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W drugiej połowie XVIII 
wieku podskarbi litewski, An-
toni Tyzenhauz, zbudował na 
obrzeżach Grodna  trzy siedziby 
dla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Wszystkie zaprojek-
tował Giuseppe Sacco, architekt 
włoski, pochodzący z Werony, 
od lat działający w Polsce, praw-
dopodobnie zaprzyjaźniony z 
polskim królem. Ich nazwy: Sta-
nisławów i Augustówek wywodzą 
się od monarszych imion Ponia-
towskiego; trzecia, Poniemuń, 
powstała w nazywanych tak już 
wcześniej dobrach, chociaż nie-
którzy historycy zwracają uwagę 
na podobieństwo do nazwiska 
władcy.

Wzniesiono je wszystkie 
nad Niemnem: Augustówek na 
lewym jego brzegu, Stanisła-
wów i Poniemuń - na prawym. 
W owych czasach mówiło się, 
że Augustówek i Stanisławów 
zbudowano nie tyle dla samego 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Pałacyki Stanisława Augusta Poniatowskiego w Grodnie

króla, ile raczej dla jego fawo-
ryt. Może to i prawda, skoro 
powstały w tym samym czasie 
i skoro rozdzielał je Niemen, 
mający mieszkankom tych sie-
dzib utrudnić niespodziewane 
spotkanie. Rezydencja w Ponie-
muniu przeznaczona była już 
dla samego króla i miała pełnić 
rolę dworu myśliwskiego.

Agustówek
Augustówek wzniesiono w 

podmiejskim folwarku, 3 km 
od Grodna. Była to budowla 
niewielka. Jedynie jej część cen-
tralna miała dwie kondygnacje, 
części boczne nie wyrastały po-
nad parter. Ściany zewnętrzne 
utworzono z ciosanych kamieni, 
wewnętrzne - z muru pruskiego. 
Piękna nadawał jej zwłaszcza 
wysoki dach czterospadowy, za-
okrąglony nad środkową częścią 
rezydencji. Pod dachem znalazł 
się elegancki ryzalit, dwupiętro-
wy, z trzema wysokimi oknami 

na piętrze, łukowato zamknię-
tymi, z toskańskimi pilastrami, z 
arkadami na parterze, zdobny w 
sztukaterię w postaci roślinnych 
girland, wśród których znalazły 
się rodowe herby. Od strony 
ogrodu dekoracje były podob-
ne, ale o nieco innym układzie 
architektonicznym.

Przed pałacem urządzono 
kolisty gazon, otoczony szeroką 
drogą dla pojazdów. Na prze-
strzał biegła przezeń ścieżka 
dla pieszych wprost do okazałej 
bramy wjazdowej. Po obu stro-
nach gazonu stanęły oficyny, 
obie parterowe i proste w stylu. 
Jedna z nich była używana jako 
kuchnia i spiżarnia, w drugiej 
mieściła się administracja i 
mieszkała służba. Od bramy 
biegła w kierunku oddalonego 
o 1,5 km Niemna topolowo-klo-
nowa aleja. A wszędzie wokół, 
na 20 hektarach, rozciągał się 
krajobrazowy park.

Kiedy w 1795 roku król 
Stanisław August abdykował i 
wyjechał do Petersburga, caryca 
Katarzyna II nadała cały Augu-
stówek generałowi Maurycemu 
hrabiemu de Laçy za zasługi 
dla jej imperium podczas wojny 
turecko-rosyjskiej. Obdarowa-
ny hrabia zamieszkał tu, choć 
fikcyjnie sprzedał ten majątek 
przyjacielowi, Karolowi hr. Me-
demowi, aby odsunąć od dzie-
dziczenia swojego syna, którego 
postępowania nie akceptował. 
A dobra owe liczyły wówczas  
wraz z sąsiednimi folwarkami i 
wsiami około 12 tysięcy hekta-
rów. Hrabia Medem krótko był 
właścicielem Augustówka - od-
stąpił go siostrzeńcowi generała 
Maurycego hr. de Laçy, usyno-
wionemu przezeń wcześniej ka-
pitanowi wojsk angielskich, Pa-
trykowi O’Brien de Laçy. Zdążył 
jednak ufundować kaplicę p.w. 
Świętych Piotra i Pawła, która 

Na zdjęciu: Augustówek - dawna karczma, z której Murycy O’Brien de 
Laçy uczynł pałacyk

Na zdjęciu: Augustówek - królewska rezydencja 
na rysunku Napoleona Ordy
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w 1821 roku stanęła w połowie 
alei, w pobliżu istniejącej tam 
od 1794 roku karczmy.

Patryk O’Brien de Laçy i 
jego żona, Julia von Damme, 
szybko zaadaptowali się w pol-
skim środowisku Grodna, cho-
ciaż w jego żyłach płynęła krew 
normandzko-irlandzka, a ona 
była Pomorzanką. Spośród sze-
ściorga ich dzieci, troje zawarło 
związki małżeńskie z polskimi 
arystokratami. Dawny pałacyk 
króla z przyległymi folwarkami 
odziedziczył Aleksander, który z 
kolei obdzielił dobrami stanisła-
wowskimi swoje sześcioro dzieci. 
Zespół pałacowo-parkowy otrzy-

mał najstarszy syn, Terencjusz, 
pułkownik wojska polskiego. 
Samego pałacyku jednak już 
wówczas nie było, spalili go w 
1915 roku żołnierze rosyjscy 
cofający się przed wojskiem 
niemieckim, Zachowały się za 
to oficyny i w jednej z nich po-
stanowił zamieszkać pułkownik. 

Jego młodszy brat Maurycy 
stał się natomiast właścicielem 
tej części Augustówka, w której 
znajdowała się dawna karczma i 
kaplica. Żonaty z rosyjską księż-
niczką, Nadzieją Drucką. zdecy-

dował się zamieszkać w budynku 
karczmy, ale najpierw przebu-
dował ją tak, że upodobniła się 
do klasycystycznego pałacyku. 
Po pewnym czasie ich siedziba 
stała się salonem literackim, 
który gościł takie osobistości, 
jak Witkacy, Maria Dąbrowska, 
Zofia Nałkowska, Julian Tu-
wim, Juliusz Kaden-Bandrowski. 
Księżna Drucka miała ambicje 
literackie, napisała kilka powie-
ści, była założycielką i prezeską 
Towarzystwa Przyjaciół Litera-
tury i Sztuki im. Elizy Orzeszko-
wej, a od 1930 roku członkinią 
polskiego PEN-Clubu. Jej mąż 
działał zaś aktywnie w innych 

dziedzinach: był wiceprezesem 
Związku Ziemian, członkiem 
Towarzystwa Rolniczego, a w 
latach 1929-1933 - prezydentem 
Grodna. Oboje małżonkowie 
mieszkali w Augustówku do 
września 1939 roku. Potem 
wyjechali do Warszawy i tam 
przeżyli okupację niemiecką. 
Ich pałacyk przetrwał II wojnę 
światową. Powojenna rozbu-
dowa Grodna spowodowała, że 
znalazł się w jego śródmiejskiej, 
lewobrzeżnej dzielnicy, przy uli-
cy Repina, otoczony typowymi 

dla socjalistycznego budownic-
twa blokami. Ostatnio mieściła 
się w nim placówka kulturalna 
o nazwie Młodzieżowe Centrum 
Rozwoju.

Stanisławów
Po przeciwnej stronie Nie-

mna, w odległości 2 km od rzeki, 
powstała na obrzeżu Grodna, na 
ziemi dawnego majątku Horod-
nica, druga rezydencja królew-
ska - Stanisławów. Był to pałacyk 
podobny do Augustówka: muro-
wany, parterowy, z podniesioną 
o jedną kondygnację częścią 
środkową, z ryzalitem rozczłon-
kowanym toskańskimi pilastrami 
na parterze i korynckimi na 
piętrze, z rzeźbionymi kwiato-
wymi girlandami. Dach jego był 
jednak zwieńczony bar-
dziej spiczasto, a przed 
ryzalitem postawiono 
głęboki portyk z arka-
dami, którego filary 
dźwigały duży balkon z 
kamienną balustradą. 
Od strony ogrodu ry-
zalit był półkolisty, a na 
okrągłej tarczy znalazły 
się splecione inicjały: 
SAR (Stanislaus Au-
gustus Rex) i korona 
ponad nimi.

Wnętrze pałacyku 
było wytworne; repre-
zentacyjny przedsionek 
z dwoma neogotyckimi 
kominkami prowadził 
do sali balowej o pięk-
nej, wzorzystej posadz-
ce i zdobionym suficie. 
Była tu także sala te-
atralna, której ściany 
pokryto malowidłami 
ze scenami z greckiej 
mitologii. Za pałacykiem roz-
ciągał się 3-hektarowy park. Tak 
jak w Augustówku, i tutaj przed 
frontonem urządzono kolisty 
gazon, od którego biegła w kie-
runku Grodna aleja, tym razem 
lipowa, kończąca się przy bramie 
wjazdowej.

Po III rozbiorze Polski Ka-
tarzyna II nadała Stanisławów 
rosyjskiemu generałowi Ruba-
nowi, a ten sprzedał go w 1814 
roku księciu Franciszkowi Druc-

Na zdjęciu: Augustówek - w dawnym pałacyku mieści się obecnie Młodzie-
żowe Centrum Rozwoju

Na zdjęciu: Stanisławów - rysunek Napoleona Ordy z 1870 r.

Na zdjęciu: Stanisławów - główne wejście do 
pałacu

kiemu-Lubeckiemu, późniejsze-
mu (od 1821 roku) ministrowi 
skarbu Królestwa Polskiego. 
Książę miał swoją rezydencję 
w niedalekim Szczuczynie i do 
Stanisławowa zaglądał rzadko. 
Podobnie postępował jego syn, 
Aleksander Medard, marszałek 
szlachty powiatu grodzieńskie-
go, wnuk Władysław, prezy-
dent Grodna, oraz prawnuk 
Jan Marian, ostatni prawowity 
właściciel Stanisławowa przed 
wrześniem 1939 roku, mieszka-
jący stale w Teresinie pod War-
szawą. Królewska rezydencja nie 
służyła więc już za siedzibę jej 
właścicielom, lecz ekonomom, 
zarządzającym w ich imieniu 
majątkiem.

Podczas działań II wojny 
światowej pałacyk nie uległ 
zniszczeniu. Po wojnie urządzo-
no w nim rozgłośnię radiową, 
potem stał się siedziba Wyż-
szej Szkoły Rolniczej, obecnie 
mieszczą się tu pracownie Uni-
wersytetu Rolniczego. Zarówno 
pomieszczenia, jak i ściany 
zewnętrzne są jednak dzisiaj w 
takim stanie, że trudno uwie-
rzyć, iż budynek ten był niegdyś 
królewską rezydencją.

Na zdjęciu: Stanisławów - pałacyk od frontu
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Poniemuń
Wybudowany w dobrach 

Poniemuń pałacyk różnił się 
znacznie od rezydencji w Augu-
stówku i Stanisławowie, chociaż 
zaprojektował go ten sam archi-
tekt. Tamte przypominały raczej 
dworki, ten przywodził na myśl 
niewielki, ale uroczy zameczek. 
Wzniesiono go na wysokim, klifo-
wym niemal, prawym brzegu Nie-
mna, na planie litery T. Główny 
gmach postawiono prostopadle 
do rzeki, skrzydło boczne - rów-
nolegle do niej. Obie części były 
parterowe, ale wysokie, przed 
elewacjami bocznymi znalazły 
się portyki, każdy z czterema 
korynckimi kolumnami. Elewa-
cję frontową zdobił półkolisty 
ryzalit z sześcioma pilastrami. 
Najciekawszy był dach w kształ-
cie zmniejszającego się ku górze 

bębna, zwieńczonego galeryjką 
o czterech wysokich kolumnach, 
dźwigających kopułkę z żeliwną 
iglicą na szczycie. Utworzona w 
ten sposób glorieta umożliwiała 
królowi podziwianie pięknych 
nadniemeńskich krajobrazów.

Wnętrze pałacyku, złożone 
z kilkunastu pomieszczeń, miało 
układ nieregularny. Reprezen-
tacyjne pokoje znajdowały się w 
korpusie głównym, tam, gdzie 

poszerzał je ryzalit. Nie wiemy, 
jak były umeblowane i czy zgro-
madzono w nich jakieś dzieła 
sztuki. Być może wyposażenie 
było skromne, skoro pałacyk 
miał pełnić rolę tylko dworu 
myśliwskiego.

Prawdopodobnie jeszcze 
przed abdykacją król Stanisław 
August rozdał poniemuński 
majątek, który nie był tak duży 
jak Augustówek, między ludzi 
zasługujących na jego wdzięcz-
ność, a być może będących też 
jego wierzycielami. Wśród nich 
znaleźli się: nadzorca magazynów 
- Rumel i niejaki Sarosiek - miej-
scowy szlachcic.

W pierwszej połowie XIX 
wieku Poniemuń należał już 
do marszałka szlachty powiatu 
grodzieńskiego, Romana Lach-
nickiego. Jego córka Weronika 

wniosła ten majątek w posagu 
rodzinie męża, Niemcewiczom. 
Od nich rezydencję wraz z 140 
hektarami ziemi kupiła księżna 
Jadwiga Drucka-Lubecka, żona 
Stanisława Bychowca. 28 czerw-
ca 1891 roku urządziła w tym 
pałacyku obchody 25-lecia twór-
czości Elizy Orzeszkowej, z którą 
się przyjaźniła. Na uroczystość 
goście przypłynęli z Grodna stat-
kiem, a damy z Warszawy wysłały 

Na zdjęciu: Poniemuń na rysunku Napoleona Ordy

Na zdjęciu: Poniemuń - dwór myśliwski Stanisława Augusta Poniatow-
skiego (wygląd obecny)

Na zdjęciu: Poniemuń - portyk kolumnowy od strony Niemna

Na zdjęciu: Stanisławów - SAR (Stanislaus Augustus Rex) inicjały kró-
lewskie na ściance attykowej

Na zdjęciu: Poniemuń - dawny dwór zamieniony na zwykły budynek 
mieszkalny

swą reprezentację z prezentem, 
którym była wymalowana scena 
z powieści Orzeszkowej „Marta”, 
obrazująca potrzebę emancypa-
cji kobiet. Wśród zaproszonych 
prym wiedli literaci i artyści.

Po śmierci Jadwigi w 1905 
roku dobra przejął jej brat Wła-
dysław, będący już właścicielem  
Stanisławowa, a mieszkający 
stale w Szczuczynie. Jego córka 
Janina była ostatnią właścicielką 
Poniemunia aż do września 1939 

roku. Po II wojnie światowej w 
dawnym pałacyku myśliwskim, 
który przetrwał działania wojen-
ne, część pomieszczeń zajął Dom 
Dziecka, resztę przeznaczono 
na zwykłe mieszkania. Obecnie 
jego wygląd odbiega znacznie od 
pierwotnego. Nie ma już glorie-
ty, odpadły wszystkie tynki, część 
okien i drzwi zabito deskami. 
Tylko zachowane kolumny por-
tyków świadczyć mogą, że była 
to niegdyś rezydencja królewska.
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Urodziłem się w 1907 roku 
w majątku Dutrówka, w dawnym 
województwie, a późniejszej gu-
berni smoleńskiej, na odwiecznym 
szlaku przemarszów z zachodu na 
wschód. Tędy szedł hetman Żół-
kiewski, aby osadzać cara Dymitra 
i Marynę Mniszkównę na tronie 
moskiewskim. Tędy później prze-
chodził Napoleon i wracał przez to-
piele Berezyny. Cesarz Francuzów 
przechodził w pobliżu Bobrujska, 
gdzie formowały się legiony gen. 
Dowbora Muśnickiego. Bliziutko 
też była mała stacyjka o nazwie… 
Katyń.

Mój ojciec Witold Stretowicz, 
pochodził z pobliskiej Mińszczyzny, 
z majątku Janów koło Baranowicz. 
Matka Aniela, z domu Zyndram-
-Kościałkowska, z majątku Wysoki 
Dwór w dawnej guberni kowień-
skiej. Rodzice poznali się w 1905 
roku u wuja mego ojca, Wacława 
Wilesyńskiego, właściciela Du-
trówki – majątku i miasteczka na 
pograniczu guberni smoleńskiej 
i orłowskiej. Rodzice osiedlili się 
w 1908 roku na Litwie w Wysokim 
Dworze i spłacili należne części 
spadkowe dwóm siostrom mojej 
matki. Jedna z tych sióstr Norberta 
wyszła parę lat później za ciotecz-
nego brata mego ojca Władysława 
Dworzeckiego- Bohdanowicza, 
właściciela Rydomla w Mohilewsz-
czyźnie. Stryj Władysław bardzo 
wcześnie stracił rodziców. Opieku-
nem jego z urzędu został krewny 
Karol Swiacki z Bielicy, o którym 
wspomina Melchior Wańkowicz w 
„Szczenięcych latach”. Zachowało 
się u nas zdjęcie z okresu pierwszej 
wojny stryja Bohdanowicza, mego 
ojca i starszego brata Melchiora, 
Tola Wańkowicza, było tam jakieś 
kuzynostwo. Zdjęcie w mundurach 
oficerskich, ale naramienniki nie 
złote, a srebrne – administracja 
wojskowa – dekowali się od frontu 
w budownictwie polowo-wojsko-
wym.

Gdy rodzice zamieszkali na 
Litwie w 1908 roku miałem tylko 
roczek. Wysoki Dwór był ładnym i 
dogodnie położonym majątkiem 
nad rzeką Niemenek we wschod-
niej Litwievo na pograniczu z 
Łotwą. Było to pogranicze etniczne 
Litwinów i Łotyszów. Wystarczało 
przejść rów graniczny, a już nikt 
nie rozumiał po litewsku, a za-
budowa (żadnych wsi, wyłącznie 
gospodarstwa indywidualne o 
wielkości 20-40 ha), sposób bycia, 
a nawet wygląd mieszkańców był 
już inny. Od wieków Łotysze byli 
pod dominacją Zakonu Kawalerów 
Mieczowych, a później baronów 
niemieckich. Byli trzymani twardą 

Eugeniusz Stretowicz 

Życie na Litwie [fragment pamiętnika] (1)

ręką. Uczono ich dobrze i racjonal-
nie gospodarować, lecz baronowie 
uważali ich zawsze za ludzi drugiej 
kategorii. Potomkowie Kawalerów 
Mieczowych, jak von Reck Engel-
nartowie, Lientenowie, książęta 
von Lieven i von der Osten-Sacken 
i wielu innych posiadało przepięk-
ne rezydencje, a nawet zamki.

W 1905 roku, w czasie pierw-
szej rewolucji na terenach guberni 
Kurlandzkiej, miały miejsce bardzo 
gwałtowne zamieszki. Napadano 
na rezydencie baronów, palono, a 
nawet wyrzucano właścicieli z gór-
nych pięter przez okno na bruk.

Rząd carski uśmierzył roz-
ruchy przy pomocy wojska, szcze-
gólnie oddziałów dragonów. Za 
miedzą na Litwie było spokojnie, 
żadnych najmniejszych wystą-
pień przeciwko ziemiaństwu [w 
100%] polskiemu. Na Litwie były 
wsie, których komasację zaczął 
przeprowadzać rząd litewski po 
1920 roku. Rolnictwo zarówno we 
dworach, jak i we wsiach, stało na 
niższym poziomie niż na Łotwie. 
Antagonizmów nie było. W 1863 
roku w czasie powstania stycznio-
wego chłopi popierali powstanie, 
w każdym razie nie wydawali po-
wstańców, co nie raz miało miejsce 
na terenach polskich szczególnie 
południowych. Ludność litewska, 
bardzo katolicka, razem z polskim 
ziemiaństwem opierała się rusy-
fikacji, a szczególnie namowom 
przejścia na prawosławie. Za ten 
sprzeciw i popieranie powstania 
liczne wsie i dwory były wywłasz-
czone i zasiedlane sprowadzonymi 
z głębi Rosji staroobrzędowcami. 
Rusyfikacja jawna i ukryta stoso-
wana była na każdym kroku. W 
szkołach średnich nie wolno było 
mówić po polsku, podręczniki do 
nauki religii, takie jak i katechizm, 
były w języku rosyjskim, mimo, że 
wśród Rosjan katolików nie było. 
Ludzie zamożni wysyłali córki do 
szkół w Austrii, to znaczy do Galicji, 
jak na przykład do Jazłowiec, gdzie 
uczyły się po polsku. Większość 
pań nie znała albo źle mówiła po 
rosyjsku. Rzadkim wyjątkiem pod 
tym względem była moja matka, 
jedna z pośród dwóch pozostałych 
sióstr, która uczyła się w Peters-
burgu w elitarnym zakładzie dla 
„urodzonych” pod wezwaniem 
św. Katarzyny, a pod patronatem 
cesarza Franciszka Józefa władcy 
„bardzo katolickiego” [co do tego 
fragmentu można mieć zasad-
nicze zastrzeżenie. Chodziło tu 
raczej o cara Mikołaja II lub nawet 
Aleksandra III i cały dalszy ciąg 
tego odcinka, choć przytaczam za 
oryginałem, wydaje mi się zupełnie 

nieprawdopodobny – red.]
W szkole, której patronką była 

św. Katarzyna nauczono potajem-
nie języka polskiego, narodowej hi-
storii i literatury, jak również lekcje 
religii odbywały się po polsku. Na 
wypadek inspekcji były pod ręką 
podręczniki w języku rosyjskim. 
Parę razy do roku kończące szko-
łę uczennice asystowały w lożach 
na galowych przedstawieniach w 
teatrze. Otrzymywały olbrzymie 
pudła cukierków, a na pierwszym 
antrakcie para cesarska odwiedzała 
w lożach „szlachetne dziewice”, 
które imieniem były wymieniane 
i nisko milcząc dygały. Było to coś 
w rodzaju symbolicznego przyjęcia 
do sfer towarzyskich. Następnie 
przełożona i panienki były od-
wożone karetami dworskimi do 
szkoły. Do każdej przedstawionej 
uczennicy cesarz albo cesarzowa 
mówili parę słów wyłącznie po 
francusku. Ziemiaństwo polskie 
na pograniczu z Łotwą mówiło 
płynnie po niemiecku i żadnego 
antagonizmu z baronami nie było. 

Rzadkie były wypadki mał-
żeństw. Rodzina matki była spo-
krewniona z Holstinghausen-
-Holsteinami nawet bardzo blisko, 
ale Holsteinowie mieszkali po 
litewskiej stronie i faktycznie byli 
zupełnie spolszczeni.

Nadszedł rok, rok I wojny 
światowej. Byłem jeszcze dziec-
kiem, ale pamiętam jak czytano w 
gazetach o wzięciu Przemyśla od 
Austriaków, a na owe czasy była 
to znaczna twierdza. Początkowe 
sukcesy Rosjan prędko się skoń-
czyły. Po zajęciu prawie całych Prus 
Wschodnich nastąpiła kontrofen-
sywa Hindenburga w rejonie jezior 
mazurskich [obecnie województwo 
olsztyńskie] i wielki pogrom wojsk 
rosyjskich dowodzonych przez 
generała Rennenkampfa.

W 1915 roku latem, już do-
kładnie pamiętam, cofanie się 
wojsk rosyjskich przez Litwę. Naj-
pierw jechali uciekinierzy cywilni, 
po co jechali Bóg jeden to wie, 
bo wojska cesarza Wilhelma nie 
eksterminowały i nie prześladowały 
ludności cywilnej, bez względu 
na jej przynależność społeczną 
i narodową. To może pikantne, 
ale najaktywniej współpracowali z 
władzami niemieckimi Żydzi, któ-
rych było dużo na Litwie. Handel, 
skup produktów rolnych, drobne 
rzemiosło, w większości było w 
rękach żydowskich. Byli wszędzie, 
w najbliższym miasteczku Ponedel, 
liczącym 800 mieszkańców było 25 
sklepów, z tego tylko 2 należące do 
chrześcijan.

A więc jechali uciekinierzy 

końmi i bez zbytniego pośpiechu i 
żadnej paniki. Jechał ksiądz Lindez 
z samego pogranicza niemieckiego 
koło Kibark. Jechał i po drodze le-
czył homeopatią i elektrycznością! 
Miał dwie małe maszynki zasilane 
akumulatorami. Było to rzadkością 
w owych czasach. Ksiądz Linde 
zatrzymał się u nas parę tygodni, 
doradzał mojej matce jakąś kurację 
przeciw iszjasowi. W czasie jego po-
bytu podjechał pan Witold Komar 
z tych znanych Komarów. Wiódł 
za sobą większą ilość barmanek 
załadowanych rzeczami i meblami 
i kilku ludzi służby. Pamiętam był 
to człowiek wesoły i towarzyski. 
Przypadkowo po wojnie dowie-
dzieliśmy się, że zmarł w nędzy w 
głębi Rosji.

Pojawiali się również cudo-
twórcy, różne babuleńki jak ta, 
co nie chciała wejść na podwórze, 
a siedziała w bramie w czystej 
siermiędze z węzełkiem lnu. Na 
zapytanie mojej matki czy ma 
kogoś bliskiego i dokąd idzie od-
powiedziała bardzo pogodnie, że 
cały świat jest jej domem, a ludzie 
to jej dzieci. Na powiedzenie mojej 
matki, że nadchodzi wielka wojna 
i że może pomodli się za naszą ro-
dzinę – zaczęła odmawiać wieczne 
odpoczywanie. Odmówiła noclegu 
i posiłku i poszła, chociaż nadcho-
dził wieczór, a w dali słychać było 
kanonadę. Była u nas Francuska, 
panna Sophie Hozembach, która 
przyjechała z Paryża, ale była po-
chodzenia belgijskiego. Zajmowała 
się moją osobą, była dzielna, miła 
i ładna, (nazwisko Francuski nie-
pewne - TE)

Wojna się zbliżała, ale rodzice 
się nie zamierzali wyjeżdżać. Front 
był coraz bliżej, tak blisko, że więk-
szość robotników rolnych gdzieś 
się przyczaiła. Pozostał furman, 
Żmudzin, nie miał gdzie uciekać, 
bo Żmudź była już zajęta, pozostał 
też pachciarz Żyd Ezroch, relikt 
odwieczny. Zajmował dom przy 
bramie, przerabiał mleko i odwoził 
produkty do Rygf (125 km). Wiem, 
że w wielkie święta żydowskie ojciec 
mój był proszony o przyjście i zapa-
lenie świec szabasowych. Jak dziś 
pamiętam lipcowe późne popołu-
dnie 1915 roku. Przez bramę na 
podwórze wjechał konno starszy, 
bardzo elegancki, oficer rosyjski 
w asyście 10 kozaków. Okazało się, 
że to pułkownik sztabu general-
nego. Zszedł z konia i wszedł na 
ganek, zasalutował i zapytał, na co 
czekamy, bo Niemcy są tuż. Robił 
wrażenie, że podejrzewa nas o 
oczekiwanie na przyjście Niemców. 
Były to jednak inne czasy i inne wy-
chowanie. Moja opiekunka, panna 
Hezenbach powiedziała parę słów 
po francusku w kierunku mojej 
matki. Pułkownik jakby niechcący 
przeszedł również na francuski. Po-
wiedział z uśmiechem, że napiłby 
się czegoś. Podano mu zimne mle-
ko i ciastka w srebrnym koszyczku 
podobno na mahoniowym stylo-
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wym, stole, który choć uszkodzony 
przetrwał wojnę. Wrócę później do 
tego mleka i ciastek.

Rozmowa była towarzyska o 
wszystkim i niczym. Zapytał czemu 
w herbie na domu figuruje czarny 
krzyż w kształcie żelaznego krzyża 
niemieckiego? Wyjaśniono mu, 
że ten krzyż został włączony do 
herbu po bitwie pod Grunwal-
dem. Wychodząc powiedział dość 
stanowczo, że należy nie zwlekać 
i wyjeżdżać. Gdy ściemniało zu-
pełnie ruszyliśmy chwilowo na 
zachód, bo tam około 1,5 km był 
most na rzece Niemenek, którą 
trzeba było przejechać. Zrobiło 
się zupełnie ciemno, na połowie 
drogi gdzieniegdzie stali żołnierze 
rosyjscy. Dalej w polu słychać było 
jak gdyby stuk motoru. Ojciec mój 
zapytał stojącego żołnierza, co tam 
stuka, a ten najspokojniej odpo-
wiedział – germańcy. A poza tym 
noc była cicha i ciemna jak bywają 
ciepłe noce letnie.

Dojechaliśmy do mostku przy 
samym naszym młynie. Było tam 
więcej żołnierzy rosyjskich, którzy 
grozili i szarpali młynarza obwi-
niając go, że most nie jest całkiem 
sprawny. Jakoś wszystko się uspo-
koiło i z drugiej strony wąskiego i 
bardzo malowniczego Niemenka 
podjechaliśmy do majątku. Była 
tam tylko kładka dla pieszych i do-
koła niezmącona cisza nocy letniej. 
Matka zaproponowała, żebyśmy 
przeszli pieszo do domu i trochę 
się przespali. Przy krowach, ko-
niach i rzeczach pozostał furman 
Żmudzin i Żyd pachciarz.

Wszędzie panowała absolutna 
pustka, weszliśmy do jednego z po-
koi, w którego oknach wyjątkowo 
ostały się okiennice i prowizorycz-
nie jakoś ulokowaliśmy się zasypia-
jąc natychmiast. Po paru godzi-
nach przy lekkim trzasku obudziło 
nas gwałtowne stukanie właśnie w 
okno naszego pokoju i głos po ro-
syjsku - otwórzcie! Faktycznie dom 
był otwarty. Dom był duży, posiadał 
20 pokoi parterowych i 3 wejścia. 
Gdyśmy wyszli z pokoju, to w całym 
domu, za wyjątkiem bawialni, gdzie 
było kilku oficerów, pokotem na 
podłogach leżeli żołnierze. Na py-
tanie skąd odpowiadali: cofamy się 
z Prus (Tannenberg). Oficerowie 
się śmieli, z jadalni przynieśli chleb 
i masło. Jeden z nich smarował 
masło palcem. Nasza Francuska 
ze zdziwieniem podała mu nóż, 
a on śmiejąc się powiedział – a 
la guerre comme a la guerre, na 
wojnie wszystko można.

Po chwili zaczął się ostrzał 
karabinowy. Spiesznie wyszliśmy 
tylnim wejściem i wtedy zauważy-
łem jak z dachu domu staczał się 
ranny lub zabity żołnierz rosyjski. 
Ten moment utkwił mi, 8-letniemu 
chłopcu, na całe życie w pamięci. 
Dokoła zaczęły wybuchać pociski 
artyleryjskie. Spiesznie wycofaliśmy 
się z powrotem przez kładkę na 
rzece. Czekały tam zaprzęgi i te 

„sławetne” rasowe krowy. Ruszyli-
śmy na wschód polnymi drogami 
przez lasy. Zatrzymaliśmy się o 30 
km w plebani w Wiźunach. Tam 
ojciec mój przekazał krowy woj-
skowej intendenturze rosyjskiej. 
Nie było możliwości utrzymać 30 
krów na cudzym terenie. Zapłacili 
nawet nieźle. Po tygodniu pobytu u 
proboszcza jakoś się uspokoiło. Od 
przejeżdżającego patrolu kozaków 
dowiedzieliśmy się, że nasz majątek 
po dwukrotnym przejściu z rąk do 
rąk znowu jest w rękach rosyjskich. 
Rodzice zostawili mnie z Francuską 
u księdza, a sami pojechali zoba-
czyć jak to w rzeczywistości wygląda. 
Zastali pustkę, dom z jednej strony 
trochę osmalony, jak gdyby chcia-
no go podpalić. Poza tym żadnych 
zniszczeń i nawet śladów grabieży. 
W rogowym saloniku na stole stało 
skwaśniałe mleko, a w srebrnym 
koszyczku nietknięte ciasteczka 
podane przed ponad tygodniem 
rosyjskiemu pułkownikowi.

Rodzice wrócili tego samego 
dnia na plebanię. Pachciarz wrócił 
do swojej rodziny, furman Żmu-
dzin pozostał. Ruszyliśmy końmi 
jak wielu, bardzo wielu Polaków 
ziemian na wschód. Co nas gnało, 
dotąd nie wiem. Ówcześni Niemcy 
nikogo nie prześladowali, wojowali 
z wojskiem, ale nie z ludnością. 
Jeden z przystanków to już było za 
rzeką Dźwiną w Wyszkach. Była to 
stacja kolejowa na linii z Warszawy 
do Petersburga (Leningradu) i 
duży bardzo piękny majątek hr. 
Mohlów. Tak się złożyło, że był 
tam duży zjazd uciekinierów i z tej 
okazji gospodarze wydali przyjęcie. 

Wiele lat później czytając „Po-
pioły” Żeromskiego natknąłem się 
na podobny bal nad Pilicą. Jakże to 
by było dla dzisiejszej społeczności 
nierealne. Nadciągająca wojna, 
a tu beztrosko i już „bezdomnie” 
bawią się w strojach wieczorowych.

Właściciel Wyszek Hieronim 
Mohl był dowódcą pułku kozaków 
w randze pułkownika i przypad-
kowo był tego dnia obecny. Był 
też obecny jego brat w mundurze 
legionów, które zaczęto formować 
pod dowództwem gen. Dowbora 
Mośnickiego. Ci dwaj bracia w róż-
nych mundurach, a także wykute 
żelazne schody na piętro –  utkwiły 
również na zawsze w mojej pamię-
ci. Dziwna jest reakcja pamięciowa 
dziecka.

Przybyliśmy na Białoruś koło 
Tołoczyna, Kocharzowa i Katynia. 
Był tam majątek Rydoml Dwo-
rzęckich-Bohdanowiczów. Był to 
cioteczny brat mego ojca, a jego 
żona była z domu Zyndram-Ko-
ściałkowska, młodsza siostra mojej 
matki. Na Białorusi było mało w 
naszym pojęciu rezydencji, ale 
to były duże majątki. Rydoml był 
architektonicznie rzadkim typem 
budownictwa. Dwór o dwóch 
gankach, głównych z dwu końców 
domu. Z tyłu sad – regularne koło 
otoczone aleją lipową. Za sadem 

po rusku – roszczą, czyli wyłącznie 
brzozami zasadzony park. Brzozy 
wysokie sadzone rzędami bez pod-
szycia bardzo ładne. Dokoła wioski 
głuche, naród ciemny, często się 
spotykało chłopów, którzy nawet 
nie znali dokładnie swego imienia.

I w tym bezkresnym morzu 
łąk i lasów jak placówki „nie z tej 
ziemi” – dwory polskie, odwieczne, 
z czasów starej Rzeczypospolitej: 
Świeccy, Ciundziewieccy, Sławiń-
scy itp. Przejeżdżali czwórkami 
rasowych koni w angielskich cho-
montach – „pany”. Administracja 
dworska była to drobna szlachta, 
która nie łączyła się zupełnie z 
ludnością. To była ta podstawowa 
kadra legionów, do dziś w mental-
ności nie ugięta wobec wschodu. 
To z ich przodkami Kmicic pod-
chodził Chowańskiego...

W owym czasie jako chłopiec 
byłem nieznośny. Ciotka po dłu-
gich latach małżeństwa doczekała 
wreszcie córki, dziecko było cho-
rowite i nerwowe, a ja z uporem 
godnym lepszej sprawy wypadałem 
z krzaków, gdy ciotka woziła nie-
mowie w wózku i wrzeszczałem: 
- procedura, procedura! Dziecko 
dostawało konwulsji, a ciotka sza-
lała. Do dziś mając ponad 70 lat 
nie pojmuję czemu prześladowało 
mnie to słowo – procedura – i co 
ono miało dla mnie za znaczenie.

Następnym moim „dokona-
niem” godnym wspomnienia był, 
dziś by to nazwano „chuligańskim”, 
wyczyn z marszałkiem szlachty.

Jeszcze nie było rewolucji, 
jeszcze żyli marszałkowie szlachty, 
tam z urzędu Rosjanie. Otóż nowo 
mianowany przyjechał z urzędu 
złożyć wizytę wujowi Bohdanowi-
czowi, dziedzicznemu... szlachci-
cowi od wieków osiadłemu. Była 
późna jesień 1916 roku, zimno. 
Przyjechał w bobrowej czapce, któ-
rą normalnie zdjął w przedpokoju i 
powiesił na wieszaku. Coś mnie ta 
czapka wpadła w oko, bez namysłu 
zaniosłem ja do kuchni, zamoczy-
łem w wiadrze z wodą i wsadziłem 
do ruskiego pieca, który był gorący 
po wypieku chleba. Po paru godzi-
nach marszałek wyjeżdżał, powstała 
konsternacja, czapki na wieszaku 
nie było, szukano, przewracano 
krzesła, zaglądano pod kanapy. 
Czas uciekał, pociąg na stacji w 
Tołoczynie odległej o 25 km nie 
czekał. Wściekły marszałek wziął 
wreszcie z rąk bladego z wrażenia 
wuja czapkę zastępczą nie bobrową 
i do tego małą. Gdy ją włożył wy-
glądał uciesznie. Wśród grobowej 
ciszy domowników odprowadza-
jących szanownego gościa parsk-
nąłem śmiechem. Oczy ciotki w 
pierwszym rzędzie i pozostałych 
obecnych z rodzicami mymi na 
czele rzucały pioruny rzucały pio-
runy, ale nikt słowa nie powiedział.

Marszałek odjechał, rodzina 
nie zdążyła rozejść się, gdy mia-
łem nieopatrzność z niewinnym 
uśmieszkiem powiedzieć: - a ja 

wiem, gdzie czapka. Rzucili się 
wszyscy: - mów gdzie! - W piecu w 
kuchni – wyszeptałem, przynieśli 
niczym zmumifikowaną głowę 
Indianina ściągniętą i skurczoną 
pod wpływem ciepła. Wuj jakoś nie 
zorientował się w tej metamorfozie 
bobrowej czapki i natychmiast po-
słał umyślnego konnego w pogoni 
za marszałkiem. Dostałem mocne 
lanie, rodzicom było bardzo przy-
kro. Co najlepsze posłaniec po 2 
godzinach wrócił z czapką. Wście-
kły marszałek po próbie włożenia 
szpetnie po rusku się wymrugał i 
rzucił czapkę do rowu. Przez kilka 
dni codziennie kazano mi klęczeć 
za karę.

Późniejszy okres jakoś nie 
utrwalił się w pamięci. Ojciec 
mój ze stryjem Bohdanowiczem 
i kuzynem Tolem Wańkowiczem 
(brat Melchiora), zadekowali się 
w budownictwie wojskowym, ojciec 
w pobrzeżu Orszy w Piłatowie. Były 
tam wielkie lasy i tartak. Przysłano 
ze Środkowej Azji 500 Uzbeków, 
nazywano ich wówczas – Sartami. 
Ludzie zupełnie nie przystosowani 
do klimatu i prac leśnych. Ubrani w 
chałaty watowane, nawet jedwabne 
z pierścieniami w srebrnej oprawie, 
musieli rąbać wysokopienny las. 
Niejeden zginął pod padającymi 
drzewami. Do pomocy ojciec 
miał ordynansa emerytowanego 
wachmistrza Kubańskich Kozaków 
– Radczenko. Ten eksperyment z 
Uzbekami mimo starań ojca, żeby 
zorganizować możliwe warunki 
pracy i bytu, długo nie trwał. Roz-
poczynała się rewolucja, ojciec 
wolał się przenieść do centrali tego 
przedsiębiorstwa w Orszy i ściągnął 
ze wsi moją matkę ze mną. To było 
bardzo udane posunięcie, bo za-
częły się wielkie niepokoje, napady 
na dwory i chaos kompletny.

Ciotka Bohdanowiczowa 
pozostała w Rydomlu z malutką 
córką, Marią-Bubą i przeżyła kilka 
bardzo ciężkich chwil. Ostatecznie 
musiała uciekać w mroźną noc, 
gdy podchodziły bandy w stylu 
sienkiewiczowskich rezunów. Jakoś 
się wydobyła, ale tu mnie pamięć 
zawodzi, zresztą już nie było nas w 
Rydomlu.

Pod Bobrujskiem stacjono-
wały legiony polskie, gen. Dowbór-
-Muśnickiego, poza tym luźne 
przyfrontowe oddziały niemieckie, 
które doszły aż do Orszy z tym, 
że miasto było niczyje, dworzec 
osobowy w rękach czerwonych, 
a dworzec towarowy zajęty przez 
Niemców.

Kilkadziesiąt kilometrów od 
Orszy, Bielica Świeckich. Był tam 
wielki pałac z wieżami, ostatni Ka-
rol Świecki, opiekun w młodości 
wuja Bohdanowicza. Stacjono-
wało u niego 30 Niemców. Przez 
tydzień, tak jak w „Ogniem i mie-
czem”, odpierali bandy chłopskie. 
Doczekali się odsieczy.

W pobliżu krewni nasi Stani-
szewscy. Dwaj synowie przyjechali 
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na święta z uniwersytetu moskiew-
skiego. Któregoś dnia cała rodzina 
lubiana przez miejscową ludność 
siedziała przy śniadaniu, zjawił się 
oddział dowodzony przez maryna-
rzy. Kazali studentom iść z nimi, 
a gdy ci odmówili tłumacząc, że 
muszą wracać do Moskwy i uczyć 
się, to zarzucono rodzinie, że 
są kontrrewolucjonistami i przy 
stole wymordowano całą rodzinę, 
kobiety i 76-letniego dziadka. Za-
wiadomieni przez ocalałą służbę 
zjawili się Niemcy i pluton kawalerii 
legionów. Widok był tak straszny 
w jadalni, że podobno niemiecki 
komendant płakał. Oddział polski 
złapał bandę marynarzy. Zostali za-
łatwieni na miejscu też, jak u Sien-
kiewicza załatwiał książę Jeremi 
Wiśniowiecki. W tym oddziale był 
Bohdan Dąbrowski, brat Jerzego 
późniejszego dowódcy 13 pułku 
ułanów.

Legiony jeszcze wtedy nie były 
rozbrojone i Polacy czasami chcąc 
nie chcąc współdziałali w celu za-
pewnienia minimum bezpieczeń-
stwa dla ludności, szczególnie pol-
skiej. Podobno niemiecki dowódca 
wyraził się, że oddział polski załatwił 
tę bandę w sposób mistrzowski i że 
Polacy mają talent w uspakajaniu 
podobnych „niepokoi”.

W lutym 1918 roku wyruszy-
liśmy z Orszy do domu na Litwie. 
Orsza duża stacja kolejowa nad 
Dnieprem, do której doszły wojska 
niemieckie. Stacja towarowa była 
kontrolowana przez Niemców, 
osobowa przez bolszewików, mia-
sto faktycznie niczyje. Czasami 
przejeżdżały po mieście ciężarówki 
bolszewickie, raz widziałem konny 
patrol niemiecki. Jechali wolno 
środkiem ulicy rozglądając się 
uważnie. Było ich zaledwie trzech. 
Ojciec mój pracował w budow-
nictwie wojskowym (polewoje 
stroitielstwo). Przedsiębiorstwo 
było w stanie stagnacji, nic się nie 
robiło, front też stał nieruchomo, 
żadnych działań. Wyczuwało się 
jednak, że Niemcy dalej nie pójdą, 
bo nie mogą. Na zachodzie alianci 
zaczynali brać górę.

Mój ojciec kupił dwie pary 
sań i 4 dobre konie, potrzeba było 
zatrudnić też woźnicę na drugie sa-
nie załadowane głównie artykułami 
spożywczymi. Trafił się uciekinier 
z Litwy, z miasteczka Suwejniszki, 
blisko naszego majątku. Nie był 
ani Polakiem, ani Litwinem. Był 
Żydem, na imię miał Mojsze, 
lat około 30. Najważniejsze było 
przejechać zamarznięty pod Orszą 
wąski Dniepr, bo tam kręciły się 
posterunki bolszewickie. 

Piszę bolszewickie, bo wów-
czas tak mówiono w odróżnieniu 
od armii rosyjskiej będącej w roz-
kładzie. Te oddziały bolszewickie 
nie były również reprezentacyjne, 
składały się z Łotyszy, jeńców 
austriackich i różnych pułków 
frontowych wałęsających się lu-
zem. Między nimi byli komisarze, 

czekiści (w skórzanych kurtkach), 
Chińczycy. W tym chaosie tworzył 
się jakiś zalążek władzy niezbyt 
jeszcze uchwytnej. Pieniądzem 
obiegowym były ruble wydane 
przez rząd Kiereńskiego, tak zwa-
ne „kierenki”, olbrzymie płachty 
nawet niepociętych sturublówek. 
Pieniądze zupełnie bez wartości, 
mówiono, że za cytrynę – milion 
(limon – milion). Wyruszyliśmy 
w drogę nocą, ojciec dał naszemu 
żydkowi kilka arkuszy „kierenek”, 
na wypadek zatrzymania przez 
posterunek bolszewicki. Mojsze 
na brzegu Dniepru zginął na 
chwilę. Gdy wrócił powiedział, że 
załatwione, możemy jechać. Na 
drugim brzegu ojciec zapytał, czy 
wystarczyło pieniędzy i co mówił 
wartownik. Mojsze powiedział, że 
to był dureń, dostał tylko jeden 
banknot z płachty i był bardzo 
zadowolony. Sto rubli kosztowało 
pudełko zapałek.

Noc chyliła się ku końcowi, 
przed nami pustkowie, droga 
wysadzana brzozami, w rowach 
połamane wozy, martwe konie i 
resztki rowów strzeleckich obrony 
rosyjskiej. Było tam również parę 
porzuconych samochodów. Parę 
kilometrów dalej przy przejeździe 
kolejowym Kochanowo, wyszedł 
na drogę wysoki Łeitenant nie-
miecki, młody i sympatyczny. 
Zapytał dokąd jedziemy, a jak 
usłyszał odpowiedź po niemiecku, 
to się rozpromienił i zaprosił do 
swojej chaty.

Ugościł nas gorącą herbatą 
i rozłożył mapę. Przed nami było 
500 km po zniszczonym wojną 
kraju. Bez zezwolenia komendy 
głównej wojsk niemieckich na 
wschodzie tzw. Oberostu nie wolno 
było się poruszać.

Oficer kręcił głową. Nic nie 
mówiąc napisał kilka słów na 
kartce papieru, że wracamy do 
swego majątku, nie jesteśmy wrogo 
nastawieni do władz niemieckich i 
że prosi o pomoc dla nas. Podpi-
sał Leitenant taki a taki dowódca 
posterunku frontowego i postawił 
swoją pieczątkę. Z uśmiechem 
dodał, że to na nic się nie przyda, 
ale dla spokojnego sumienia i jako 
dowód, że tak dobrze mówiącym 
po niemiecku chce pomóc.

Jechaliśmy więc dalej od pa-
rafii do parafii. Dwory były opusz-
czone, ale proboszczowie wyłącznie 
polscy pozostali. Byli gościnni i w 
jednym probostwie zaraz po na-
szym przyjeździe nadjechała grupa 
wyższych oficerów niemieckich, 
wśród nich generał, który najpierw 
uprzejmie rozmawiał, ale jak się 
dowiedział, że jedziemy na Litwę i 
nie mamy żadnego pozwolenia to 
wpadł w furię, krzyczał i zarzucał 
nam nieposłuszeństwo wobec do-
wództwa niemieckiego. Nie groził 
jednak zatrzymaniem i aresztowa-
niem. Proboszcz przyniósł różne 
nalewki, zmienił temat, a ojciec mu 
szepnął, żeby szybko zaprzęgać i 

zjeżdżać. Co też urzeczywistniliśmy.
Po paru dniach spotkaliśmy 

na drodze funkcjonariuszy poczty 
polowej niemieckiej, chcieli nam 
zabrać konie w zamian za swoje 
kompletnie zjeżdżone. I wówczas 
pomogła kartka Leitenanta fron-
towego i dobra znajomość języka 
niemieckiego.

Był już marzec największe 
roztopy. Udało się kupić furgony 
wojskowe niemieckie, bo sanie już 
się nie nadawały do jazdy. Niemcy 
też trochę handlowali szczególnie 
na tyłach frontu, różni gospodarczy 
funkcjonariusze niższej rangi.

Następne pamiętne było 
spotkanie w miasteczku Widzę, 
już na terenie późniejszych Kresów 
Wschodnich powstającej Polski. 
W miasteczku nikt nas nie chciał 
przyjąć na nocleg, mimo, że wy-
glądaliśmy zasobnie i mieliśmy 
pieniądze, a głównie zapasy żywno-
ściowe. Staliśmy na środku rynku w 
strugach deszczu. W pewnej chwili 
przechodzący wojskowy niemiecki 
zatrzymał się i spytał co tu robimy. 
Na odpowiedź, że wracamy do 
domu i szukamy noclegu, popa-
trzył ze zdziwieniem i po chwili 
kazał jechać za nim. Podjechaliśmy 
do obszernego, ładnego domu 
i Niemiec wszedł razem z nami i 
kazał bladej ze strachu gospodyni 
oswobodzić największy pokój, na-
palić w piecu i podać samowar. Gdy 
wychodził matka moja zwróciła się 
do oficera, żeby przyszedł wieczo-
rem i może wypije z nami herbatę. 
Niemiec na sekundę się zatrzymał, 
a potem powiedział - danke (dzię-
kuję). Po jego wyjściu rodzice 
uspokoili gospodynię, że zostaną, 
tylko do rana i dobrze zapłacą, ale 
ona mówiła ze strachem, że to jest 
komendant bardzo surowy i że go 
bardzo się boją. Niemiec przyszedł 
i zachował się elegancko. Odcho-
dząc powiedział - „Miło mnie było, 
tu nikt nie mówi po niemiecku, ja 
wiem, że państwo nie macie żadne-
go zezwolenia na przejazd. Jutro o 
8 rano będę przejeżdżał koło tego 
domu, jak przejadę proszę wyje-
chać”. Rano przejeżdżając konno 
odwrócił głowę i nawet nie spojrzał 
na dom i gospodynię, żegnając się 
z nami nazwała to cudem.

Po paru dniach dojechaliśmy 
do rzeki Dźwiny, Dyneburga. Tam 
przez ponad rok był front, były 
umocnienia porzucone przez Ro-
sjan wraz z rozpoczęciem rewolucji. 
Umocnienia były szczególne, głów-
nie ziemne. Przed nimi niespełna 
kilometr odcinały się betonowe 
bunkry niemieckie. Była tam straż 
dla ochrony przed dewastacją, była 
też pewna kontrola, ale symbolicz-
na. Żołnierze niemieccy zapytali, 
czy mamy jaja! Były przezornie 
zakupione. Za 60 jaj ręcznie prze-
ciągnęli nam wozy przez wzniesie-
nie z betonu. Tu rozpoczynała się 
prawdziwka okupacja niemiecka 
zorganizowana na powiaty i lokal-
ne gospodarcze komendantury. 

Pewną rolę odgrywali miejscowi 
Żydzi, którzy znając niemiecki byli 
potrzebni wojskowej administracji. 
Byli traktowani całkiem normalnie 
i przyzwoicie. Od domu dzieliło 
nas około 70 km. Dojechaliśmy 
wreszcie do wsi Kościelnej i pałacu 
w Poniemuniu – 4 km od Wyso-
kiego Dworu. Poniemuń należał 
do hr. Elżbiety Krasickiej z domu 
Komar i był jej posagowym naj-
większym majątkiem. W pałacu w 
stylu francuskim i najpiękniejszym 
anturażu parkowym. W chwilową 
nieobecność pani Krasickiej (była 
u matki w Łomżyńskiem) rezy-
dowali Ortskomendant Oberleut 
Berzoff i plenipotent pani hrabiny, 
nasz bardzo daleki krewny, ope-
rowy śpiewak z La Scala Zygmunt 
Kościałkowski. Faktycznie to był 
amant pani Elżbiety. Spotkali nas 
kordialnie zarówno komendant 
jaki i plenipotent.

Byliśmy na obiedzie u komen-
danta, a następnie u pana Zygmun-
ta... Potem zjawił się proboszcz i nie 
ustąpił, aż pojechaliśmy do niego. 
Tego dnia zjadłem 3 obiady, chyba 
jedyny raz w życiu.

I tak wróciliśmy do, naszego 
majątku. Dom i zabudowania były 
w całości. Duże braki umeblowa-
nia, ale pozostało ich trochę. Rzą-
dził wirtschaftsoldate Krauze. Na 
telefoniczne polecenie oberleut. 
Berzowa póki przyjechaliśmy 4,5 
km od Poniemunia, po niemiecku 
dom był sprzątnięty. Krauze pod-
starzały rezerwista był nieszkodliwy. 
Przeniósł się do jednego pokoju 
w skrzydle domu. Był jednak go-
spodarzem i wydawał polecenia 
robotnikom. Była tu baza chorych, 
wojskowych koni ponad 200 sztuk. 
Umieszczone były w bardzo dużej 
stylowej oborze w kształcie zamku. 
Taką oborę pozostawił mój dziad, 
który lubował się w reprezenta-
cyjnych budowlach, zaprzęgach, 
przyjmowaniu gości. Był bardzo 
popularny i lubiany w sąsiedztwie. 
Był żonaty z Naruszewiczówną z 
rodziny biskupa, tego od Obiadów 
Czwartkowych króla Stanisława Au-
gusta. Byli to rodzice mojej matki 
Zyndram-Kościałkowscy. Babka 
była przeciwieństwem dziada, 
wielka dewotka, o niezachwianych 
zasadach bez poczucia humoru. 

Mogliśmy korzystać ze zboża, 
ziemiopłodów, owoców. Konie, 
którymi wróciliśmy były wyłącznie 
do naszej dyspozycji, ale o niczym 
nie decydowaliśmy. Podobnie było 
w innych majątkach w sąsiedztwie, 
nawet tam, gdzie właściciele byli i 
pozostali po wejściu wojsk niemiec-
kich 1915 roku. 

Po paru dniach zjawił się 
miejscowy żandarm, postrach 
miejscowych chłopów. Nazywali go 
„krzywonosem”. Za byle co sięgał 
do nahaja. Przyjechał zawiadomić, 
że ritmaister von Vutke – naczelnik 
powiatu polecił, żeby rzeźnik w 
miasteczku raz w tygodniu do-
starczał mięso. Ten rotmistrz, 
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suchy staruszek, ponad 70-letni, 
raz jeden przyjechał z Rakiszek [28 
km] powozem z anglikami Prze-
ździeckich. Podjechał pod gmach i 
krzyknął na wyprężonego żołnierza 
Krauze: - Poproś die wohlgeboren 
Frau von Stretowicz. Czemu chciał 
widzieć wyłącznie moją matkę nikt 
nie wiedział. Gdy matka wyszła na 
ganek zamienił parę słów grzecz-
nościowych, nawet się uśmiechnął 
i pojechał. Było to na wiosnę.

Lato przyszło jakoś niespo-
strzeżenie. Często zajeżdżali ofi-
cerowie niemieccy z powiatu. 
Byli bardzo kulturalni, szukali 
towarzystwa mówiącego po nie-
miecku. Przywozili ze sobą rzeczy 
w 1918 roku bardzo deficytowe jak 
dobre wino i czekoladę. Nie było 
wypadku, żeby się upili, a nawet 
podchmielili. Byli to oficerowie 
frontowi na rekonwalescencji po 
zranieniach na froncie wschodnim 
lub zachodnim. Między innymi 
leitenant Fr. Relecke z Nadrenii, 
pułkownik Piątek z ówczesnego 
Śląska, który starał się mówić po 
polsku, chociaż dość zabawnie. 
Robili zdjęcia, uczyli mnie strzelać 
do celu. Miałem 11 lat, z tym strze-
laniem nie bardzo wychodziło, ale 
zadowolenie miałem wielkie.

Kiedyś w lipcu przyjechali 
niespodziewanie we czterech, przy-
wieźli ze sobą ręczny kulomiot i 
granaty. Powiedzieli, że drogi są ob-
stawione, a oni posiedzą do rana, 
bo ma być napad. W owych czasach 
to była rzecz dość zwykła, grasowa-
ły bandy zbójów. Częściowo byli 
to zbiegli z obozów jenieckich w 
pobliskich Prusach Wschodnich. 
Jakoś nikt z nas, a właściwie moi 
rodzice, tym się bardzo nie przejął. 
W rogowym salonie, który miał 6 
okien na stole ustawiono kulomiot. 
Wszystkie drzwi wejściowe miały 
być zamknięte. Po godzinie do 
kuchni władował się żołnierz z krą-
żących patroli. Jak zwykle była kola-
cja i tak rozmawiając przesiedzieli 
do świtu. Nad ranem, gdy wzeszło 
słońce warty były zdjęte, a panowie 
oficerowie wyjechali zostawiając 
ojcu w prezencie bardzo piękny 
pistolet 7/65 typu browning. Pisto-
let ten przetrwał aż do 1940 roku, 
to znaczy do przyjścia towarzyszy i 
wcielenia Litwy do „wielkiej wspól-
noty bratnich narodów”.

Z tymi napadami bandytów 
w owych czasach to bywało różnie 
i nie zawsze kończyło się fałszywym 
alarmem. Grabili, znęcali się, o ile 
ktoś nie dał albo nie mógł dać tego, 
czego żądali. Nas to ominęło może 
dlatego, że stale przebywało u nas 
paru zbrojnych żołnierzy niemiec-
kich, którzy leczyli i pielęgnowali 
około 200 koni wojskowych. Mie-
ściły się te konie bardzo swobodnie 
w bardzo dużej oborze, w której po 
wojnie było tylko kilka krów.

Nadeszła jesień 1918 roku, 
Niemcy przegrali, wycofali się z 
Zachodu, ale głównie ze Wscho-
du. Na miejscu powstawały zalążki 

samodzielności krajów nadbał-
tyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. 
Na południu powstała Polska. Ze 
wschodu napierały prądy rewolu-
cyjne wypierane przez tworzącą się 
armię czerwoną, która od swoich 
zalążków miała zakusy zaborcze. 
Ma się rozumieć hasło ówczesne 
„precz z burżujami, wolność lu-
dziom pracy, ziemia dla chłopów”.

W październiku oficer gospo-
darczy w gminie leitenant Bercoff 
przekazał memu ojcu formalnie i 
poniekąd przymusowo żywy i mar-
twy inwentarz, a także nasiona na 
Wysoki Dwór i folwark Suwejździe 
na pół drogi do Ponedela.

Była to własność mojej matki i 
jej dwóch sióstr, sukcesja po stryju 
(wuju-TE) Gabrielu Kościałkow-
skim generale cywilnym, który 
tam nigdy nie mieszkał, bo i domu 
mieszkalnego nie było. Gospodar-
stwo i ziemia były doskonałe. Stryj 
Gabriel K. był przed rewolucją 
wielką figurą, był naczelnikiem 
kontroli państwowej na okręg 
Petersburga, miał własną salonkę, 
która miesiącami stała na stacji 
w Poniemunku, gdy jak zwykle 
spędzał lato w Wysokim Dworze. 
Niemcy zostawili 40 koni, do tego 
maszyny rolnicze wszelkiego rodza-
ju z parową młocarnią i pełnym 
spichrzem zboża.

Wówczas okazało się prawdzi-
we oblicze niemieckie. Pan leite-
nant Bercoff powiedział z uśmie-
chem do mego ojca: zostawiamy 
panu wszystko w porządku, ugory 
zaorane, nasiona kwalifikowane, 
konie i maszyny w porządku, bez 
kłopotu pan będzie kontynuować, 
ale pan mnie od ręki da 20 tysięcy 
marek. Na uwagę ojca, że czerwo-
ne oddziały i miejscowi komuniści 
są w pobliżu i wszystko zabiorą, 
Bercoff odrzekł: w takim razie 
konie każę wystrzelać, spichlerz 
i magazyny spalę. Ojciec zapłacił, 
jakimś cudem miał pieniądze, 
nie orientuję się. Leitenant Ber-
coff elegancko się pożegnał i 
sprezentował ekstra mojej matce 
klacz wierzchową z hodowli w 
Trakenach, a mnie bardzo miłego 
foksteriera o nazwie Printz.

Nazajutrz jakieś nieokreślo-
ne typy, nic nie mówiące nikomu, 
zaczęły nakładać podwójne zamki 
na spichrz i magazyny z narzę-
dziami. Przyglądaliśmy się temu 
z ganku. W tej chwili wjechało na 
podwórze 5 konnych Niemców, 
którzy chyba zrozumieli o co cho-
dzi. Podjechali do nas i spytali czy 
mamy ich usunąć. Ojciec powie-
dział: - „panowie, wy wyjedziecie, 
a oni zostaną, dajcie pokój”. I tak 
zaczęła się pseudo socjalistyczna 
gospodarka.

Wyznaczono komisarza Ło-
tysza Janis Perlix, był krewnym 
jednego z fornali, służył we wsła-
wionych w czasie rewolucji strzel-
cach łotewskich. Wielki, ponury, 
ale jak się później, a nawet i po 
wielu latach okazało, szkodliwy 

nie był. Flirtował z ostatnią, która 
nam została służącą, Rosjanką, 
starobobrzędówką z tych po 1863 
roku zasiedlonych.

Komisarz był, ale właściwie 
nic nie miał do gadania. Jak teraz 
wstecz patrzę, to głównie dbał o 
to, żeby fornale nie szabrowali. 
Zresztą po paru dniach nie było 
koni, została jakimś cudem spre-
zentowana przez Niemców klacz 
Greta, która jeszcze po 21 latach 
doczekała mego syna Zbysia i 
figuruje z nim na jednym ze zdjęć.

Wyparowało zboże, została 
zdaje mi się jedna krowa. W domu 
o 24 pokojach nikt nas nie ruszał, 
też paradoks. Z zaopatrzeniem 
było marnie, nie pamiętam, żeby 
wspomniano coś o sklepach w 
miasteczku Pondel oddalonego 
o 7 km. Matka moja z siostrą (cio-
cią Manią) piekły jakieś pseudo 
ciastka z żytniej mąki, które nazy-
waliśmy „ksantypki” na pamiątkę 
złośliwej żony Sokratesa. Teraz 
się zastanawiam, jak można było 
wówczas myśleć o starogreckim 
filozofie. Ale jak widać jeszcze 
nie byliśmy przekształceni psy-
chicznie.

Socjalizm „dbał” o kulturę, 
a u nas jakimś cudem przetrwał 
wojnę i zachował się w całości 
koncertowy długo ogoniasty for-
tepian firmy Becker. Pewnego 
dnia zjawił się miejscowy gminny 
komisarz oświaty Butenas. Zamel-
dował się nie u frontowych drzwi, 
a w kuchni. Miał biały kołnierzyk. 
Powiedział, że kulturę należy krze-
wić, a kowal Virbałas (po litewsku 
prętek) ma aspiracje muzykalne 
i będzie przychodzić 2 godziny 
dziennie grać na fortepianie. 
Przychodził regularnie, grał je-
den jedyny takt jakiejś poleczki, 
grał bez przerwy. Matka moja, 
która bardzo dobrze grała muzy-
kę poważną po paru dniach tych 
występów wykonywanych forte nie 
mogła wytrzymać i szła na drugi 
koniec domu do nieogrzewanego 
pokoju, żeby jak najmniej słyszeć. 
Ojciec mój jak dziś pamiętam sto-
icko asystował występom artysty.

Ta sielanka trwała do wiosny. 
Historia jak widać stwarza prece-
densy, zima była ich, ale wiosna 
była już innych. Zaznaczam, że 
całą zimę nie widzieliśmy żadnych 
wojsk, radzieckich, ani żadnych 
Rosjan poza miejscowymi. No i 
ruszyli chłopi litewscy, powstawały 
białe oddziały narodowe, powsta-
wała niepodległa Litwa. Do nas 
mieszkających na wschodnich 
krańcach Litwy dochodziło to jak 
daleki pomruk. Ale coś się działo.

Znowu zjawił się ten sam 
komisarz Butenas, ale w asyście 
kilku innych „ministrów”, wszystko 
miejscowi. Spotkanie odbyło się 
znowu w kuchni i Bóg świadkiem, 
że mówię prawdę, komisarz miał 
znowu biały kołnierzyk. Powie-
dzieli, że biali kułacy wspomagani 
przez ochotników niemieckich 

zbliżają się, macie 3 dni, albo opu-
ścicie dwór, albo was rozstrzelamy. 
Ojciec odpowiedział dobrze, ale 
pojedziemy do Dyneburga na 
wschód. Powiedzieli: pewnie my 
tam też pojedziemy.

Wyszli, zaznaczam na tym 
spotkaniu naszego miejscowego 
komisarza Łotysza nie było. Jego 
późniejsza żona, a nasza służąca, 
natychmiast została posłana o 3 km 
do naszego byłego leśnika, nazwi-
sko Palukas z prośbą, żeby w nocy 
przyszedł z dorosłymi synami i nas 
wyprowadził. Podobne stosunki 
dziś byłyby nie do pomyślenia.

W nocy leśnik z synami, z 
których jeden później został ele-
ganckim oficerem w armii litew-
skiej, przyszli i wyprowadzili nas 
do odległej o 3 km leśniczówki. 
Mieliśmy ze sobą tylko podręczne 
rzeczy. Tejże nocy swymi końmi 
wywieźli nas o 40 km na zachód w 
okolice Wobolnik. Mieszkał tam 
ich daleki krewny niejaki Wasi-
lewski. 3-hektarowa gospodarka 
polegająca wyłącznie na własnych 
zasobach. Byli to ludzie zacni, 
niebiedni. Trzy tygodnie pobytu u 
nich nie odznaczało się obfitością, 
ale nie było przykre. Figurowaliśmy 
jako krewni przybyli z Ameryki. 
Oczekiwało się zmian, fama niosła, 
że nieliczne oddziały sowieckie 
wycofują się pod naporem powsta-
jących ochotniczych oddziałów 
litewskich wspomaganych przez 
zaciężny korpus niemiecki dowo-
dzony przez głośnego wówczas 
Freihera von Maltzana, notabene 
żonatego później z naszą daleką 
sąsiadką z Butowi, panną Tarnow-
ską. U Wasilewskich myśmy się nie 
afiszowali. Kiedyś zajechał podjazd 
sowiecki, moja matka udała chorą, 
ojciec na szczęście był w stodole, 
przed domem pozostała ciocia 
Mania Kościałkowśka, która się 
jakoś zawieruszyła z legionów. Gdy 
niespodziewanie zajechał patrol 
sowiecki, ciotka nie miała innego 
wyjścia jak siąść przy stojącym koło-
wrotku gospodyni i zaczęła prząść, 
czego nigdy w życiu nie robiła. Je-
den z kawalerzystów powiedział ze 
śmiechem do ciotki: - To przędze-
nie jakoś wam nie idzie. Nitka była 
raz jak pajęczyna, a zaraz potem 
jak palec gruba. Gospodyni ratując 
sytuację i widząc, że ciotka siedzi w 
pąsach powiedziała, że w obecności 
tak pięknego i dzielnego kawalera 
każda zapomni i o przędzeniu. W 
każdym razie pojechali. Nazajutrz 
ukazał się na niebie jakiś samolot, 
a w dwa dni później przyjechał 
leśnik z wiadomością, że bolszewi-
ków już nie ma i możemy wracać. 
Wróciliśmy do leśnika, gdzie jak 
dziś pamiętam ugoszczono nas 
ogromnymi kluskami pływającymi 
w maśle i strasznie się najadłem. 
Nazajutrz, nie wiem dlaczego do 
Wysokiego Dworu poszła tylko 
moja matka ze mną. Ciotka i oj-
ciec zostali. Zabudowania były we 
względnym porządku, podwórze 
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Janusz Fałowski

Oblicze czasopisma „Myśl Karaimska” 1924-1947 (3)
dokończenie z poprzedniego numeru

W dyskusji o genealogii Kara-
imów zabrał również głos na łamach 
„Myśli Karaimskiej”, sławny polski 
antropolog J. Czekanowski. Na pod-
stawie badań antropologicznych 
Karaimów krymskich i polskich, J. 
Czekanowski dostrzega u tej grupy 
etnicznej komponent chazarski, jak 
również późno-irańskiej ludności 
stepów czarnomorskich, przypusz-
czalnie Alanów, których potom-
kami są Osetyńczycy. Ostatecznie 
profesor J. Czekanowski, ostrożny 
jest w identyfikowaniu Karaimów 
z Chazarami, gdyż „(...) różnią się 
od nich zasadniczo przymieszką 
składnika orientalnego, charakte-
rystycznego dla Semitów”.

Sygnalizowany już powyżej 
dysonans karaimsko-żydowski, 
odzwierciedlony jest na kartach 
omawianego czasopisma. Postacią 
która ogniskuje te polemiki jest 
A. Firkowicz, głośny archeolog 
i historyk karaimski, nota bene 
pochodzący z Łucka. Osoba A. Fir-
kowicza darzona jest przez „Myśl Ka-
raimską” wielką estymą. Jak mówił 
A. Zajączkowski podczas obchodu 
50 rocznicy zgonu tego badacza 
dziejów karaimskich: „Dzieje Firko-
wicza powinien każdy Karaim znać, 
a imię jego zawsze dla nas będzie 
przedmiotem niepokalanej czci i 
świetlanym płomykiem otuchy”. 
„Myśl Karaimska” broni dobrego 
imienia swego historiografa przed 
zarzutami o tendencyjne preparo-
wanie źródeł historycznych. Ożywa 
w tej materii spór z M. Bałabanem, 
który podtrzymywał wątpliwości 
innego historyka żydowskiego Har-
kaviego wokół rzetelności warsztatu 
A. Firkowicza. A. Rojecki recenzując 
pracę M. Bałabana „Karaici w Pol-
sce”, twierdzi, że historyk żydowski 
generalnie imputuje Karaimom po-
pełnianie szalbierstw historycznych. 
Stanowisko Bałabana, wyjaśnia A. 
Rojecki „(...) odwiecznym antago-
nizmem, który istnieje u Żydów 
m.in. i do Karaimów i który tak 
doskonale opisała E. Orzeszkowa 
w powieści „Meir Ezofowicz”. Od-
nośnie sprawy Firkowicza, redaktor 
„Myśli Karaimskiej”, konstatuje, że 
„Z obszernej literatury w tej kwestii, 
każdy bezstronny spostrzeże po 
czyjej stronie jest prawda: po stronie 
b. P. Firkowicza i jego zwolenników, 
czy też po stronie Żyda Harkaviego, 
twórcy bezpodstawnych posądzeń o 
fałszerstwa historyczne”.

Szczegółowo ze wspomnia-
ną już publikacją M. Bałabana, 
rozprawia się A. Zajączkowski. 

Stosunek twórcy „Historii i litera-
tury żydowskiej” do A. Firkowicza, 
ocenia Zajączkowski jako „mocno 
tendencyjny”. Zaznacza, że opinia 
świata naukowego jest w tej kwe-
stii podzielona i w związku z tym, 
rozstrzygnięcie jej należy zawiesić 
i poddać dalszym badaniom. A. 
Zajączkowski rozświetla ze swojego 
punktu widzenia historyczne pod-
łoże konfliktów między Żydami, a 
Karaimami. Pisze, że Żydzi próbo-
wali paraliżować ambicje ludności 
karaimskiej tworzenia odrębnych 
gmin, „(...) Żydzi chcieli rozciągnąć 
swą władzę i moc tych (tzn. żydow-
skich - J.F.) przywilejów nad Kara-
imami, nie mogąc im przebaczyć 
ich dążenia do odrębnego ustroju 
gminnego i samodzielnego bytu”. 
Obecnie - sugeruje A. Zajączkowski 
- w sukurs tym dawnym tendencjom 
przychodzą historycy żydowscy i 
kwestionują wymowę źródeł histo-
rycznych. Publicysta „Myśli Karaim-
skiej” obrusza się nazwaniem przez 
M. Bałabana języka karaimskiego 
mieszaniną turecko-tatarską, widząc 
w tym jak pisze „(...) chęć sprowa-
dzenia języka karaimskiego do roli 
jaką odgrywa u Żydów przysłowiowy 
żargon. Orientalista karaimski 
broni używania nazwy „karaim” w 
opozycji do „karaita” nazewnictwa 
stosowanego przez M. Bałaba-
na. Zajączkowski powołuje się na 
tradycje historyczne używania tej 
terminologii w dokumentach, przy-
wilejach. Nadmienia, że również 
wyraz „muzułmanin” funkcjonujący 
w języku polskim utworzony jest 
od liczby mnogiej, w tym wypadku 
języka perskiego. Polemizując z M. 
Bałabanem, domaga się przy okazji, 
stosowania w pisowni dużej litery 
dla nazywania ludności karaimskiej, 
która jest narodowością, mającą, jak 
podkreślał A. Zajączkowski, związki 
z Chazarami. W tym punkcie rów-
nież rozmijał się z M. Bałabanem, 
optując za stanowiskiem A. Firko-
wicza.

Cierpko o historiografii ży-
dowskiej pisał także S. Szapszał, 
zauważając, że „(...) uczeni i pisarze 
żydowscy z pewnego obozu, nie po-
zostawiają literalnie żadnej kwestii 
lub faktu korzystnego dla Kara-
imów, aby sztucznie nie dyskredy-
tować go, rzucić cień podejrzenia, 
lub w ostateczności zahamować, czy 
też powikłać. Wszystko dobre (po-
wszechnie uznane za karaimskie) 
przywłaszczają sobie Żydzi, wszystko 
złe rzucają na Karaimów”.

Dysputy narodowościowe w 

„Myśli Karaimskiej” objęły również 
Tatarów krymskich. Kanwą stały 
się w tym przypadku publikacje 
tatarskie ogłoszone wówczas w 
Stambule i Symferopolu, zawiera-
jące enumerację krzywd doznanych 
od Karaimów przez Tatarów, na 
Krymie w minionych czasach. Za-
rzuty autorów tatarskich odpierał 
sewastopolski hazzan, T.S. Lewi-
-Babowicz. Twierdził, że Karaimi 
zawsze zachowywali się lojalnie 
wobec Tatarów, czego przykładem 
ich postawa w starciu tatarsko-genu-
eńskim, czy w okresie zajmowania 
Krymu przez Rosję. Również w 
późniejszym czasie Karaimi wystę-
powali w obronie Tatarów przed 
prześladowaniami rosyjskimi. Po-
wyższe stanowisko, Lewi-Babowicz 
egzemplifikował postawą karaim-
skiego posła do I Dumy Salomona 
Kryma, czy działalnością inspektora 
w Tatarskim Seminarium Nauczy-
cielskim w Symferopolu, Eliasza 
Kazasa. Również ówczesny hachan 
taurydzki S. Szapszał odznaczył się 
życzliwym stosunkiem do Tatarów. 
Lewi-Babowicz odpierał także twier-
dzenia, że Karaimi zainteresowani 
byli emigracją Tatarów z Krymu, 
wykupując dzięki temu za bezcen 
majątki tatarskie. Hazzan z Sewa-
stopola przypominał, że emigrację 
tę wymuszali nie Karaimi, lecz 
Rosja. Kupując ziemię tatarską, 
Karaimi przyczynili się do wzrostu 
wartości gruntów sprzedawanych 
przez Tatarów. T.S. Lewi-Babowicz 
konkluduje, że współżycie karaim-
sko-tatarskie układało się w histo-
rii pomyślnie, skoro Tatarzy nie 
obawiali się powierzać zarządzania 
mennicami, Karaimom. Ludność 
tatarska odniosła korzyści obcując 
z Karaimami, poznając dzięki nim 
arkana ogrodnictwa, garbarstwa.

Rekapitulując, raz jeszcze 
podkreślić należy informacyjne 
zalety „Myśli Karaimskiej”. Czaso-
pismo jest cennym uzupełniającym 
źródłem do odtworzenia współcze-
snych dziejów Karaimów. Próbę 
wykorzystania w ten sposób rocz-
ników „Myśli Karaimskiej” podjęto 
w pierwszej części niniejszego arty-
kułu w którym zreasumowano naj-
nowszą historię Karaimów. Pismo 
pogłębiło, poprzez oddanie swych 
łamów znakomitym badaczom, 
poznanie przeszłości karaimskiej. 
Dostarczyło ważkich materiałów 
o języku, literaturze, zwyczajach 
karaimskich. Zaliczone musi być 
z tych powodów do kanonu lektur 
karaimoznawczych.

zaśmiecone, drzwi frontowe w 
domu otwarte. Koło domu kręcił 
się były komisarz, Łotysz, był jak 
złapany. Nie pamiętam co z mat-
ką rozmawiali, ale zakończenie 
utkwiło mnie w pamięci. Matka 
mu powiedziała (była niewysoka, a 
on ogromy): - wygospodarowałeś, 
że tylko śmiecie pozostały. Za trzy 
dni wracamy, zbierz baby; ma być 
wszędzie wymiecione w domu i 
okna umyte, a na stołach mają stać 
kwiaty. Poszliśmy z matką z powro-
tem do leśniczówki. Gdy po dwóch 
dniach wróciliśmy, całe bardzo 
duże podwórze było uprzątnięte, 
a w domu stały kwitnące bzy, bo to 
był maj. Inwentarz - 1 krowa, klacz 
niemiecka Greta i pies foksterier, 
jakoś zachowały się.

I znowu ojciec zaczął organi-
zować gospodarkę. Na początek 
oddając orne grunta do obsiania 
na połowę. Jakoś to ruszyło.

Przez parę tygodni kwatero-
wał u nas oddział wojska litewskie-
go. Wyłapywano byłych działaczy 
komunistycznych. Cały komitet, 
który był u nas częściowo został 
zatrzymany, w sąsiedniej gminie 
rozstrzelany. Sądy doraźne inspiro-
wali Niemcy, którzy gdzieś byli, ale 
my ich tymczasem nie widzieliśmy. 
Parę osób udało się ojcu uratować 
od sądu polowego, poręczył. To w 
1940 roku bardzo nam pomogło. 
Pewnego jednak dnia pięknym 
popołudniem w końcu maja wje-
chało na podwórze 3 oficerów w 
niemieckich mundurach. Mieli 
jakieś odmienne oznaki na lewym 
rękawie. Byli bardzo eleganccy. 
Przedstawili się i pozostaliśmy 
wszyscy na werandzie. Mówili, że są 
z korpusu ochotniczego von Malt-
zena i pytali o drogę na wschód 
omijającą większe osiedla. Było 
to troszkę dziwne, w pewnym mo-
mencie koło werandy przechodził 
nasz były komisarz. Jeden z ofice-
rów, gdy go zobaczył zamilkł i po 
chwili zapytał: - Kto to, ja go gdzieś 
widziałem? Jednocześnie ruchem 
ręki zatrzymał odchodzącego. Zale-
gło krótkie, ale napięte milczenie. 
Wtedy moja matka z największym 
spokojem powiedziała: - pan się 
chyba myli; on tu stale przebywa, 
a w okresie bolszewizmu bardzo 
nam pomógł i uratował choć część 
inwentarza. Niemiec powiedział: - 
Dziwne, ale czyż bym się mylił i do-
dał zwracając się do Perlita (takie 
miał nazwisko): - Czy nie służyłeś w 
strzelcach łotewskich w Dynebur-
gu? Szary na twarzy były komisarz 
wyszeptał: nie panie, ja tu cały czas 
mieszkam, państwo wiedzą. Oficer 
z lekkim uśmiechem machnął ręką 
i powiedział: - jeżeli państwo za 
ciebie ręczą to idź ptaszku...

cdn.


