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SYBERYJSKIE  KARTOFLISKO

MEMENTO:

„ZA  PARĘ  KŁOSÓW  PODNIESIONYCH  NA  ŚCIERNISKU

KILKA  LAT  GUŁAGU”

Pani  Wakar  zginęła  w  gułagu,  W  rosyjskim  obozie  

koncentracyjnym  za  litość  nad  polskimi  wygnańcami.

Sybir. 

 Żywnościowe  racje  mizerne.  brak  odzieży  i  obuwia. 

 Wyniszczająca  praca, głód  rujnują  zdrowie.  

Po  wiosennych  roztopach  komary  i  meszki.  Życie  nieznośne. 

 Wygnańcy   umierają.  Śmierć  wybawieniem.

Od  wiosny  do  jesieni  tajga  tonie  w  błotach.

Zasysające  topiele. Od  Janczeru  w  głąb  tajgi  

chodniki  z  drewnianych  bali,

opartych  na  słupach  wbitych  w  grzęzawisko,

wielokilometrowej  długości.  Jedyna  możliwość

  dotarcia  do  miejsca  wyrębu. Pod  koniec  lata 

 zatrzęsienie  grzybów, jagód. Zagłodzeni  wygnańcy  

zbierają  grzyby. Gotują.  Jedzą.  Nie  wszyscy  rozróżniają,  

który  grzyb  jadalny, a  który  trujący. Umierają  w  mękach. 

 Pomocy  lekarskiej  nie  ma.  Na  nie  wysokim  wzgórzu 

 poza  posiołkiem  nieduży  cmentarz.  Z  dnia  na  dzień  

 większy  i  większy. 



Prawosławni  raz  w  roku  

obchodzą  dzień  Pamięci  Zmarłych.

Na  groby  przynoszą  jedzenie.  Częstują. 

Okrągłe  zawinięte  po  obrzeżu  placki,

wypełnione  ziemniakami   lub  serem - „szańgi”.

W  cylindrycznych   pojemnikach  z  kory  brzozowej,

tuiskach,  kwas  lub  braga.  Schodzili  się  tam  głodni  wygnańcy.

Ale  znak  krzyża  wykonywali  inaczej  niż  prawosławni.

Krzywo  patrzyli   na  nich  miejscowi.

Jesień  zaczęła  się  wcześnie.  Wilgoć.  Deszcz.

  Ulewa,  albo  mżawka.  Zimno.  Na  zboczu  obok  cmentarza 

kartoflane  pole  rosyjskiej  artieli - zrzeszenia  rolnego.

Kolektywnie  wykopywali  ziemniaki  dla  swojej  stołówki.  

Dla  przedszkola. Kopali  niechlujnie. Zostawiali  znaczną  

część  w  ziemi.  Mama  wypatrzyła  te  ziemniaki.

Zwróciła  się  do  Pani  Wakar  z  zapytaniem, czy  Polacy  mogą

  jeszcze  raz   przekopać  kartoflisko ?  Pani  Wakar  zgodziła  się. 

 Była  zarządcą.  Polskie  kobiety  ustawiły  się  w  rząd.

Z  nimi  dzieci. Rząd  kobiet  na  szerokość  zagonu.

W  rękach  łopaty.  Deszcz.  Zimno.  Pole  długie.

Dzieci  i  kobiety  przemoknięte.  Pani  Wakar  w  drzwiach  czasowni.

Ogołocona  kaplica  bez  drzwi  i  krzyża  na  dachu,  

na  skraju  cmentarza. Schroniła  się  od  deszczu.  Jestem  z  Mamą.

Niedaleko  od  Pani  Wakar.

Przekopujemy  kartoflisko  piędź  za  piędzią.

Przetrząsamy  każdy  kawałek  wykopanej  ziemi.



Są  ziemniaki… !!!   

Dzieci  zbierają.   Szpaler  wpół  zgiętych  kobiet

powoli  przesuwa  się  do  przodu.  Deszcz  leje.  

Syberyjska  jesień.  Zimno.  Ziemia  przestała  być  ziemią. 

 Jest  błotem.  

Przelewa  się  między  palcami.  W  błocie  ziemniaki.  

Jest  ich  wiele.  Połyskują  w  błotnej  mazi.

Są  nadzieją  na  przetrwanie  zimy.  Uratują  od  głodowej  śmierci.

Wszystkie,  co  do  jednego  będą   wydarte  z  błota.

Nieszczęśnicy  nie  czują  zimna.   Prą  do  przodu  w  ulewie. 

 Ziemniak  za  ziemniakiem  do  worka.  Ręce,  twarze,  ubrania 

 ociekają  błotem.  Nic  to.   Skazańcy  prą  do  przodu.

Nie  ma  odwrotu.  Taki  ich  los. Pani  Wakar   wstrząśnięta. 

 Wzniosła  ręce  do  nieba.

Boże !   wskrzyczała. 

 Dlaczego  pozwalasz  gnębić  tych  ludzi !?  

Dlaczego ?!

Wołanie  Pani  Wakar  grzmiało   nad  kartofliskiem.

Rosyjska  kobieta  wzywała  Boga. 

Bóg  o  nas  zapomniał.

Rosyjska  Kobieta  błagała  o  litość.  Zesłańcy  parli  do  przodu. 

 W  błocie,  w  ulewie.  Słyszeli  wołanie  Pani  Wakar.

Kopali  ziemniaki.

Ktoś  doniósł  na  Panią  Wakar. 

Przyszli  przed  świtem.

Uderzenie  kolbą  w  drzwi.  



„Odkrywaj !”

Przepierzenie  z  desek.  Słyszymy.

„Wy  ariestowany  za  sodiejstwije 

 wragam  naroda.  Sobirajtieś  !”  

Wyprowadzili.  

Deszcz.  Zimno.  Syberyjska  jesień.  Wsadzili  na  konia.  

Po  błotnych  drogach  tajgi  mogą  przejść  tylko  konie.  

Konwojenci  w  nieprzemakalnych  płaszcz  pałatkach,

z  kapturami.  Wsiedli  na  konie.  Ruszyli  w  stronę  Koczowa.

Pani  Wakar  w  kufajce,  watowanych  spodniach.

Walenki  z  kaloszami.  Czapka  uszanka  na  głowie.

Bez  okrycia  od  deszczu. Przemoknie.  Przemarznie.  Zachoruje. 

 Nic  to. Jest  wrogiem  ludu.  Jej  miejsce  w  gułagu.

Bracia  Wakar  na  dworze.  Obok  Mama  i  ja.

Odwróciła  głowę.  Pomachała  ręką.

Pożegnanie.

Na  zawsze.


