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Pierwszymi znanymi wła-
ścicielami majątku i miastecz-
ka Snów, leżącego w powiecie 
nowogródzkim, nad Snówką, 
dopływem Uszy, byli Radziwiłło-
wie z Nieświeża. Po nich przejęła 
te włości rodzina Haraburdów. 
W 1639 roku Jerzy Haraburda 
(1600-?) herbu Awdaniec, oże-
niony w 1630 roku z Krystyną 
Zawiszanką, dworzanin kró-
lewski i deputat na Trybunał 
Litewski sprzedał w 1639 roku 
snowski majątek Janowi Hie-
ronimowi Rdułtowskiemu za 
13 600 kop groszy litewskich. 
Rodzina Rdułtowskich herbu 
Drogosław pochodziła z Kujaw, 
a do Wielkiego Księstwa Litew-
skiego przeniosła się w XVI 
wieku, by po kupnie Snowia 
osiąść w nim na ponad 200 lat. 
Po Janie Hieronimie dziedzi-
cem snowskich dóbr został Jan 
Bogusław Rdułtowski (1665-
1744), kasztelan nowogródzki, 
żonaty z Heleną z Wańkowiczów 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Pałac Rdułtowskich w Snowie

herbu Lis. Ich syn, Antoni Jerzy 
(1700-1764), podwojewodzi 
nowogródzki, żonaty z Justyną 
Chłusiewiczówną herbu Topór 
był następnym panem na Sno-
wiu i przekazał rodowy majątek 
dwóm swoim synom, Joachimowi 
Hipolitowi (ok.1730-1776), żo-
natemu z córką podkomorzego 
nowogródzkiego, Marianną 
Reytanówną (siostrą słynnego 

Tadeusza Reytana) i Janowi 
Chryzostomowi (1735-1791). 
Po śmierci brata, Joachima 
Hipolita, Jan Chryzostom, cho-
rąży nowogródzki, przejął cały 
majątek, którego obszar wyno-
sił wówczas około 262 tysięcy 
hektarów. Jan Chryzostom był 
trzykrotnie żonaty. Z pierwszą 
i drugą żoną nie doczekał się 
męskiego potomka, natomiast z 
trzecią, Franciszką Beydo-Rzewu-
ską (1750-1836) herbu Krzywda, 
miał syna Kazimierza, który 
odziedziczył po nim majątek.  
Kazimierz Rdułtowski (1785-
1855) odbył studia w Anglii i 
doktoryzował się z filozofii na 
Uniwersytecie Oxfordzkim. Po 
powrocie do kraju ożenił się 
z przyrodnią siostrą, bowiem 
jego matka po śmierci jego 
ojca wyszła ponownie za mąż za 
Michała Obuchowicza i miała 
z nim córkę Teresę. Właśnie tę 
Teresę z domu Obuchowiczów-
nę, po otrzymaniu specjalnego 
zezwolenia papieskiego, za które 
prawdopodobnie musiał zapła-
cić niebagatelną sumę, pojął za 

żonę. Zajął się też z powodze-
niem odziedziczonym majątkiem, 
dbając nie tylko o gospodarstwo 
rolne, ale budując także kilka 
zakładów przemysłowych, wśród 
których wyróżniała się duża fa-
bryka sukna w Odachowszczyźnie. 
Zabrał się również za rozbudowę 
pałacu w Snowiu, który wzniósł 
przed 1782 rokiem jego ojciec.

Nie wiemy, kiedy zaczęła się 
ta rozbudowa i jak długo trwała, 
ale w 1825 roku na pewno została 
już zakończona. Powstała impo-
nująca rezydencja w stylu póź-
noklasycystycznym, długości 140 
metrów, złożona z kilku połączo-
nych korpusów różnej wielkości, 
w których znalazło się ponad 100 
pomieszczeń.

Na korpus środkowy złożyło 
się trzy dwukondygnacyjne człony, 
połączone ze sobą parterowy-
mi łącznikami. Człon centralny 
poprzedził od frontu portyk z 
czterema jońskimi kolumnami w 
wielkim porządku, dźwigającymi 
belkowanie oraz trójkątny szczyt 
obwiedziony kroksztynowym gzym-
sem.

Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa pałacu Rdułtowskich

Na zdjęciu: Pawilon boczny
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Podobny portyk, mniej wy-
datny, znalazł się przed elewacją 
ogrodową. Korpus środkowy 
połączyły z dwoma skrajnymi pa-
wilonami długie, parterowe ga-
lerie, z szesnastoma kolumnami 
każda. W korpusie środkowym 
znajdowały się pomieszczenia 
reprezentacyjne i mieszkalne 
właścicieli pałacu, w galeriach 
- pokoje gościnne, administracyj-
ne i służbowe, natomiast jeden 
pawilon boczny przeznaczono 
na ogród zimowy.

Spod portyku przed ele-
wacją frontową wejściowe drzwi 
prowadziły do obszernej, kwa-
dratowej sieni, za którą znajdo-
wał się salon o takich samych 
wymiarach, z wyjściem na taras 
od strony ogrodu. Lewy, par-
terowy łącznik zajmowały dwa 
podłużne pokoje, prawy zaś - 
sala balowa o powierzchni 100 
m2. Na kondygnacji drugiej 
korpusu głównego znalazły się 
pokoje mieszkalne i gościnne. 
Były one świadkami wydarzeń 
podniosłych, takich jak wizyta 
króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego w 1784 roku, jeszcze w 
starym, wzniesionym przez Jana 
Chryzostoma Rdułtowskiego 
pałacu, a także tragicznych. W 
1829 roku starszy syn Kazimie-
rza Rdułtowskiego, Konstanty, 
gościł Ludwiga Spitznagla, z 
którym zaprzyjaźnił się w cza-
sie studiów na Uniwersytecie 
Wileńskim. Ludwig Spitznagel, 
uznany już - mimo młodzień-
czego wieku - poeta, serdeczny 
przyjaciel Juliusza Słowackiego, 
zakochał się podczas pobytu w 
Snowiu w siostrze Konstantego, 
Amelii Rdułtowskiej, a kiedy jego 
oświadczyny spotkały się z jej 
odmową, strzelił sobie z pistoletu 
prosto w serce.  

Pałac otaczał kilkuhekta-
rowy park urządzony w stylu 

Na zdjęciu: Korpus główny od strony ogrodu

Na zdjęciu: Portyk przed elewacją ogrodową

angielskim, z długą aleją obsa-
dzoną starymi lipami, z wyko-
panym stawem i kilkoma kana-
łami. Przed elewacją frontową 
urządzono obszerny gazon, ze 
strzyżonymi trawnikami, kilkoma 
kwiatowymi klombami, obsa-
dzony ozdobnymi krzewami. 
Po śmierci Kazimierza Rdułtow-
kiego Snów odziedziczył młodszy 
z dwóch jego synów, Eustachy 
(1824-1902), żonaty z Malwiną 
z Kuncewiczów herbu Łabędź, 
absolwent uniwersytetu w Dorpa-
cie. Nie poszedł on w ślady ojca i 
nie troszczył się zupełnie o mają-
tek, a nawet przegrał go ponoć w 
karty. W każdym bądź razie nie 
przekazał go na pewno synowi. 
Kolejnym  właścicielem Snowia 
po Eustachym Rdułtowskim zo-
stał w 1854 roku baron Gustaw 
Hartingh (1819-1879), żonaty z 
Ludwiką Niesiołowską (1810-?) 
herbu Korzbok, a później (w 
1850 r.) z Elfrydą ks. Drucką-
Lubecką (1830-?). Syn z tego 
drugiego małżeństwa, Mikołaj 
Hartingh (ok. 1850-?), odziedzi-
czył po ojcu Snów, a następnie 
przekazał go synowi Henrykowi 
(ok. 1890-?). Henryk Hartingh, 
żonaty z Teklą Szczytt-Niemirowi-
czówną, był ostatnim prywatnym 
właścicielem pałacu w Snowiu. 
Sprzedał go w 1925 roku Korpu-
sowi Ochrony Pogranicza, a sam 
zamieszkał w jednym z budynków 
gospodarczych. Nowi właściciele 
odrestaurowali wprawdzie bar-
dzo zniszczony podczas I wojny 
światowej zabytkowy gmach, 
ale pałacowe wnętrza przyspo-
sobili do celów wojskowych. 
Po II wojnie światowej pałac 
zarekwirowało również wojsko. 
Obecnie mieści się w nim szpital 
wojskowy. Na jego teren nie zo-
staliśmy wpuszczeni, a fotografie 
udało nam się zrobić spoza strze-
żonego ogrodzenia.

Idea niepodległości funk-
cjonowała w świadomości naro-
du litewskiego od połowy XIX 
wieku. Próbowano ją urzeczy-
wistnić wspólnie z Polakami 
podczas powstania styczniowe-
go lat 1863-1864, lecz po jego 
klęsce drogi obydwu narodów 
rozeszły się. Rosjanie stosując 
imperialną zasadę devide et impe-
ra, poróżnili obydwa narody. Do 
dziś funkcjonuje przekonanie, 
że to unia polsko-litewska i bę-
dąca jej odbiciem źle rządzona 
przez Polaków Rzeczypospoli-
ta doprowadziły naród litew-
ski do utraty niepodległości. 
XIX – wieczny litewski ruch 
niepodległościowy szedł więc 
własną - antyrosyjską i antypol-
ską drogą. Wielka Wojna czyli 
wymarzona wojna narodów oraz 
oparta o pierwiastek etniczny 
wersalska koncepcja nowego 
podziału Europy doprowadziły 
do niepodległości Litwy. Nie 
zaspokojone jednak zostały 
oczekiwania wszystkich miesz-
kańców tego powodu, bowiem w 
znacznym stopniu spolszczone, 
niejednorodne etnicznie regio-
ny polsko-litewsko-białoruskie 
czyli Wileńszczyzna i Brasławsz-
czyzna przypadły Polsce, któ-
rą potraktowano jako wroga. 
Wrogów zresztą było więcej, 
w zasadzie były nimi wszystkie 
mniejszości narodowe, co zna-
lazło swój wyraz w eksterminacji 
tych mniejszości, dokonywanej 
przez litewskie siły policyjne i 
paramilitarne pod nadzorem i 
z inspiracji niemieckiego oku-
panta w latach 1941-1944. Eks-
terminacyjny charakter wobec 
mniejszości narodowych miały 
też działania funkcjonującej do 
1952 roku partyzantki litewskiej. 

Stefan Pastuszewski

Litewska droga do drugiej niepodległości

Atakowała ona nawet rosyjskich 
staroobrzędowców, którzy pod 
niemieckim przymusem przesie-
dlili się w 1940 roku z Suwalsz-
czyzny na Litwę. Traktowano ich 
bowiem jako kolonizatorów.

Społeczeństwo komuni-
stycznego para-państwa czyli 
Litewskiej Socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej podzieliło 
się jeśli idzie o ideę niepodle-
głości. Przeciwnikami byli ci, 
co przylgnęli do narzuconej 
przez Rosjan władzy radzieckiej 
i tworzyli ją na Litwie, a także 
ci, którzy w wyniku różnego 
typu nacisków i indoktrynacji 
dali się zsowietyzować. Ważnym 
instrumentem sowietyzacji było 
odebranie własności prywatnej, 
przede wszystkim ziemi, jako 
że Litwa to w głównej mierze 
kraj rolniczy. Homo sovieticus, 
którego reprezentanci do dziś 
funkcjonują na Litwie, to osob-
nik, który tęskni do interna-
cjonalistycznego Związku Ra-
dzieckiego, jego przestrzeni, po 
której bez większych przeszkód 
musiał się poruszać (cały czas 
wspomina się o wczasach nad 
ciepłym Morzem Czarnym, w 
tym na Krymie) oraz oczekuje 
na rozwiązania, nawet swoich 
„spraw”, z zewnątrz bez podję-
cia własnej inicjatywy. Jest też 
zateizowany i zmaterializowany. 
Światopogląd taki wzmacnia na-
szły po 1990 roku konsumeryzm 
globalistyczny, który niemal 
do zera redukuje pierwiastek 
duchowy człowieka.

Niepodleg łośc i  L i twy 
obawiały się mniejszości na-
rodowe, w tym polska, która 
w okresie międzywojennym 
i trzech okupacji w czasie II 
wojny światowej doświadczyły 
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brutalnego nacjonalizmu litew-
skiego. Wielonarodowy Związek 
Radziecki, zwalczający wszelkie 
nacjonalizmy, lecz tolerujący do 
pewnego stopnia odrębności 
i kultury narodowe, stanowił 
tarczę przed atakami na tym 
polu. Oprócz mniejszości za-
siedziałych, które wiadomości o 
brutalnym nacjonalizmie litew-
skim przekazywały z pokolenia 
na pokolenie, były mniejszości 
przybyłe po 1940 roku w ramach 
ruchów migracyjnych w ramach 
ZSRR. Republiki bałtyjskie (Es-
tonia, Litwa, Łotwa) z uwagi na 
wyższy stopień cywilizacyjny, w 
tym urbanistyczny i industriali-
zacyjny oraz codzienną kulturę 
typu zachodnioeuropejskiego, 
stanowiły pożądany cel migracji. 
O krajach bałtyjskach mówiło 

się jak za czasów carskich: „U 
nas, ale za granicą” i nie tylko 
chętnie je się odwiedzało ale 
do nich przemieszczało się, 
o ile to było możliwe, gdyż w 
ZSRR migracja wewnętrzna była 
kontrolowana i ograniczona. 
Niemniej na Litwę w czasie 
radzieckim przeprowadziło się 
wielu mieszkańców Białorusi i 
Ukrainy, w tym tamtejsi Polacy. 
Ten, na swój sposób zsowiety-
zowany segment mniejszości 
narodowych również obawiał 
się niepodległości. 

Może nie tyle ruch ku 
niepodległości co odrębności 
w stosunku do reszty ZSRR pa-
nował w kręgach litewsko-socja-
listycznej władzy, która starała 
się eliminować różne absurdy 
komunistycznego unionizmu, 
dbając o litewską kulturę, w tym 
także o przestrzeń kulturową, 
dowodem czego może być za-
chowanie historycznych kształ-
tów starówek w większości litew-
skich miast, z Wilnem i Kownem 
na czele. Także architektura 
mieszkaniowa uniformizmu 
socjalistycznego (bloki) była na 

Litwie staranniejsza, mniej koł-
chozowa niż w innych częściach 
ZSRR łącznie z Łotwą i Estonią. 
Charakterystyczna dla Litwinów 
kultura wizualna nie została 
więc całkowicie zaprzepaszczo-
na w czasach radzieckich. 

Litewskość rozumiana 
jako odrębność a nawet jako 
„lepszość”, stała się podstawą 
zorganizowanych ruchów eman-
cypacyjnych w drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych XX wieku. 
Wzorem dla nich była polska 
„Solidarność”, odradzająca się 
po stanie wojennym i szczegól-
nych regulacjach prawnych. 
Usytuowanie w obrębie ZSRR 
spowodowało, że ruchy te nie 
były tak jak „Solidarność” sa-
modzielne, lecz wyrosły z doko-
nujących się w ZSRR procesów 

przebudowy (pieriestrojki), w tym 
częściowego wprowadzenia wol-
ności obywatelskich z wolnością 
słowa na czele (głasnost’). Litwi-
ni - podkreślając swą odrębność 
- powołali Litewski Ruch na 
Rzecz Przebudowy Sajūdis, który 
dążył do realizacji własnej formy 
pierestrojki. 

Z racji tego, że nie idea 
niepodległości tylko odrębno-
ści, czyli litewskich reform była 
główną ideą Sajūdisu, a więc 
nie była to wizja rewolucyjnego 
przewrotu, którego tłamszo-
ny przez komunistów naród 
litewski i inne narody ZSRR 
obawiały się, ruch ten znalazł 
szerokie poparcie. Nie było też 
przedstawicieli partyzantki bądź 
ich potomków litewskiej, którzy 
mając poglądy bardziej radykal-
ne utworzyli antykomunistyczną 
i antyradziecką Ligę Wolności 
konkurującą z  Sajūdisem. Lęk 
przed represjami – a dysydenci 
niepodległościowi byli sądzeni 
i skazywani – ograniczał jednak 
poparcie dla Ligi. Tajne służby 
tworzyły dla nich teczki prze-
ciwników systemu, kontrolowały 
ich  i represjonowały.

Sajūdis rozprzestrzenia-
jąc się bardzo szybko, zaczął 
upowszechniać idee wolności 
obywatelskich, samostanowie-
nia, także narodowego, co - o 
dziwo - gwarantowała konsty-
tucja ZSRR, na którą wciąż się 
powoływał.  Sajūdis stał się dla 
pragmatycznych, odrębnościo-
wych litewskich komunistów 
łakomym kąskiem w realizacji 
ich reform, które oczywiście 
związane były z różnymi opera-
cjami na rzecz utrzymania przez 
nich władzy. Sajūdis nie zgodził 
się jednak na wspólne działanie, 
tym bardziej, że po nawiąza-
niu kontaktu z dysydentami z 
Estonii i Łotwy przystąpił do 
negocjowania a potem żądania 
usunięcia skutków paktu Rib-
bentrop-Mołotow z 1939  roku, 
który to pakt oddawał Litwę 
i Inflanty w ręce Związku Ra-
dzieckiego. Wielką manifestacją 
na rzecz rewizji tego paktu stał 
się, utworzony 23 sierpnia 1989 
roku „Bałtyjski łańcuch” , który 
na 800- kilometrowym odcinku 
Wilno-Tallinn (Rewel) splatało 
blisko dwa miliony ludzi trzyma-
jących się za ręce. To ujrzenie 
siebie w takiej masie wyzwoliło 
odwagę co można porównać do 
podobnego procesu podczas 
pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski w 1978 roku.

Skupiając uwagę służb 
specjalnych, niepodległościo-
wa Liga Wolności stała się dla 
Sajūdisu odgromnikiem. Wywie-
rano więc na niego jedynie pre-
sję i zachęcano do współpracy z 
reformatorskim skrzydłem Li-
tewskiej Partii Komunistycznej. 

Idee emancypacyjne i dotyczące 
wolności wewnętrznej w for-
mie konkretnych dezyderatów 
zostały skierowane do Rady 
Najwyższej LSRR, która pod 
wpływem tej presji wykreśliła z 
dokumentów republikańskich 
zapis  o przewodniej roli partii 
komunistycznej, wprowadziła 
swobodę działalności politycz-
nej, przyznała pierwszeństwo 
prawom republiki przed pra-
wami związkowymi, stwierdziła 
nieważność deklaracji Sejmu 
Ludowego z 21 lipca 1940 roku 
o powstaniu Litewskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej. 
Droga do ogłoszenia niepod-
ległości została w ten sposób 
otwarta, co wywołało reakcję 
tej części polityków i społeczeń-
stwa, która chciała zachować 
związkowe staus quo, choć zre-
formowane.  Tak narodził się 
ruch Jedinstwo, który popierały 
mniejszości narodowe, w tym 
polska. Uważano, że  zreformo-
wany, demokratyczny Związek 
Radziecki jest jedyną realną 
szansą dla Litwy, szczególnie w 
sferze gospodarki.

W wyborach do Rady Naj-
wyższej ZSRR Sajūdis, który cały 
czas opowiadał się za litewskimi 
odrębnymi, głębokimi refor-
mami, nie eksponując zbytnio 
idei niepodległości, zdobył 
większość. Jego przewodniczący 
Vytautas Landsbergis  został 
przewodniczącym Rady.

11 marca1990 roku po 
głosowaniu nad decyzja o nie-
podległości, w którym frakcja 
polska wstrzymała się od głosu, 
V. Landsbergis stwierdził: „De-

Na zdjęciu: Plebania rzymskokatolicka w Pondele (Pandėlio). 
Fot. Stefan Pastuszewski

Na zdjęciu: Kłajpeda. Łuk Zjednoczonej Litwy – wystawiony z okazji 
80-tej rocznicy włączenia Kłajpedy do Litwy w 1923 roku. Napis: Mamy 

jeden naród, jedną ziemię, jedną Litwę. Fot. Andrzej Bogucki

Na zdjęciu: Uczennice gimnazjum jezuickiego w Kownie ubrane w ciemno-
zielone żakiety i kraciaste spódnice. Fot. Stefan Pastuszewski
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cyzją Rady Najwyższej państwa 
litewskiego ogłasza się”. Tego 
samego dnia przyjęto konstytu-
cję Republiki Litewskiej. Było 
to pierwsze ogłoszenie niepod-
ległości przez republikę radziec-
ką. Decyzja ta była szokiem na 
forum międzynarodowym, na 
którym miano,  ograniczone bo 
ograniczane ale jednak zaufa-
nie, do reform Michaiła Gor-
baczowa, który obiecywał takie 
zmiany w konstytucji ZSRR, że 
poszczególne republiki zyskają 
znaczną niezależność. Świat 
obawiał się destabilizacji. W 
Polsce niepodległość Litwy przy-
jęto z mieszanymi uczuciami, 
głównie z uwagi na troskę o losy  
polskiej mniejszości. Niechętny, 
być może nawet pozostając pod 
wpływem KGB, był Lech Wałęsa. 
Władze radzieckie odpowiedzia-
ły blokadą gospodarczą Litwy 
i w styczniu 1991 roku wysłały 
wojskową ekspedycję karną, 
która w celu przejęcia władzy 
opanowała stację telewizyjną w 
Wilnie. Społeczeństwo przepu-
ściło szturm, podczas którego 
zginęło 13 cywilów. Tłum zbu-
dował barykady przed gmachem 
Rady Najwyższej, która ostatecz-
nie nie uległa moskiewskim na-
ciskom, aby odwołać restytucję 
państwa. Opinia międzynaro-
dowa ostatecznie opowiedziała 
się po stronie Litwy. 17 września 
1991 roku, w rocznicę paktu 
Ribbentrop-Mołotow, Repu-
blika Litewska została przyjęta 
do ONZ.

W 1992 roku odbyły się wy-
bory do Sejmu, w których prze-
wagę zdobyła Komunistyczna 
Partia Litwy z Algirdas Mykolas 
Brazauskasem na czele. Repre-
zentował on tę frakcję partii, 
która w czasach radzieckich wy-
raźnie akcentowała odrębność 
Litwy, a potem- pod wpływem 
wyraźnej woli narodu - zaakcep-
towała niepodległość państwa. 
Społeczeństwo uznało, że ko-
muniści – działając dotychczas 
w administracji republikańskiej, 
są bardziej kompetentni niż - 
często ekstrawaganccy - nowi 
działacze  Sajūdisu, tym bardziej, 
że przekształcenia własnościowe 
pogłębiały kryzys gospodarczy. 
Sajūdis, chcąc uczestniczyć w de-
mokratycznej a nie – jak dotąd 
– rewolucyjnej grze politycznej, 
przekształcił się – po połączeniu 
z chrześcijańską demokracją – w 
partię o nazwie Związek Ojczyzny. 
Druga niepodległość - jak na In-
falntach określa się wyzwalanie 
się państw w 1990 roku – stała 
się faktem.

W pogodne dni zaczęły się 
wykopki ziemniaków. Zatrudnienie 
miało tylu, ile starczyło motyk. Z 
północy na południe leciały stada 
ptaków. Co jakiś czas kopiący pro-
stowali plecy, opierali się o styliska, 
patrzyli tęsknie w niebo, potem 
wzrok kierowali na wschód, gdzie 
został dom, ale stamtąd często sły-
chać było detonacje. Co chwilę ktoś 
wycierał nos rękawem i znowu po-
chylał się nad robotą, która dawała 
szansę przetrwania, bo było co jeść. 
Do kopiących zbliżył się niemiecki 
żołnierz i pozdrowił: Guten Morgen. 
Mama odpowiedziała mu po nie-
miecku. Wtedy wręczył jej kartkę 
z adresem i apaszkę. Prosił, by po 
jego śmierci odesłała chustkę pod 
ów adres. Młody, podczas akcji, na 
którą go wysłano, nie zginął, tylko 
został ranny.

Dopiero szóstego październi-
ka nasza siostra Hania poinformo-
wała wszystkich o swoim przyjściu 
na świat. Poród odebrała akuszerka 
– Wiktoria Potapowiczowa ze Szki-
łądziów. Starzy orzekli: Będzie koniec 
wojny, bo się baby rodzą.

Kobiety pomogły położnicy 
poradzić sobie przez pierwsze dni. 
Ci, którzy usłyszeli pierwszy głos 
dziecka, poczuli się jego rodziną 
i tak już pozostało. Maleństwo 
płakało i nie przybierało na wadze. 
Wszyscy byliśmy niedożywieni, 
nasza mama też. Dni stawały się 
krótsze i chłodniejsze. Żyliśmy 
coraz bliżej siebie. Jesień robiła się 
bardziej kolorowa. Za ostatnimi sta-
dami ptaków snuł się coraz większy 
smutek i zdawało się, że razem z 
liśćmi opada na ziemię. 

Przed świętami ojciec uciekł z 
robót i ukrywał się w szkole – zmar-
znięty, brudny, głodny i przejęty 
naszym losem. Wigilię mieliśmy 
wspólną.

– O, jak dobrze, że mamy choć 
kromkę chleba, która posłuży za opłatek! 
– cieszyli się dorośli. 

Po świętach zostałyśmy prze-
niesione do Wincentego Mila-
nowskiego. Był to efekt zabiegów 
akuszerki, starającej się u admini-
stracji niemieckiej o lepsze warunki 
dla matek z noworodkami. Letnie 
ubranie nie chroniło od zimna. 
Opiekunki pocięły koc na kubraki 
dla dzieci. Babcia popatrzyła tę-
sknie na swój porządny wełniany 
płaszcz, jako najcenniejszy zabrała 
go w czasie ucieczki.

– Zosiu, masz tu … poszyj łapcie 

na nogi dzieciom! – zadysponowała i 
szybko odwróciła się do ściany.    

Rodzina gospodarza poma-
gała w miarę swoich możliwości, 
oddając jakąś pościel i płachty. 
Znajomy niemiecki żołnierz prze-
mknął się do nas i poinformował, 
że cały teren będzie zaminowany, 
żeby na wszystko uważać, a głównie 
nie zbliżać się do studni.

Nocą 23 stycznia Biernatki 
zajęło wojsko ze Wschodu. Rano 
kobiety zobaczyły grupkę żołnierzy 
zbliżających się od strony Topiłów-
ki; poklękały na zamarzniętej ziemi 
i zaczęły odmawiać „Pod Twoją 
obronę”. Wojskowi przystanęli, od-
czekali, aż skończą i oświadczyli:

– My aswabadili waszu dierew-
niu. Budietie żyt’ tiepier swabodno w 
Sawietskom Sajuzie. Iditie i razgłaszajtie 
ob etom wsiem. 

Starsze niewiasty pamiętały ję-
zyk rosyjski sprzed pierwszej wojny 
światowej i przetłumaczyły nowinę 
młodszym: wyzwolili naszą wieś i bę-
dziemy żyć wolni w Związku Sowieckim. 
Mamy to rozgłosić wszystkim. 

W długie wieczory starsi ludzie 
snuli wspomnienia, bywało jeszcze 
z carskich czasów, dotykały japoń-
skiej i pierwszej wojny światowej. 
Dla odmiany pani Szkiłądziowa 
wróżyła z kart. W ten wieczór 
wychodziło jej kilkakrotnie, że w 
najbliższym czasie ten dom spotka 
nieszczęście. Ojciec mój nie musiał 
się już ukrywać i nocował z nami. 
Rano gospodarz Milanowski ob-
szedł siedlisko i pod ścianą chlewa 
zobaczył wielki kłąb kolczastego 
drutu. Wszedł i zawołał:

 – Józek, chodź, pomożesz mi 
uprzątnąć po okupantach. 

Tata nakładał buty; jakoś mu 
to szło powoli, tym bardziej, że do 
izby weszli żołnierze i zaczął z nimi 
rozmawiać po rosyjsku, ciekaw 
spraw frontowych i wydarzeń w 
Augustowie. Oni chętnie opowia-
dali. Gospodarz zdenerwował się i 
sam wybiegł z domu. Usłyszeliśmy 
straszny huk; wszyscy pognali na 
dwór. Kawałki ciała gospodarza 
naszpikowane drutem rozsypane 
były dookoła. 

– O Boże, Boże co robić?! – wy-
krzyknęła gospodyni. – Ani z czego 
trumny zbić, bo wszystkie deski rozkra-
dzione… 

Ktoś poradził - Dajcie jakiś 
worek. 

Na podorędziu znalazła się 
stara poszewka. Dorośli do niej 

zebrali doczesne szczątki, odprawili 
egzekwie za zmarłym i odprowadzi-
li na cmentarz do Janówki.

Do miasta wróciliśmy w końcu 
stycznia. Pochód zamykała Ela …

– Przeżyliśmy, chwalić Boga i jest 
nas teraz więcej – cieszyła się babcia. 

Krasula porykiwała żałośnie 
z zimna. Nie mieliśmy się gdzie 
podziać, bo naszej zabudowy nie 
było. Obora nie nadawała się do 
zamieszkania.

– Gdzie iść?!. 
Rodzinę matki za pierwszego 

Sowieta wywieziono w pobliże 
jeziora Bajkał. Poszliśmy na ulicę 
Krakowską do okazałego domu 
w ładnym ogrodzie Wincentego 
Szczęsnowicza, przedwojennego 
oficera łączności, który pozostał w 
Wielkiej Brytanii. Stacjonował tam 
już radziecki punkt weterynaryjny. 
Ojciec dogadał się z Rosjanami i 
zgodzono się, byśmy tam na jakiś 
czas się zatrzymali. Lekarz wete-
rynarii okazywał nam życzliwość. 
Z czasem miał więcej roboty, bo 
coraz częściej kwalifikował bydło 
zdobyczne w Prusach Wschodnich, 
wielkimi tabunami kierowane na 
Wschód. Musieliśmy uważać na 
naszą krowę, żeby się nie zaplątała 
do transportu. 

Wszyscy, którzy znaleźli tam 
przytulisko, przeżyli, gdyż nie 
objęła ich Obława Augustowska. 
Hania popłakiwała i długo jeszcze 
nie rosła. 

Znajoma zamyśliła się, zapa-
trzona w szklankę po herbacie. Z 
przedpokoju usłyszałam kroki. W 
drzwiach ukazała się szykowna pani 
trzymająca książkę: – Skończyłam 
czytać, polecam do zapoznania się z 
treścią i przemyślenia. 

  Pani Janina uśmiechnęła się, 
wracając do nas z dalekich prze-
strzeni na wyciągnięcie ręki. 

- To moja siostra Hania, która 
zaczęła się rozwijać szybko, w miarę 
jak posuwały się prace remontowe 
ojca przy dostosowaniu obory do 
zamieszkania. Potem uczyłyśmy się, 
studiowały, pracowały. Teraz dzieli-
my się wspomnieniami i uwagami 
o przeczytanych lekturach. Czasem 
snujemy opowieści przy naszych 
dzieciach i wnukach. Przeżywamy 
wiele radości, gdy są od nas na 
odległość wyciągniętej ręki. Jeżeli 
pojawia się wśród nas średnia sio-
stra Elżbieta, mamy wrażenie, że już 
nikogo nie brakuje. Lubimy gościć 
też miłych ludzi. 

Irena Drowdwiłło Batura

Bliskość na wyciągnięcie ręki (2)
dokończenie z poprzedniego numeru


