Czy nie wstyd wam, komuniści, że żaden z was nie uprzedził swych
wyzwolicieli o tutejszej zajadłości? Ja, job wa szu mać, więcej niż stu 
ludzi tu straciłem. Nie tak wita się tych, co swobodę niosą. A może i wy
Polaczkom sprzyjacie?
Wtedy jedna z dziewczyn stojących w grupie powiedziała:
—Towarzyszu komisarzu, my wiemy, jak i co. My wskażemy wam, 
komu śmierć pisana.
A temu, co stało się na hrubieszowskiej szosie, winni są ci, którzy ucie-
kli, bojąc się zemsty ludu. My poprowadzimy was po nitce do kłębka.
I tu rozpocząć należy drugi poboczny nurt naszej opowieści, on bo-
wiem doprowadzi nas do głównego. Dowódca polskich oddziałów 
opuszczających osadę, bojąc się niemieckiego oskrzydlenia, a może 
mając sobie tylko znane wiadomości o zajęciu Hrubieszowa przez So-
wietów, ubezpieczył Grabowiec od wschodu. W miejscu najdogodniej-
szym z dogodnych ustawił ciężki karabin maszynowy ze sporą ilością 
amunicji. Z wyznaczonego stanowiska widoczny był trakt hrubieszow-
ski i opadające ku południowi ścierniska. Nawet drzewa przydrożne — 
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wtedy niewielkie — nie osłaniały tu zakola drogi. Z tego miejsca dobrze 
okopana załoga mogła bronić się długo i skutecznie, zadając nieprzy-
jacielowi wręcz olbrzymie straty. Bez broni stromotorowej i pancernej 
trudno było ich zlikwidować.
 Oddział sowieckiej kawalerii podążający od Hrubieszowa 
znaczył swą drogę krwawymi porachunkami. Witający najeźdźców 
komuniści wskazywali winnych. W Bereściu zabito ośmiu policjantów, 
z których tylko czterech było w mundurach. Jechali więc jako triumfa-
torzy. Zapiewajło zaintonował pieśń „Nasz gieroj Czapajew....”, ale śpiew 
podjęło tylko paru żołnierzy. Inni rozmawiali o dobrach rozmaitych, 
które zobaczyli podczas tej wyprawy. Pieśń zamarła. Przed godziną 
siódmą pierwsze oddziały zbliżyły się do Grabowieckiej Góry.
Celowniczy polskiego karabinu maszynowe-go musiał być wytrawnym 
żołnierzem. Może już w ciągu trzech tygodni tej wojny swe teoretycz-
ne wiadomości wsparł bojową praktyką. Oczekiwał na szosie zwiadu, 
zobaczył tłum jeźdźców. Nie spieszył się. Postanowił dopuścić wrogów 
bardzo blisko. Jego pole obstrzału zwiększało się w miarę, jak wydłużała 
się konna kolumna. Gdy czoło jej znalazło się na wysokości pierw-
szych stert zboża, tuż przy osadzie, celowniczy nadusił spust i zaczął 
prać po ludziach i koniach. A może lepiej powiedzieć: przejechał po 
nich śmiercionośnym szwem, takim gęstym, dziurawiącym stebnowa-
niem. Rozpoczął obstrzał od tyłu kolumny i wiedział, co czyni. Każdy 
człowiek w obliczu nieznanego niebezpieczeństwa, zanim je rozezna, 
instynktownie cofa się. Ponieważ zaskoczenie było kompletne, czoło 
kolumny z jadącym tam dowództwem cofnęło się. Na szosie powstał 
nieprawdopodobny zator. Rżenie i kwiczenie koni mieszało się z jękami 
umierających. Jakiś wóz okryty plandeką zapłonął jak pochodnia. Zaraz 
później zaczęły wybuchać na nim miny lub granaty. A karabin maszy-
nowy wciąż klekotał. Umilkł nagle. To sowiecki snajper, wdrapawszy 
się na drzewo, zabił polskiego żołnierza — jedynego, jakiego dostrzegł. 
Gdzie podziali się inni? Tego nie dowiemy się zapewne nigdy. Może 
przestraszyli się nawały wrogów i uciekli. Może uznali dalszą walkę za 
bezcelową. A może nigdy nie istnieli? Na posterunku pozostał jedynie 
kapral — celowniczy.
I tu opisać należy pewien wcale niebłahy szczegół. Zabity kapral leżał w 
kałuży krwi; był blondynem o kędzierzawych włosach. Ściągnięto mu 

buty, a później, gdy rozpięto pas, okazało się, że bohater był obrzeza-
nym Żydem.
 Potwierdzenie historyczne opisywanego szczegółu jest takie: wiado-
mość, że jeden Żyd wykosił kilkudziesięciu krasnoarmiejców, stała 
się sensacją, równie wielką dla Polaków, bolszewików, jak i dla miej-
scowych komunistów. Sprawa po¬szłaby może w niepamięć, gdyby 
nie miejscowy kahał. Starzy Żydzi kazali tym młodym z czerwonymi 
opaskami porozumieć się z komisarzem, po to, aby zabitemu urządzić 
zgodny z Zakonem pogrzeb. Sprawę na pewno poparto jakąś hojną da-
niną. Komisarz zgodził się. Po¬grzeb odbył się na miejscowym kirku-
cie. Mieszkańcy Grabowca pamiętają i to, że kilku broda¬tych Żydów 
w chałatach dłubało pół dnia w miejscu, gdzie stał karabin maszynowy. 
Czego tam szukali? Zgodnie z nakazem swej religii nie mogli pozwo-
lić, by najdrobniejsze ślady przelanej krwi prawego Izraelity pozostały 
gdzieś na polu, pod dziką gruszą. To może poświadczyć wielu żyjących 
jeszcze mieszkańców Grabowca. Skąd pochodziłeś, nieznany kapralu, i 
kto uczył ciebie miłości Ojczyzny?
Zbliżało się południe. Kapitan Wiślicki zdecydował, że natychmiast 
musi przeprowadzić zabieg amputacji nogi jednemu z ciężko rannych 
żołnierzy. Wyszedł ze szpitala w mundurze. Ludzie doradzali mu, by 
przebrał się w cywilny garnitur. Ktoś nawet dostarczył mu zwykłe kor-
towe ubranie. Polski oficer odpowiedział:
— Nigdy nie rozstanę się z mundurem. Jestem zresztą lekarzem, o czym 
świadczy opaska z czerwonym krzyżem na ramieniu. To uszanuje każdy 
nieprzyjaciel.
Kapitan szczęśliwie doszedł z polowego szpitala do mieszkania miej-
scowego lekarza, doktora Włodzimierza Stankowa. Czytelnikom należy 
się parę zdań wyjaśnienia, kim był ten człowiek. Osiadł on przed laty 
w Grabowcu, był białogwardzistą, pułkownikiem w oddziałach Deni-
kina, któremu udało się zbiec za granicę. Ponadto ukończywszy studia 
w Dorpacie, po wieloletniej praktyce, od wojny japońsko-rosyjskiej, 
zdobył olbrzymie doświadczenie; stanowił przykład uniwersalnego 
lekarza. Wraz z dwiema córkami, Olgą i Heleną, mieszkał w Grabowcu, 
mając liczną rzeszę pacjentów, a nawet wielbicieli, wierzących w niego 
jak w cudotwórcę. Nigdy nie nauczył się poprawnie mówić po polsku. 
Natomiast gdy sobie popił, deklamował poezje i śpiewał po rosyjsku. 
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Przechodnie, zatrzymując się często obok otwartych okien jego domu, 
słyszeli słowa „monumentalnego” carskiego hymnu: Boże, cara chrani... 
Bo też Stanków miał równie potężne miłości, co i nienawiści. Nienawi-
dził całym sercem Kiereńskiego, Trockiego i Lenina. Kochał bez reszty 
Romanowów.
Tego dnia, pomny przysiędze Hipokratesa, wziąwszy instrumenty 
medyczne, Stanków wyszedł, by pomóc polskiemu koledze w amputo-
waniu zgangrenowanej nogi. Spotkali się na uli-y tak nikczemnej, że od 
lat nikt nie zaproponował nawet zmiany jej nazwy. Pozostała po pro-
stu ulicą Kozią. I tu dopadł ich niski krasnoarmiejec na pałąkowatych 
nogach. Czerwonoarmistę rozwścieczył mundur polskiego kapitana, a 
o Stankowie musiał już też coś wiedzieć, bo nazwał go „kontrrewolu-
cyjną świnią”. Bolszewik zachowywał się arogancko, wywijał wyjętym z 
drewnianej kabury mauzerem i krzyczał:
—Mierzawcy! Obydwu zabiję jak psów! Nawet nie próbujcie prosić o 
łaskę! Żadnej łaski nie będzie.
Los jednak pokierował sprawą nieco inaczej. Nieopodal tych trzech — 
kata i dwóch ofiar — znalazła się nagle córka Stankowa — Olga. Zaczę-
ła błagać bolszewika o darowanie życia ojcu, człowiekowi bogobojnemu 
i porządnemu, co poświadczyć mogą mieszkańcy gminy i powiatu. Gdy 
wszelkie argumenty o potrzebie przebaczenia zawiodły, zrozpaczona 
kobieta powiedziała:
—Chcesz go zabić tutaj, a on pochodzi aż z Woroneża.
I to ostatnie trafiło do świadomości krasnoarmiejca. Popatrzył na Stan-
kowa przyjaźnie i powiedział:
—Ja toże.
I tak odepchnął Włodzimierza Michajłowicza Stankowa jako krajana. 
Przed nim pozostał jedynie Polak w mundurze. Kapitan Henryk Wi-
ślicki zginął zastrzelony z pistoletu. Przed śmiercią zdążył krzyknąć: 
„Niech żyje Polska!”
Musiał być świadomy swego losu, o czym świadczyłaby zmięta fotogra-
fia żony, którą ściskał w martwej dłoni.
Stoję na ulicy Koziej w Grabowcu, pomiędzy organistówką i budyn-
kiem dawnej szkoły, w której mieścił się wtedy szpital polowy. W tym 
miejscu tak niewiele się zmieniło mimo upływu półwiecza. Taki mało-
miasteczkowy zaułek. Można odnaleźć tu sztachety, rosnące przy nich 

pokrzywy i rozłożyste liście łopianów. Złocą się dwa bicze dziewanny. A 
w tle trwają przygarbione latami domy. Kto by pomyślał, że ten najzwy-
klejszy fragment najprzeciętniejszej polskiej osady jest aż tak mocno 
osadzony w naszej historii i tego nie da się odkreślić grubą kreską.
Doktora Henryka Wasilewskiego, który mimo groźnego postrzału w 
lewą rękę opiekował się poszkodowanymi kolegami, zakłuto bagnetem. 
Zmarł w mękach z powodu upływu krwi. Czerwona piana na ustach 
mogła oznaczać, że miał przebite płuco. Zamordowano wówczas jesz-
cze jakiegoś oficera ze służby medycznej. On też kategorycznie odmó-
wił zdjęcia swego munduru. Nie znamy jego nazwiska, istnieją wszakże 
poszlaki, że mógł to być podchorąży lub porucznik Fiuta.
 I tak szpital polowy w Grabowcu, w którym leżało dwudziestu 
rannych, w tym ten jeden ze zgorzelą oczekujący na amputację nogi, 
pozostał bez żadnej medycznej opieki.
O godzinie 14.30 w gminie zamienionej już na komitet rewolucyjny 
odbyło się ważne zebranie. Stanowi to moment niezwykle istotny dla 
naszej opowieści. Każde zebranie bowiem to zbiorowość, która potrafi 
uskrzydlić najmniej logiczne i najbardziej okrutne decyzje. Ma też moc 
rozmydlania odpowiedzialności. To zebranie zwołała strona sowiecka. 
Poza ukonstytuowaniem się jaczejki partyjnej na tym właśnie „rewo-
lucyjnym posiedzeniu” postanowiono ewakuować z Grabowca szpital 
polowy. Ewakuacja to słowo raczej dobroczynne. Oddala ono wszyst-
kich od grożącego im niebezpieczeństwa. Czy to nacechowane samary-
tańskim duchem słowo można w ogóle kojarzyć ze zbrodnią?
A jednak...
O godzinie 17.00 25 września 1939 roku ci z czerwonymi opaskami 
zaczęli wypędzać rannych z ich legowisk. Do pomocy użyto dwóch nie-
grabowieckich mężczyzn, odzianych jakby w nieco za małe ubrania. Na 
drodze uformowano kolumnę. Ranni musieli o własnych siłach dojść 
do Góry Grabowieckiej. Tam miały na nich oczekiwać podwody, któ-
rymi miano odtransportować ich do hrubieszowskiego szpitala. Rodzi 
się pytanie: dlaczego te furmanki nie podjechały pod szkołę? Dlaczego 
mieszkańcom Grabowca nie pozwolono zbliżyć się do rannych? Pyta-
my retorycznie o to, na co mamy jednoznaczną odpowiedź. O godzinie 
17.15 ruszył spod starej grabowieckiej szkoły makabryczny pochód 
ludzi sczerniałych, kulawych, z usztywnionymi ramionami i nogami. 
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Silniejsi nieśli konających, trapionych gorączką. Niektórzy kroczyli 
milczą-co, posuwając się drobnymi, dziecinnymi wręcz krokami. Inni 
postękiwali za każdym oddechem, a byli i jęczący z bólu. Ci z eskorty 
kłuli ich bagnetami, popędzali, przeklinając własne matki, cara i Boga.
Nigdy nie zastanawiał mnie bezsens śmierci. Widzę w niej bodaj czy nie 
najsprawiedliwszy, logiczny zamysł Stwórcy. Zawsze jednak zastanawia-
łem się nad sensem bólu przed śmiercią, szczególnie tego bólu zadane-
go jednemu człowiekowi przez drugiego, który przecie ma świadomość, 
że i on umrze, i to być może w takich samych okolicznościach. Tkwi w 
tym jakiś nonsens i paradoks. Kolumna rannych posuwała się powoli. 
Może ktoś pomyślał wtedy: dlaczego jedni osiągają wieczność prawie 
za darmo, a my musimy szukać jej aż tam hen, na wyżynach Zamkowej 
Góry. Eskorta wypełniała jedynie rozkaz komitetu rewolucyjnego — 
ewakuowano z Grabowca szpital polskich rannych żołnierzy.
Słowo „towarzysz” zostało w ostatnich latach przez wielu ludzi znie-
nawidzone lub wyszydzone, tymczasem istnieją sytuacje, kiedy słowa 
tego nie da się zastąpić ani „kolegą”, ani „przyjacielem”. Gdy kolumna 
rannych mijała most na Wolicy, most, przy którym leżał jeszcze zabity 
przed południem koń polskiego kawalerzysty, jeden z rannych osunął 
się na ziemię. Wtedy dwaj nieco silniejsi towarzysze niedoli unieśli go i 
chwyciwszy pod ręce powlekli za innymi.
 Trudno dziś powiedzieć, czy wszyscy ranni doszli do wyznaczonej im 
mety. A jeśli nawet to zdołali uczynić, to czy byli przytomni i świadomi. 
Dwóch przyniesiono na noszach. Ci na pewno nie zdawali sobie sprawy 
z niczego.
Było już zupełnie ciemno. Zapalono kilka pochodni. Właśnie wtedy 
rozległy się pierwsze strzały. W jednym z gliniastych zaklęśnięć Góry 
Grabowieckiej rozpoczął się potworny mord na polskich żołnierzach. 
Raniły ich kule hitlerowskie, dobiły stalinowskie. Układ von Ribben-
tropa i Mołotowa owocował. Na Górze Grabowieckiej znalazło się 
kilka ładownych dworskich furmanek. Mieszkańcy okolicznych zagród 
sądzili, że podwody są przygotowane po to, by odwieźć pomordowa-
nych na miejsce pochówku. Było to błędne mniemanie. Do wozów 
tych będziemy musieli jeszcze powrócić, jako do jednego z najbardziej 
zagadkowych elementów opisywanych wydarzeń.
Tymczasem na Górę Grabowiecką zajechał mały pleciony wózek za-

przężony w chudą chabetę. Tych dwóch niegrabowieckich mężczyzn 
zaczęło wrzucać na niego ciała pomordowanych. Mieszkał wtedy w 
Grabowcu Żyd woziwoda, którego przezywano Kuka. Inni Żydzi na-
zywali go Ajpe, co oznaczało głupawy, a on był po prostu biedny i tak 
samo zagłodzony, jak jego koń. Otóż jego pobratymcy, ci z czerwonymi 
opaskami, kazali mu zwieźć ciała pomordowanych na cmentarz. Jadąc 
po raz ostatni Kuka wiózł po między pomordowanymi tych dwóch, 
którzy odziani byli w przykrótkie spodnie. A Żyda Kukę i jego żonę w 
kilka dni później znaleziono martwych. Za dużo widzieli i wiedzieli, 
musieli zginąć od trucizny.
Znów wakacje, przyjechałem do Grabowca, do swych starych przyja-
ciół. To oni pomogli mi w rozsupłaniu wielu tajemniczych węzłów tych 
wydarzeń, które czas zdążył zatrzeć, a niekiedy i wypaczyć.
Pan Edward Cieszkowski liczy ponad osiemdziesiąt lat, jest jednym z 
żyjących jeszcze ludzi, którzy tamtej nocy pochowali „ewakuowanych” 
ze szpitala na grabowieckim cmentarzu. To on opowiadał mi kiedyś o 
nastroju niedzielnego wieczoru, gdy Polacy odeszli. Teraz jest starszy 
jeszcze o kilka lat. Może dlatego jego słowa nabrały większej wagi.
Patrzę na niego i chciałbym się wypytać o najdrobniejsze szczegóły 
dotyczące tragicznych dni. Przecie Cieszkowski z nieżyjącym już dziś 
sołtysem Kalinowskim zajęli się wtedy pogrzebem nieszczęśników. 
Pytam staruszka:
—Czy świecił tej nocy księżyc? Czy ktoś was pilnował? Czy wszyscy 
przywiezieni żołnierze byli już martwi?
Starzec patrzy na mnie z pobłażaniem. Mówi cicho:
—Spełniliśmy tylko swój chrześcijański i obywatelski obowiązek. Któż z 
nas wtedy wiedział, czy nie podzielimy losu tych pogrzebanych?
 Dostrzegam, że mój rozmówca w trakcie opowieści sam się wzrusza. 
Opowiada dalej cicho i z rozwagą o tym, jak ostrożnie układali ich, 
jednego przy drugim, w tej ziemi, której bronili. Leżą tam od lat, bez 
trumien, nadzy, poszarpani kulami. Każdy ma strzaskaną czaszkę. 
Tylko niektórzy zachowali nazwiska. Innym i to odebrano. Tylko Bóg 
rozpozna ich na Sądzie Ostatecznym.
Znów minął rok. Tym razem zebraliśmy się w sali katechetycznej gra-
bowieckiej parafii. Mój przyjaciel, pan Sawiniec, postarał się, by w spo-
tkaniu, zorganizowanym na moją prośbę, uczestniczyli najstarsi ludzie 
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Grabowca. Czytam im mój tekst, prosząc o zwrócenie uwagi na błędy i 
nieścisłości. Większych uchybień nie znajdują, są poruszeni. Nasycają 
moją narrację niewiarygodnymi wręcz szczegółami. Nie opiszę ich, bo 
roznieciłyby tlący się płomień nienawiści. W końcu ich wspomnienia 
dochodzą do punktu, którego sam nie potrafiłem ani wyjaśnić, ani do 
końca zbadać. Kiedyś sołtys, pan Kalinowski, opowiadał mi o jeszcze 
jednym zdarzeniu, które miało miejsce tamtej nocy na Górze Grabo-
wieckiej. Pytam zebranych w salce parafialnej, czy coś słyszeli o har-
cerzach lub kadetach. Jak to naprawdę było? Patrzą na mnie zdziwieni. 
Jakże można było o tym zapomnieć? Padają nowe nazwiska świadków: 
Biernacki, Kozłowski. Tylko, że wtedy żadnych zwłok nie odnaleziono, 
a wszyscy wstrząśnięci byli wymordowaniem rannych.
Otóż w świetle faktów, a nie dramatycznych wspomnień, okazało się, 
że owej nocy pod osłoną pierwszej zbrodni dokonano w Grabowcu 
drugiej, jeszcze okropniejszej. Wspomniałem już o dwudziestu kilku, 
a może trzydziestu „ochotnikach” maszerujących od strony Miączyna 
ku Grabowcowi. Polski dowódca resztek przerwanego frontu kazał tym 
najmłodszym maszerować na tyły, chcąc ocalić ich od niewoli. Tak na-
prawdę, to nie wiemy, ani kim byli, ani ilu ich było, ani skąd pochodzili. 
Pewne jest, że do Grabowca nigdy nie doszli. Zanocowali w dwu zagro-
dach stojących przed Górą Grabowiecką. Doszli tam tak zmęczeni, że 
pokładli się w stodołach, na słomie i sianie.
Bolszewicy odnaleźli ich koło północy. Podpalono stojący na uboczu 
stóg, otoczono zagrody. Wymordowano wszystkich. Leżący w chwa-
stach mieszkańcy przysiółka widzieli to i mogą zaświadczyć. Różne 
są techniki mordowania. Te honorowe, z plutonem egzekucyjnym. Te 
masowe, gdy karabin maszynowy kosi ludzi ustawionych nad długą 
mogiłą. W końcu te najbardziej upodlone, sowieckie. Kat nie widzi twa-
rzy swej ofiary. Stanowi to jedyny ludzki aspekt tego procederu śmierci. 
Zwyrodnialec kat nie dostępuje tu łaski dostrzeżenia w oczach ofiary 
ani gnie¬wu, ani przebaczenia, ani nawet obojętności.
W tym konkretnym przypadku do zabicia każdej ofiary użyto aż trzech 
ludzi. Dwaj prowadzili skazańca, wykręciwszy mu wcześniej ręce. 
Niekiedy nawet nieśli go nad ziemią. W tym czasie kat strzelał, przy-
kładając lufę do potylicy. Nie musiał celować, nie mógł chybić, nie miał 
potrzeby poprawiania swego błędu. W tych warunkach każdy strzał 

niósł śmierć. Sposób niezwykle skuteczny, zastosowany później w Katy-
niu, a wypracowany już wtedy i zastosowany parę dni po przekroczeniu 
granicy polskiej. Przerażenie mnie ogarnia, gdy to piszę. A jaki strach 
musieli czuć ci, którzy zza płotów oglądali kaźń! A ci nieszczęśnicy, 
ledwie zbudzeni ze snu, którym skracano ich młode życie? Co oni czuli 
poza strachem? Czy mieli świadomość sensu swej śmierci? Bo tylko to 
w ich położeniu stanowiło ostatni jeśli nie pro¬myk, to bodaj poblask 
nadziei. Przygotowane na Górze Grabowieckiej podwody, o których 
wspomniano, wywiozły zwłoki pomordowanych w kierunku Chełma.
I tu wszelki ślad po zamordowanych i furmankach ginie. Następnego 
dnia obfite strugi krwi na klinkierze szosy świadczyły, że tej nocy w 
Grabowcu wydarzyło się jeszcze coś, o czym nie wszyscy wiedzieli. Jest 
to nie wyjaśniona do końca zagadka śmierci kilkunastu, a może kil-
kudziesięciu harcerzy, kadetów czy ochotników. Może ktoś się i o nich 
upomni.
Po dwóch tygodniach postoju, podczas którego zginęło jeszcze kilku 
polskich żołnierzy, bolszewicy opuścili Grabowiec. Wycofali się za Bug, 
oddając Lubelszczyznę hitlerowcom. Pozostawili po sobie nienawiść 
tak wielką, że później nie potrafiły jej osłabić ani wieczornice przyjaźni 
polsko-radzieckiej, ani uroczyste rocznice wielkiej rewolucji. Zresztą 
Grabowiec podczas okupacji stał się niepisaną stolicą Armii Krajowej 
obwodu hrubieszowskiego. Po wyzwoleniu wielu tutejszych ludzi przy-
płaciło swój patriotyzm więzieniem, torturami i śmiercią.
Wracajmy do naszej opowieści. Otóż konieczne staje się jakieś jej 
podsumowanie. Dla mieszkańców Grabowca wydarzenia z 25 września 
1939 roku stanowiły zawsze symbol stosunku komunistów wszelkiej 
maści do tego, co polskie. Ileż to razy delegacje mieszkańców osady 
udawały się do władz, prosząc o zezwolenie na postawienie pomnika 
lub bodaj pamiątkowego kamienia, który uczciłby pamięć bohaterów.
Znamienna jest wypowiedź pewnego urzędnika szczebla wojewódzkie-
go w Zamościu:
— Wyście pewnie poszaleli, towarzysze kombatanci. Przecie Armia 
Czerwona wyzwoliła nas z faszystowskiej niewoli. Oni na swych ba-
gnetach przynieśli nam wolność i sprawiedliwość społeczną. Uwolnili 
nas od obszarników i innych krwiopijców. A wy okazujecie im taką 
wdzięczność... Nieładnie... Nieładnie. Pomnik pomordowanym stawiaj-
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cie, to się chwali. Polska walczyła wtedy — jak wiecie — z Hitlerem. O 
tym możecie napisać, ale wara od szkalowania naszych wyzwolicieli, 
obrońców ładu społecznego.
 Zawsze zapytywałem siebie, czy ci instruktorzy, agitatorzy, prelegenci 
wierzą w to, co mówią, bo nie znają prawdy, czy też mają dwa oblicza. 
Do dziś nie potrafię z całą pewnością na to odpowiedzieć. Jeśli będzie-
cie kiedykolwiek w Grabowcu, w miejscu, gdzie wydarzyły się opisa-
ne wypadki, spójrzcie na pomnik, który tamtejsza ludność wzniosła 
bohaterom polskiego Września. Do głównej inskrypcji dodano później 
niewielką płytkę z napisem: „pomordowani przez Armię Czerwoną”.
Jak wielkie zmiany musiały zaistnieć w naszej ojczyźnie, by na cokole 
pomnika z orłem mogła znaleźć się ta lapidarna informacja. I tu można 
by naszą opowieść zakończyć, gdyby nie pewien zadziwiający fakt. Oto 
istnieją — nawet w Grabowcu — ludzie, którzy oczekują dnia i godziny, 
by właśnie ten napis wyrąbać, usunąć na wieki. Innymi słowy, żyją po-
śród nas i tacy, którzy zdążyli znienawidzić prawdę. Ci ludzie są równie 
biedni, co niebezpieczni.
I jeszcze jedno. Na swego odkrywcę czekają groby owych harcerzy czy 
kadetów. Wcześniej czy później i im postawimy pomnik.
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Była sobota. Liście z drzew już opadły, a blady błękit nastrajał czło-
wieka melancholijnie. Zamknąwszy szufladę zacząłem żegnać 

swego szefa. Żukowski siedział jakiś osowiały, jak zawsze w czarnym 
wyświechtanym płaszczu narzuconym na ramiona. Na jego biurku pię-
trzył się stos papierów i góra niedopałków składanych w szczerbatym 
talerzu. Z prawej strony — pod ręką — leżał pistolet „walter" kaliber 
7,65.
—Do poniedziałku, szefie — powiedziałem chwytając za klamkę.
—Niezupełnie — mruknął Żukowski. — Będę ciebie potrzebował dziś 
w nocy. Spróbujemy wspólnie załatwić taką jedną polską sprawę. Bę-
dziesz mi bardzo pomocny.
Zaraz później spytał:
—Dlaczego nie chcesz mieć pozwolenia na broń?
—Broni nie potrzebuję. Co ma być i tak się stanie.
—Idźże teraz, prześpij się, wieczorem poślę po ciebie mundurowego.
Dziwnym człowiekiem był ten mój szef. Przedwojenny robociarz, bru-
karz, szkolny kolega ojca. Oczytany i mądry, ale komunista z krwi i ko-
ści, i to taki, który przed wojną potrafił odszczekiwać się samemu staro-
ście. Podczas okupacji nałożono cenę na jego głowę. Tułał się wtedy po 
okolicznych wioskach. Czasem sypiał na naszym strychu i wciąż czytał 
i czytał, oczekując swego raju. Gdy Sowieci z Armią polską przekroczyli 
Bug, zaczął dwoić się i troić. Został pełnomocnikiem reformy rolnej, a 
zaraz później powiatowym sekretarzem Komitetu PPR. Zresztą kim on 
nie był — prowadził Radę Związków Zawodowych, Urząd Informacji i 
Propagandy. Dwa razy strzelano do niego, ale bezskutecznie. Raz kula 
rozpruła mu połę płaszcza. On działał dalej.
Przygotowywałem się właśnie do małej matury, nadrabiając okupacyjne 
braki, gdy któregoś dnia Żukowski przyszedł do nas i powiedział:
—Potrzebuję waszego chłopaka do pracy w biurze.
Popatrzyłem na niego trwożnie.
—Ja — proszę pana — muszę się uczyć.
Moja Mama dodała:
—Chce zostać kimś w życiu. Dajcie mu teraz spokój.
—To pewne, że zostanie „kimś tam”, ale będzie się uczyć w nocy. W 
dzień zarobi na utrzymanie. Mianuję cię kierownikiem swego biura
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w starostwie. Będziesz referentem kultury i sztuki. Ty już przed wojną 
byłeś spryciarzem... Dasz sobie radę.
Zacząłem się bronić:
—Proszę pana — przecie ja jestem wierzą cym katolikiem i w ogóle...
Żukowski na to:
—Panów właśnie rozgoniono i nigdy więcej nie nazywaj mnie panem, 
obraża mnie to. Co do drugiej sprawy, nic się nie martw, ja też kiedyś 
służyłem do Mszy. Jesteś na początku drogi, to ci przejdzie. A poza tym, 
co mnie obchodzą twoje nawyki, znam ciebie i wiem, co umiesz, to naj 
ważniejsze.
A ja umiałem pisać i czytać. Dzięki kontaktowi z dziećmi emigrantów 
carskich poznałem język rosyjski. Potrafiłem nawet pisać na maszynie. 
I stało się. Nie wiedzieć kiedy, zaraz po rozpoczęciu pracy w starostwie, 
do mnie właśnie zaczęto telefonować z Lublina, upominając się o spra-
wozdania. Ja sprawdzałem poprawność przemówień, rozliczałem pro-
wiant, kładłem na biurko Żukowskiego jego harmonogramy dnia. Do 
mojego położenia w tym czasie można by odnieść dowcip o głaskaniu 
tygrysa: było to i śmieszne, i straszne zarazem. A iluż to takich urzędni-
ków piszących wtedy oficjalne pisma wywieziono następnego dnia dalej 
niż do Lublina? Po niektórych to i słuch zaginął. Ilu innych zastrzelono 
zza płotu. Gdy żegnałem się w tamtą sobotę z Żukowskim, on mruknął
—Wieczorem przyjdzie konwojent. Uprzedź rodziców, bo się przerażą. 
Zresztą jak zobaczą, że idziesz z harmonią, strach im minie. Dziś je steś 
mi potrzebny właśnie z harmonią.
Żukowski zapatrzył się gdzieś daleko. A ja powiedziałem:
—Idźcie i wy, szefie, przespać się trochę.
Nie mogłem mówić mu „Franku”, bo to nie wypadało, za „pana” się 
obrażał. To „wy” psuło mi szyki, było mało polskie, ale trudno.
Konwojent przyszedł około jedenastej wieczorem. Niewielu było w 
miasteczku śmiałków, którzy o tej porze odważyliby się wyjść na wła-
sne podwórko. Godzina policyjna obowiązywała rygorystycznie. A kto 
nie chciał mieć nieproszonych gości, gasił światło, nawet gdy nie spał. 
Każdego ranka na ulicach miasteczka znajdowano zabitych.
Młody chłopak z pepeszą był jakby mało rozgarnięty albo dostał zbyt 
ogólnikowe rozkazy. Zwrócił się do mnie oschle:
—Ubierać się. Jesteście aresztowani, wy i wasza harmonia. Przy próbie 

ucieczki strzelam bez uprzedzenia.
Powiedziawszy to odciągnął zamek pepeszy. Prowadził mnie dobrze 
znanymi ulicami miasteczka. Chciałem nawiązać z nim rozmowę. Za-
pytałem go, skąd pochodzi, i zaraz poczułem bolesne pchnięcie lufą w 
plecy.
—Milczeć do cholery. Co cię obchodzi, skąd jestem.
 To wszystko. Szliśmy w kierunku dzielnicy żydowskiej. Raz po raz 
słychać było groźne ostrzeżenia:
—Stój! Hasło? Ani kroku naprzód, bo strzelam.
Nas nie zatrzymano, chociaż wokół coś chlupało i stękało.
W pewnej chwili poczułem mrowienie pod podeszwami. Przepra-
wialiśmy się właśnie przez błotną ulicę. To tu parę miesięcy wcześniej 
hitlerowcy rozstrzelali całą rodzinę malarza pokojowego, Zajdla. Ojca, 
matkę i dwoje dzieci. Żydzi leżeli nadzy w kałuży krwi. Widziałem to i 
przypomniał mi się wigilijny talerz barszczu. Kałuża miała taki kolor. 
Ciała przypominały uszka. Nieopodal opisanego miejsca stał jedyny w 
tej części miasta murowany, piętrowy dom, z którego płatami opadał 
tynk. Na piętrze jarzyły się wszystkie okna. Dół pozostawał ciemny. 
Snuły się tu patrole polskie i sowieckie, nieufne, jakby pilnujące siebie 
nawzajem. Nikt do nikogo nie mówił słowa. Konwojent przekazał mnie 
wartownikowi stojącemu w ciemnym prostokącie drzwi.
—Oddaję ci tego aresztanta z harmonią, ale bez pokwitowania.
Ten w sieni zaczął się śmiać.
—To on ciebie prowadził jako aresztanta?
Poznałem chłopaka z Hrubieszowa. Był nim Mikołaj Karpowicz, silne 
byczysko, niemal do wczoraj fornal z Cichoburza. Dziś milicjant. Miko-
łaj zaczął się śmiać, ale nagle przestał.
—Wiesz — powiedział — ty miałeś szczęście. On po nocy mógł cię 
naprawdę rozwalić.
Upowcy zakatowali mu rodziców. Mści się gdzie może. A teraz — do-
rzucił — pnij się po schodach i trzymaj fason. Żukowski już dwa razy
o ciebie pytał. Tam na piętrze wszyscy są z fasonem i gwiazdkami.
Tymczasem na górze trzasnęła krótka seria z maszynowego pistoletu, a 
zaraz później z brzękiem posypało się szkło. Przywarliśmy z Mikołajem 
do ściany. Na piętrze ktoś zaczął się śmiać.
—To dobrze — rzekł Karpowicz. — Jeśli postrzałach słychać śmiech, to 
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znaczy, że tam się tylko bawią.
Po stromych schodach wszedłem na piętro. Nienawykłe do światła oczy 
początkowo dostrzegły jedynie sporo snujących się ludzkich sylwetek 
owianych dymem. Później zacząłem rozpoznawać szczegóły.
A więc mundury sowieckie i polskie. Te pierwsze łatwo było rozpo-
znać po kształcie spodni, które przypominały rozgniecioną pluskwę. 
Kręciło się też sporo cywilów — tutejszych i przyjezdnych. Było kilka 
dziewczyn pracujących w urzędach i sporo takich, które zarabiały tylko 
nocą. Gwar, zaduch i brak patefonu — taką zastałem sytuację. Po chwili 
wypatrzył mnie Żukowski. Siedział pomiędzy dwiema krótko ostrzyżo-
nymi kobietami, z których jedna płakała, powtarzając w kółko:
—Nie mów mi, że on może nie wrócić, że zginął...
—Albo cię po prostu rzucił — dodała druga. — Znalazł sobie młodszą.
—Nie! Zginął. Wolę, żeby zginął.
Żukowski poderwał się, kobietom został za-ledwie jego płaszcz, ten, w 
którym przeżył okupację. Nachylił się nade mną i szepnął:
—Najpierw zagraj nam ze trzy kawałki, niech wiara się rozochoci, póź-
niej pogadamy o reszcie.
Usiadłem na niskim pieńku. Woźny z naszego biura, Józef Sadowski, 
widząc to przyniósł grubą szklankę z okowitą.
—Niech pan młody — tak mnie nazwał — sztachnie się na rozgrzewkę. 
Mam też dla rodzi ców bochenek chleba i boczek. Przyda się.
Wypiłem wódkę duszkiem. Sadowski podsunął mi pod nos skibkę 
razowca. Wiadomo, że po spirytusie trzeba powąchać chleb. Po chwi-
li odezwała się moja harmonia. Jak przystało na wytrawnego grajka, 
zacząłem od walca. Był to stary walc. Na sopkach Mandżurii. Grałem 
go, jak umiałem, we własnym układzie, wplatając do tego inne walce, 
mało ważne. Tu nikt nie pytał, jak się gra. Szło o muzykę, a właściwie o 
taniec. Izba na piętrze żydowskiego domu zakołysała się. Panie prosiły 
panów i odwrotnie. Kobiet wszakże było mniej. Zła sprawa. Polski ka-
pral objął więc ruskiego i tańczyli razem, nie zdejmując pepesz z ple-
ców. Ktoś przytupywał, jakby walc był oberkiem. Ktoś inny nucił znane 
lub zmyślone słowa do granej melodii — o księżycu, który rozświetlał 
ponury górski krajobraz. Zapotrzebowanie na muzykę było olbrzymie. 
Grałem więc na okrągło, to samo po raz dziesiąty, a pary wirowały, po-
trącając stoły i taborety. Było duszno i coraz bardziej straszno.

W pewnej chwili zatrzymało się przede mną dwoje Ruskich. Ona, na-
wet ładna dziewczyna, z ręką, przy której pozostał tylko kciuk i wskazu-
jący palec, trzy pozostałe były ucięte. On, zapatrzony w partnerkę jak w 
zorzę, całował ją w tę zniekształconą i ledwie wygojoną dłoń. Zawoła-
łem:
—Sadowski! Daj jeszcze wódki!
Tych dwoje zakochanych poprosiło mnie:
—Graj głośniej i szybciej, żeby serca łomotały. Przeżyliśmy wojnę.
I grałem, bo okowita Sadowskiego sprawiła, że spod palców ulatywały 
coraz śmielsze akordy. Oczy wszakże błądziły po sali, jakby pytając: 
Skąd ja się tu znalazłem, skąd i po co? Grając miałem czas patrzeć na 
postrzelane ściany i wąsatego generalissimusa, który ojcowskim uśmie-
chem błogosławił i tych, którzy zmarli, i tych, co teraz tańczą. Wokół 
stały stoły zasłane gazetami. Na nich ustawiono wiadra ze studzien¬ną 
wodą. Pomiędzy nimi znalazły się miednice z pokrojonym boczkiem i 
kiełbasą.
Wszędzie leżał chleb i stały litrowe butelki, pełne i częściowo opróżnio-
ne. Z okowitą z leopoldowskiej gorzelni. Jakiś cywil podszedł do stołu, 
chwycił jedną z butelek i zaczął pić, ale organizm się bronił, nie chciał 
przyjąć płynu. Wręcz odwrotnie... Cywil zapaskudził jakiegoś eleganta. 
Chwiejnym krokiem wyszli obydwaj. W ciemniejszych kątach siedzieli 
ci, którym nogi nie służyły już do tańca; stamtąd dochodziły strzępy 
rozmów. Poruszano tematy od-wieczne, coś z serii o wyższości papieża 
nad soborem. Ale temat był uwspółcześniony. Lewosz do Nowosadowi-
cza mówił:
—Gdyby taki Stalin zechciał, mógłby wszystkich ukatrupić. Mnie, cie-
bie i wszystkich towarzyszy, ale on tego nie chce.
Drugi głos jakoś rzewnie dodał:
—Byłoby mu smutno i opatrznie samemu.
Dlatego ich nie tłucze. Musi nimi zarządzać...
Znów ktoś strzelił, tym razem z nagana, do pająka dostrzeżonego w 
kącie sufitu. Rozległy się brawa.
—Trafiony w odwłok, takaż jego mać. Wiwat snajper!
Byłem zmęczony i spocony, więc odłożyłem harmonię. Właśnie wtedy 
podszedł do mnie sam major Michaił Antonowicz Udalec.
Stanął w rozkroku i wrzasnął:
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—Katarynka ci się zacięła, czy co? Od godziny rzępolisz to samo, a 
fałszujesz jak kasjer, gdy liczy ruble.
Po czym klasnął w dłonie. Na sali zapanowała wielka cisza. Tylko sy-
czały karbidówki pachnące czosnkiem. Major zaś wyrobionym, wręcz 
operowym głosem zaintonował swoją rosyjską pieśń: „W doł pa ulicy 
mietielica mietiot...” Znałem tę pieśń. Trochę ckliwa melodia i senty-
mentalne słowa, rosyjska tęsknota. Nieznany kochanek błaga dziewczy-
nę, by pozwoliła do syta napatrzyć się na jej piękno. Zacząłem grać, a 
cała sala wtórowała mi słowami i pomrukami. Ci bowiem, co nie znali 
tekstu, też udawali, że śpiewają. Brzmiało to śmiesznie. Byli i inni, któ-
rzy zaczęli tańczyć, szurając nogami i kucając jak przy kozaku. Major 
poklepał mnie po ramieniu i powiedział:
—Mołodiec. Zna nasze pieśni, na wyrywki zna.
Wtedy zbliżył się do nas Żukowski z jakimiś dwoma obcymi mi osob-
nikami. Jeden z nich, objuczony ciężką drewnianą kaburą mauzera, był 
ponoć nowym szefem Urzędu Bezpieczeństwa. Ten popatrzył na mnie 
paskudnie, zresztą tak samo jak na Żukowskiego.
—Towarzyszu Krawczenko — rzekł Żukow-ski — zajmijcie się chwilę 
majorem. On nie może się tu nudzić, a ja mam do przekazania pewną 
sprawę harmoniście. I nie patrzcie na mnie jak wygłodzony byk na 
jałówkę.
—Słuchajże ty—szepnął Żukowski — wiem, że ten Udalec ma do ciebie 
słabość. On jest podobno artystą malarzem. Jesteś bezpartyjny, wierzą-
cy i nie masz nic do stracenia. Tobie to ujdzie. Towarzysze chcą nam 
zabrać wyspę kryłowską wraz z ruinami zamku.
Zaperzyłem się:
—Nie mają prawa!
—Idzie o to właśnie, żebyś im taktownie o tym powiedział. Załatwiaj to, 
ale bez nas. Nie spieraj się o racje, bo przegrasz. Kup dla Polski Ludowej 
wyspę wraz z zamkiem. A teraz zacznij grać. Rżnij Katiuszę.
Harmonia odezwała się. Ludzie zaczęli pląsać, śpiewać, gonić się po 
sali, ktoś wywrócił stół. Udalec siedział obok, oczy utkwił w wypluty 
przed chwilą niedokurek. Patrzył nań jak rybak na nieruchomy spławik 
wędki. Trudno odgadnąć, był zły czy tylko zadumany. O czym myślał? 
Nagle wstał i krzyknął do mnie:
— A tiepier’ sigraj czto to bożestwienno, da pa czudniej.

Mam zatem zagrać coś pobożnego, i to z wyczuciem, pięknie...
A proszę bardzo — pomyślałem i zacząłem grać, naśladując organy, 
Boże, coś Polskę... Na sali uciszyło się. Ludzie jakby otrzeźwieli. Nowo-
sadowicz z Lewoszem wstali. Ktoś nawet krzyknął:
—Mołczat’!
Święta melodia niczym uspokajający opar zmieniła nastrój tej sali. 
Żukowski stał nieruchomo, patrząc na portret Stalina, który wciąż 
dobrotliwie uśmiechał się. W pewnej chwili major plunął przez zęby, 
celnie trafiając w swój niedopałek, po czym wstał i zawołał:
—Chwatit.
Czynił wrażenie jakby też trochę zmienionego.
Tu wypada powiedzieć coś o samym majorze. Był dowódcą sowieckiego 
garnizonu Hrubieszowa. Jego oddział stacjonował w najpiękniejszym 
domu miasta, w dworku „du Chateau”, który otoczono na tę okolicz-
ność podwójnymi zasiekami. Ludzi Udalca nazywano grzecznościowo 
pogranicznikami. Wszyscy jednak wiedzieli, że są to rasowi enkawu-
dyści. Majora poznałem w okolicznościach niecodziennych. Zbliżało 
się jakieś święto państwowe i na oświetlonej scenie malowałem właśnie 
wielki portret Naczelnika Kościuszki. Sala miejscowego kina tonęła w 
mroku. Pracowałem szybko. Skąd wtedy mogłem wiedzieć, że jestem 
nie tylko malarzem, ale i aktorem? Podpatrywał mnie bowiem „kwiat 
szlachty” z miejscowego sowieckiego garnizonu. W pewnej chwili, gdy 
Kościuszko był prawie gotowy, posłyszałem brawa. Wtedy wyszedł na 
scenę major Udalec i zapytał:
—Młody człowieku, skąd tak dobrze pozna łeś fach? Kto uczył ciebie 
rysować?
Odpowiedziałem:
—Dziadek, a czasem tutejszy, emerytowany profesor carskiego jeszcze 
gimnazjum, Aleksandrów, absolwent petersburskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, ale to już staruszek.
—A skąd tak dobrze mówisz po rosyjsku?
—Też dzięki niemu i kolegom, dzieciom emigrantów.
 Major poklepał mnie po plecach i poprosił o pilne namalowanie Felik-
sa Edmundowicza Dzierżyńskiego. Po chwili wrócił mówiąc:
 Tego Aleksandrowa to ja bym chętnie po znał.
Już następnego dnia staruszek-profesor został przez majora zaproszony 
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na herbatę z wiśniowymi konfiturami. Ich rozmowa trwała całe trzy 
godziny. Opowiadali sobie coś bardzo intymnego, bo Aleksandrów 
wychodząc ocierał oczy chustką i mamrotał: „A jednak Rosja Rosją 
pozostała — co by nie mówić.” Samochód dowódcy odwiózł starego 
emigranta do domu z dwoma workami konserw i sągiem porąbanego 
drewna. Staruszek pożalił się bowiem, że stale mu zimno. Gdy parę dni 
później zaszedłem do profesora, dowiedziałem się, że Udalec to na swój 
sposób patriota, zna się doskonale na rosyjskim malarstwie i pochodzi 
z twerskiej guberni.
Nasz major wzywał do siebie i polskich inteligentów. Sędziego potrafił 
nawet zapytać, czy woli Słowackiego od Mickiewicza, czy odwrotnie. 
Do nas na podwórko też przychodził i pozował do rysunkowego por-
tretu, który zabrał z poszanowaniem, chwaląc podobieństwo i miękki 
modelunek „twarzy pooranej trudami wojny”. Kiedyś zapytał mnie z 
nagła:
—Jak myślisz, co z tego wszystkiego wyniknie?
Udałem, że nie rozumiem pytania. Niby z czego? Wtedy major 
uśmiechnął się i powiedział coś bardzo znamiennego:
— Boisz się być ze mną szczery? Nie dziwię się. Ja, miły mój, sam sobie 
nie ufam. Taki czas nastał teraz. Chciałem tylko wiedzieć, czy ten czas 
zakończy się, czy już tak plugawie pozostanie na zawsze.
Teraz miałem tego oto właśnie człowieka zapytać o przyszłość kry-
owskiej wyspy. I poczułem strach. Dziś wydaje się to śmieszne, wtedy 
jednak... Odłożyłem harmonię i poszedłem kusić los. Wiadomo było, że 
przyjechała jakaś komisja, że coś nad Bugiem mierzą, że Udalec jeździ 
tam swoim gazikiem, wiedziałem, że ważą się losy granicy. Żukowski 
wraz z polskim pułkownikiem, Hryniewiczem, pokazali mi w kuchni 
cztery przykryte workami dymiony, wypełnione spirytusem. Stały tam 
również dwie pary oficerskich butów z cholewami. To zapłata za wyspę. 
Tylko jak zacząć rozmowę?
Sytuację ułatwił fakt, że to Udalec szukał na sali mnie, a nie ja Udalca.
—Hej ty, grajek — zawołał nagle — podejdź no, wypijemy zdrowie twe-
go profesora. Alek sandrów, miły mój, był tyle lat na obczyźnie,
a Rosji nie zdradził. Nikt go w patriotyzmie nie kształcił, a on, popatrz, 
jest taki sam jak kiedyś.
Twardy charakter. Za jego i twoje zdrowie. Szklanki uderzyły o siebie, 

usiedliśmy pod piecem.
—Myślę — zaczął major — że porozmawiamy sobie teraz o Wieriesz-
czaginie albo o Szyszkinie. Dobrze?
 
 Nie — wtrąciłem. — Jeżeli pozwolicie, porozmawiamy o skraw-
ku naszej ziemi.
Poczułem, że fala gniewu ścieka mi jak lepki miód spod czaszki. Do 
cholery, przecież nie chcę go prosić o Zaleszczyki, ale o wyspę, która 
i tak prawnie się nam należy. To nie żadna łaska. Wypiliśmy to, co w 
szklankach pozostało. Major jakoś wolno i dostojnie powtórzył:
—O skrawku polskiej ziemi porozmawiamy, powiadasz? Masz na myśli 
wyspę na Bugu z ruinami zamku, czyż nie tak?
—Właśnie tak.
Oczekiwałem, że teraz coś nastąpi, a Udalec sięgnął do kieszeni swej 
bluzy i wyjął papierosa.
—I słusznie — powiedział — że upominasz się o swoje. Od siebie same-
go to, czy z podpuszczenia innych?
—Inni boją się tej sprawy.
Spojrzał na mnie przeciągle i powiedział:
—Harmonisto, ja lubię ludzi podobnych do ciebie, szczerych i otwar-
tych, tylko że ja nie jestem w tej komisji, która decyduje. O tym poroz-
mawiaj z Gordijenką, to taki ryżawy i kurnosy człowiek. Jest tutaj na 
sali. Mów, co masz do powiedzenia, prosto z mostu.
—A czy mogą powołać się na was, towarzyszu majorze?
Udalec zamilkł. Po chwili odezwał się:
—Zależy ci na tej wyspie. Pierwszy raz nazwałeś mnie towarzyszem. 
W ustach wierzące go Polaka to albo szacunek, albo ironia... Chcesz się 
na mnie powoływać? Nie czyń tego nigdy. Na nikogo nie powołuj się w 
życiu. Ty się powołasz, a on się zaprze jak Judasz.
—Ja was poznałem, majorze, wy się nie zaprzecie ani wyprzecie.
Udalec zaczął się śmiać, a śmiech aż przeszedł w rżenie.
—Ludzie — wołał — jemu się zdaje, że on mnie poznał, anegdotczyk, 
kawalarz. Ja sam sie bie nie znam. Pójdź ze swą sprawą do Gordijenki i 
raź go, jak pamfiłowcy razili hitlerowców pod Moskwą, możesz nawet 
wypróbować mnie i sprawdzić, czy się wyprę.
Nagabywany przez zebranych zacząłem znów grać jakąś polkę czy 
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kujawiaka. Szło mi to mar¬nie i ospale. Przypomniała mi się wyspa na 
Bugu szumiąca trzcinami, porośnięta wierzbami i to¬polami, których 
liście szeleściły tajemniczo, jak¬by opowiadając stare ballady. Cóż ja 
wiem o majorze? Nic. Kiedyś jakiś podoficer zwrócił się do niego: „Ar-
kadiuszu Siergiejewiczu”.
Dlaczego mnie każe nazywać się Michaiłem Antonowiczem? Albo ten 
meldunek żołnierza prowadzącego dwóch skutych aresztantów. Wte¬-
dy Udalec spojrzał na mnie tak, że poczułem dreszcze idące od szpiku 
ku palcom nóg. Jesz¬cze teraz pamiętam, a była to przecie dziecinna 
zabawa.
Wartownik wyprostowany jak struna zameldował coś Udalcowi po 
rosyjsku. Ten mu odpowiedział, ale ja nie zrozumiałem.
 Trwało to chwilę, bo następne zdanie już pojąłem. Przed wojną, gdy 
chłopcy wyprawiali się na cudze gruszki, posługiwali się osobliwym 
szyfrem. Chcąc powiedzieć: „Maciek! Uważaj, sadownik blisko”, ob-
serwator wołał: „Ciek-ma ważaju downiksa skobli.” Wartownik w ten 
sposób przekazał Udalcowi tajny meldunek. Ja po chwili odpowiedzia-
łem tym systemem po rosyjsku parę dalszych zdań. I wtedy to Udalec 
spojrzał na mnie aż tak karcąco, że poczułem się jedną nogą na Syberii. 
Wszystko skończyło się jednak na uwadze pod adresem mojej inteli-
gencji.
Gdy zbliżył się do mnie niski, pękaty człowieczek z małym noskiem i 
ryżą czupryną, wiedziałem, że to Gordijenko. Usiedliśmy przy stole. 
Bez żadnego wstępu zagaiłem:
— Słuchaj no, komisarzu. Przewodniczysz komisji granicznej. Coś 
tam mierzycie i wytyczacie. Ot, i z tego właśnie powodu mam do was 
sprawę.
— Niby jaką? — przerwał cienkim głosem ryży.
— Taką mianowicie, że na Bugu jest wyspa.
— Ano jest, kochany, jest, i ty chcesz ją zacharapczyć. A po co? Czy 
znasz ten dowcip z durnym Fiodorem, co to chciał przenieść się z koł-
chozu do kołchozu? Zapomniał, biedaczyna, że obydwa gospodarstwa 
leżą w tym samym obwodzie. Pojąłeś?
— Nie!
— Nawet mi takich rzeczy nie opowiadaj. Żądasz, żebym własne 
ciało szarpał szczypcami.

Miejże sumienie. Jakże ja innym mogę dawać to, co jest nasze?
Wtedy uruchomiłem cały swój spryt i zacząłem tak:
—Widzicie, towarzyszu, ten stół? Długi i ob ficie zastawiony poczęstun-
kiem?
Gordijenko zamrugał powiekami okolonymi jasnymi włoskami.
—Czegóż mam stołu nie widzieć?
—A ten talerz widzicie?
Kiwnął głową.
—Stół to Związek Radziecki, wielki, niezmierzony, a talerz to nasza 
ojczyzna.
—Trafiłeś dobrze w proporcje — rzekł pełen podziwu. — Niegłupiś.
Na stole leżała też mała chrząstka, taka jakie trafiają się w kiełbasie, 
przez kogoś wypluta. Ująłem ją w dwa palce i pokazałem Gordijence.
—A wiecie, komisarzu, co to jest?
—Śmieć jakiś — odpowiedział Rosjanin.
—To tkwiło między zębami tego, co tu przed nami siedział. I on — za 
przeproszeniem — brzydził się tego połknąć. A to wyobraża wyspę w 
Kryłowie. Gdybyście mieli pełnomocnictwo, pogadalibyśmy i nie pozo-
stali wam dłużni. I to wam jeszcze powiem, że naturalne koryto Bugu 
płynie po waszej stronie, a ten strumyczek z za¬chodu to sztucznie 
uczyniony przekop.
Gordijenko splunął i powiedział:
—Upoważnienie, kochaneńki, to ja mam, tylko, że... was należałoby 
postawić pod ściankę i rozstrzelać. Jak boga kocham, przecie wy na-
mawiacie uczciwego człowieka do jawnej zdrady swego kraju.
.Co też mówicie, komisarzu Gordijenko?
Jeśli już ja was namawiam do złego, to czy major Udalec także?
Gordijenko odszukał w drugim końcu sali Udalca, ten protekcjonalnie 
kiwnął głową.
—A teraz — powiedziałem — chodźcie ze mną do kuchni, coś wam 
pokażę.
I poszliśmy. Stały tam okryte workami cztery butle spirytusu.
—Są wasze — zawołałem. — Popatrzcie na te buty z giemzowej skóry. 
Też są wasze.
—Dwie pary? — mruknął z pożądaniem Gordijenko.
—Ano dwie.
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Zrozumiałem, że jestem górą.
—A czegóż my chcemy w zamian? Podmokłej wyspy, paru morgów 
łąki, która i tak praw nie do nas należy, i zwalisk zamku.
Gordijenko zaczerwienił się i zdenerwował.
—Dajcie mi, towarzyszu, parę chwil do na mysłu. Nie mogę w takiej 
sprawie działać pochopnie, bez zastanowienia. Wy, zdaje się, zgotujecie 
mi Workutę. Oni mi spirytus i buty...
Kusisz mnie jak szatan Chrystusa, a to grzech.
Daj, kochany, pomyśleć.
Odszedłem od niego udając obrażonego. Tymczasem Gordijenko 
zbliżył się do majora i coś mu tłumaczył. Wszystko zrozumiałem. Mały 
ryży człowieczek rozwarł palce lewej ręki. W ten sposób pokazał Bug. 
Później stukał palcem prawej we wskazujący lewej. Tłumaczył, która 
odnoga Bugu jest naturalna, a która przekopana. Później splunął. To 
znaczyło, źe mówią o gównianej sprawie. Na koniec ukłonił się i po-
biegł do kuchni. Wiedziałem, że komisarz zacznie mnie teraz poszuki-
wać, kryłem się więc przed nim jak zając przed myśliwym.
—Hej ty! — wołał — nie uciekaj! Dobijemy targu. Już zastanowiłem się. 
Pogadajmy jak ludzie. Zgadzam się. Przecie nie dla siebie targujesz wy-
spę, ale dla państwa, bo dziś wszystko państwowe, nawet my. Dobijemy 
więc targu. Dla nas jedna wyspa mniej, jedna więcej, to nie problem. 
Sam mówiłeś, że nasz kraj jest bezbrzeżny. A to racja. Dialektycznie 
jednak rzecz biorąc, pamiętaj, że ten sztuczny kanał po waszej stronie 
kopali dla polskich panów nasi prawo¬sławni ludzie. Dlatego dodaj mi 
do spirytusu i butów twoją harmonię i bierz wyspę.
—A gówno! — zawołałem. — Sam mówiłeś, że nie dla siebie ją targuję, 
ale dla państwa. Harmonia natomiast jest moja prywatna.
W oczach Gordijenki dostrzegłem złe błyski. Komisarz krzyknął nagle, 
szpetnie zakląwszy.
— Teraz zrozumiałem, że prawdę o tobie mówiono. Jesteś wie-
rzącym nacjonalistą. Daleko ci do internacjonalizmu. Wyspę chcesz 
dostać, a harmonii żałujesz. Ach — żeś ty... A ja Germańców tłukłem i 
za siebie, i za ciebie. Czy to się nie liczy? Powiedz, krew przelana liczy 
się, czy nie?
 Spytałem go nagle:
—A gdybym ci dał harmonię, co wtedy? Jaką mam gwarancję, że słowa 

dotrzymasz?
Gordijenko wytrzeźwiał w jednej chwili i bardzo uroczyście powiedział:
—To ty, wierząc w Boga i Jego Matkę, nie wierzysz radzieckim lu-
dziom? Ja własną krwią napiszę w protokole, że wyspa była, jest i będzie
wasza.
Nie bez żalu wręczyłem mu harmonię, powiedziawszy na koniec:
—...a tiepier’ idi k’wsiem czertiam pałasatym.
To znaczy, odesłałem go do wszystkich diabłów. Za chwilę z sali popły-
nęła wspaniała muzyka. Gordijenko grał skocznego kozaka, grał wznió-
słszy harmonię ponad swą głowę. Czy był wirtuozem, czy tylko geome-
trą, tego nie wiedziałem. Na harmonii to on grać potrafił. Wystarczył 
za całą pułkową orkiestrę. Sala zatrzęsła się. Udalec wypluł niedopałek 
papierosa, a Żukowski zza stołu zawołał:
—Brawo, Wiktor!
Czytam anons w „Tygodniku Zamojskim” o wyspie kryłowskiej. Jest rok 
1980. Dowiaduję się, że łaskawie oddano nam wyspę. Nie to, bym za-
żądał teraz zwrotu harmonii. Po prostu zapytuję sam siebie, czy tamten 
epizod miał jakiś związek z tą decyzją? Osobiście myślę, że to nie była 
stracona harmonia. Oni do cudzych wysp potrafią się przyzwyczajać.
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