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P

o upalnym dniu, wieczorem ostatniego dnia maja, rozpoczęły się
w Teremiskach sianokosy. Przez najbliższe tygodnie będą toczyć się
w niezmiennym rytmie koszenia łąk, suszenia i zwożenia siana. Gdy tylko traktor położył pierwsze pokosy przyleciały szpaki i bociany. W niskiej trawie łatwiej im szukać pożywienia. Coraz szerszy pas pokosów, coraz dalsza ściana traw. Kiedy koszono tu po raz pierwszy?
Na północnym brzegu rzeki Łutowni, w lesie, ciągnie się pasmo niewysokich pagórków. Żeby tam trafić trzeba skręcić w niewielką trybę zaraz za dawnymi gospodarstwami robotników leśnych, dziś domem państwa Gzowskich. W miejscu, gdzie droga kieruje się ku rzece należy ją
porzucić i iść prosto. Pagórki są niewielkie, może na metr wysokie. Porasta je rzadki, wysokopienny las. Ciągną się jeden za drugim. To kurhany,
grobowce najstarszych „mieszkańców” Teremisek, po których pozostał
ślad. Znaleziono w nich skorupy naczyń. Jedne pochodzą ze starożytności, inne to wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska. Gdzie mieszkali ci, których prochy w nich złożono? Czy kosili łąki?
Kurhany wskazał nam pan Józef Niwiński. Było to w pierwszych tygodniach pracy Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego
w Teremiskach w 2002 roku. Wracaliśmy znad rzeki, a pan Józef jechał na
swoim rowerze w nieodłącznym białym kapeluszu. Trudna była dla nas
ta rozmowa – tutejsza melodia języka, tutejsze zwroty, słowa, nazwy. Po
raz pierwszy ktoś odsłaniał przed nami historię miejsca, w którym mieliśmy odtąd żyć, ale słuchając, nie byliśmy wtedy w stanie jej usłyszeć. Zrozumieliśmy tylko, że w lesie są stare groby. Wiosną jest tam biało od zawilców. W Święto Zmarłych chodzimy na kurhany wspomnieć naszych
bliskich i zapalić świeczki. Dla przyjeżdżających na Uniwersytet z całej
Polski ludzi są one wówczas miejscem symbolicznym. Drobne płomyki
porozrzucane w ciemnościach. Przenosimy je potem do wsi, pod krzyże
na zakręcie, koło domu pana Józefa Dobrzyńskiego.
Różne są opinie na temat początków obecnej wsi. Niektórzy uważają,
5
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że mogła powstać nawet w XIV wieku¹. Jednak zgodnie z obecnym stanem wiedzy, po raz pierwszy nazwa dzisiejszych Teremisek pojawia się
w formie „Terez miska” na mapie z 1784 roku, która pochodzi z atlasu
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i nosi tytuł „Pozycja Białowieża z dwóma oznaczonemi do polowania ogrodami”. Ogrody (zagrody) te
to Wielka Kletna, zbudowana jeszcze w czasach Stefana Batorego, i Teremiska właśnie. Wzniesiona specjalnie na polowanie Stanisława Augusta,
rozciągała się po obu brzegach rzeczki Krynicy. W jej wschodniej części
postawiono altanę strzelecką². Dziś na tym obszarze znajduje się Ośrodek
Hodowli Żubrów. Po raz drugi nazwa pojawia się w 1796 roku w „Opisaniu puszcz ekonomii brzeskiej”, w którym wymienione jest uroczysko Teremiski jako teren wchodzący w skład Straży Hajnowskiej³.
Uroczysko Teremiski? Jak podaje Aleksander Brückner, uroczyskiem
zowie się każde miejsce w lesie czy w polu, mające swoją osobliwą nazwę⁴. O wiele trudniejsze jest ustalenie pochodzenia nazwy „Teremiski”.
Rdzeń „terem” ma wiele znaczeń, w dodatku całkowicie różnych: może
to być zarówno wieża, jak dom, dwór⁵, pałac⁶, wysoki, piękny drewniany
dom, przeciwieństwo „budy”⁷. Razem z przyrostkiem -isko, derywującym nazwy miejsc (np. pastwisko, siedlisko) może oznaczać miejsce, na
którym stoi terem. Czy nazwa ta odwzorowuje kształt królewskiej altany
łowieckiej? Niestety, słowo „terem” zdaniem niektórych, choć Brückner
odnosi się do tego krytycznie, może znaczyć również kąt, dziurę, zaułek,
a nawet zarośla!⁸
Zdaniem Ottona Hedemanna, wieś Teremiski jest późnego pochodzenia i zamieszkana była przez ludność napływową – jak sądził – z Mazowsza. Jego zdaniem świadczyć miałyby o tym nazwiska mieszkańców wsi,
znane z inwentarza z 1798 roku: Wiszniewscy, Paluchowie, Smokiulewiczowie, Dobrzyńscy, które mieszkańcy Teremisek noszą do dziś. Jednak
polskimi nazwiskami na pewno nie są Wiszniewscy (polskie Wiśniewscy), Smokiulewicze, które jest zapewne przekręconym białoruskim nazwiskiem Smoktunowicz ani Paluch, obecnie Poleszuk. Rodziny Filipczuków i Szlachciuków z Pogorzelców zachowały pamięć o pochodzeniu
z Wołynia⁹, nie wiadomo jednak, kiedy tu się osiedliły. Znaczną część
mieszkańców Teremisek od początku musieli stanowić miejscowi Białorusini obrządku wschodniego, gdyż w „Akcie funduszu” cerkwi w Białowieży, wydanym w 1797 roku czytamy, że „włościanie wsiów Zastawie,
Stoczka, Podolan z strzelcami i budnikami w uroczysku Teremiska i Pogo7
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rzelce mieszkającymi, wielokrotnie dopraszali, słuszną swoją przekładając dolegliwość, iż oni oddaleni od cerkwi parafialnej (szereszewskiej) częstokroć w uczestnictwie słuchania nabożeństw nie bywali...”¹⁰. W 1826 r.
„Dziennik Warszawski” pisał o mieszkańcach puszczańskich wsi: „Są to
Rusini w znacznej części Litwy zamieszkali. Ich język jest ruski”¹¹. Litewscy Rusini to dzisiejsi Białorusini.
Hedemann wiąże założenie osady z działalnością podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza, który ściągnął tu budników – robotników
leśnych, którzy przerabiali drewno na potaż potrzebną do wyrobu szkła,
dziegieć i smołę na uroczyskach Teremiski i Pohorelec, które później dały
nazwy wioskom. W Teremiskach mieściła się zresztą siedziba pisarza
budnego. Jednak nie mieszkali tam sami budnicy, „Akt funduszu” cerkwi
w Białowieży na pierwszym miejscu wymienia strzelców teremiszczańskich, a dopiero na drugim budników.
W 1792 r. zamknięto fabrykę potażu w Masiewie, co pociągnęło za sobą
stopniowy upadek bud, między innymi „popielarni” w Teremiskach.
Budnicy częściowo się rozeszli, lecz reszta pozostała jako rolnicy. Nie najlepszego zdania był o nich pan Engelhardt, dozorca Puszczy Białowieskiej, który w w 1798 roku pisał, że „do samego hultajstwa i włóczęgi przyzwyczajeni nie mają żadnej uprzęży i gospodarstwa”. Postulował więc
przeniesienie ich w rejon Masiewa, do pracy w tworzonym tam wówczas
folwarku, a na ich ziemi proponował zapuścić las. Plan ten okazał się jednak zadaniem niełatwym i w rezultacie niemożliwym do przeprowadzenia¹². Sześć rodzin z Teremisek otrzymało „od carycy Katarzyny II” po
„uczastku” ziemi w uroczysku „Za Dwarom”¹³. Nie powiodła się natomiast. podjęta później przez władze rosyjskie, próba wysiedlenia budników na Wołyń¹⁴.
W 1826 roku w Teremiskach znajdowało się 20 chat, a we wsi mieszkał
strzelec, który miał chronić puszczę¹⁵. Pierwszą szkołę – tak zwaną szkołę
gramoty – wieś otrzymała w 1890 roku.
W roku 1906 – jak pisze Hedemann o Teremiszczańskich – „należeli oni
do najbardziej »upartych«, których zarząd apanaży nie zdołał skusić żadnymi ponętnymi propozycjami. Zresztą mieli dobre grunta i obfite sianokosy, zarabiali na robotach leśnych i podobno nieźle dorabiali na odszkodowaniach, jakie im płacono za stratowane przez dziki, żubry etc. zasiewy.”¹⁶
Dziki i żubry do dziś przychodzą jesienią do sadów i ogrodów.
9
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W 1915 roku, cofająca się przed Niemcami, armia rosyjska ewakuowała
wraz z sobą ludność cywilną. Całe wioski wraz z dobytkiem ruszyły na
wygnanie. Wydarzenie to, które przeszło do historii pod nazwą bieżaństwa, nie dotknęło bezpośrednio Teremisek, jednak poprzez splątane losy
rodzin, stało się częścią pamięci wioski.
W okresie międzywojennym w Teremiskach znajdowało się już 56 gospodarstw, w których mieszkało około 300 osób. Czteroklasowa szkoła
podstawowa działała dzięki gościnności gospodarzy, m.in Morozowskich, mieszkających w samym sercu wsi i Wołkowyckich.
Mieszkańcy Teremisek wzięli udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, Smoktunowicze i Artemiukowie walczyli w obronie Warszawy.
Pierwszy oddział niemiecki zjawił się w Teremiskach na początku września. Około 20 żołnierzy, idących od strony Hajnówki, wyszło z lasu na łąki nad Łutownią. W tym samym czasie przez Teremiski przeszedł na
wschód oddział polskiej kawalerii.¹⁷
W czasie okupacji sowieckiej w 1940 roku wywieziono na Sybir rodziny
gajowych: Konstantego Smoktunowicza, Pawła Wiszniewskiego, Jana
Wiszniewskiego i Józefa Dobrzyńskiego.
Po ponownym wkroczeniu wojsk niemieckich, 25 lipca 1941 roku,
Niemcy przeprowadzili akcję wysiedleńczą. Mieszkańców Teremisek,
Bud i Pogorzelec, łącznie 183 rodziny, wywieziono do wsi Smolany i Zahorie pod Prużaną (obecnie Białoruś) a Teremiski spalono.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich w 1944 roku kolejne rodziny teremiszczańskie zaczęły wracać do opustoszałej, zarośniętej pokrzywami wsi.
Gospodarze odbudowali zniszczone domy w tradycyjnym, przedwojennym układzie, w którym zachował się wzór gospodarstwa z okresu pomiary włócznej królowej Bony z 1557 roku.
W 1947 roku mieszkańcy zbudowali szkołę na działce wydzielonej
z gruntów wszystkich gospodarzy jeszcze przed wojną. Szkoła na wiele
lat stała się ośrodkiem kultury dla okolicy – tutaj przyjeżdżało objazdowe
kino, odbywały się zabawy, przedstawienia na małej scenie, był pierwszy
telefon i telewizor. W 1970 roku w Teremiskach mieszkało 169 osób.
W połowie lat 70. postawiono w Teremiskach drewniany budynek
z przeznaczeniem na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Dom Ludowy. W Domu Ludowym czynna była biblioteka, prowadzono zajęcia dla
dzieci, zabawy i zebrania, działało Koło Gospodyń Wiejskich.
Zamkniętą w 1979 roku szkołę w Teremiskach w 2000 roku kupił Adam
11
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Wajrak, przyrodnik i dziennikarz mieszkający w Teremiskach i przekazał
ją fundacji Jacka Kuronia. W październiku 2002 roku w budynku dawnej
szkoły rozpoczął pracę Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach prowadzony przez fundację.
W sierpniu 2004 roku dla mieszkańców Teremisek odbyło się przedstawienie „Kroniki Sejneńskie” inaugurujące działalność Teatru w Stodole
Kasi i Pawła Winiarskich. „Teraz musicie już tu robić teatr, bo inaczej ta
stodoła spłonie” powiedziała nam na zakończenie Bożena Szroeder, twórczyni „Kronik Sejneńskich”.
Żeby dojść do Stodoły-Teatru trzeba przejść przez całe podwórko.
W maju trawa była wysoka, tego roku nie koszona jeszcze. Rankiem,
w dniu mającego się odbyć przedstawienia „Opowieści Teremiszczańskie”, poszliśmy pod Stodołę kosić. Już nie kosą, a kosiarką spalinową.
Zabraliśmy ze sobą taczkę i kilka par grabi. Patrzymy, a tu trawa leży
w równych pokosach – znać rękę doświadczonego kosiarza. Kto kosił
pod Stodołą, o świcie w dzień przedstawienia?
Paweł Winiarski

fot. Bogusław Chyła
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Opowieści Teremiszczańskie
Opowieść zaczyna się na strychu. Na środku sceny stoi komin,
po lewej duża skrzynia, po prawej drewniana ławka pod
płotem. W głębi suszą się rozwieszone na sznurze
prześcieradła. Po lewej stronie komina stary stołek, stałe
miejsce Gospodarza. Z kurzu i pajęczyn strychu mała
Dziewczynka w nocnej koszuli, wyciąga kolejne przedmioty
ożywiając historie z przeszłości. Strych staje się wsią: łąką,
szkołą, podwórzem, izbą.
Postać Dziewczynki jest obecna we wszystkich scenach.
Czasem tylko wywołuje historie, czasem staje się też ich
bohaterem. Gdy nie bierze w nich bezpośredniego udziału
zajmuje stałe miejsce po lewej stronie sceny przy skrzyni.
Postacie Kobiet i Chłopców oraz Narratora zmieniają się, nie
mają określonego charakteru ani wieku, każda historia, którą
opowiadają przynależy do innej postaci. Jedyną osobą dramatu,
która starzeje się wraz z upływem czasu opowieści jest
Najstarszy Chłopak ze Sceny II występujący w kolejnych
scenach jako Gospodarz. W scenie końcowej jest starym
człowiekiem wspierającym się na lasce.
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Pieśń napisana przez młodzież teremiszczańską po wojnie.
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Scena I
Osoby: DZIEWCZYNKA
Ciemność. Zaczynają rozbrzmiewać głosy rzekotek
i pohukiwanie sowy. Słychać kroki na drewnianych schodach.
Ktoś przekręca klucz w zamku. Na scenę, z prawej strony,
wpada słabe światło latarki. Skrzypiąc otwierają się drzwi.
Zza rozwieszonych na sznurku białych prześcieradeł pada
nikłe światło. Słychać głos spłoszonego puszczyka – światło
latarki gwałtownie przesuwa się po suficie, by następnie paść
na prześcieradła, zza których po chwili wychodzi
DZIEWCZYNKA. Ubrana w białą koszulę nocną, włosy ma
związane czerwonymi wstążkami. Chodzi powoli, potykając się
o ukryte w ciemnościach rekwizyty. Z nagrania słychać cichy
kobiecy głos, śpiewający pieśń o Teremiskach:
Nasza wioska taka śliczna,
Że piękniejszej nie ma w świecie!
Jak tą piosnkę posłuchacie,
Wówczas wszystko się dowiecie.
Wkoło las zielony szumi,
Poprzez łąki rzeka płynie.
I skowronek w górze śpiewa,
Jego głos w błękicie ginie
Tam po łące bocian brodzi,
Biel z zielenią łąk się zlewa.
I gdzieś pośród pól złocistych
Dziewczę piękną piosnkę śpiewa.
DZIEWCZYNKA zapala stojącą na stołku lampę naftową.
Pomieszczenie stopniowo rozjaśnia się. W półmroku widać
wnętrze strychu: suszącą się pościel, porozrzucane na podłodze
przedmioty – stare garnki, walizki, zardzewiałe wiadro,
wiszący na ścianie szynel, drewnianą ławeczkę pod płotem.
DZIEWCZYNKA rozgląda się zaciekawiona, po czym zaczyna
sprzątać – podnosi kolejno przedmioty i stawia je
17

Nieopisane zdjęcie ze zbiorów Marka Poleszuka.
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w odpowiednich miejscach: wiadro wiesza na płocie, walizkę
kładzie na stojącej po lewej stronie sceny skrzyni, na niej
ustawia też garnki i dzbanki, starą tarę do prania i skopek
opiera o komin, szalową wagę wiesza na haku. Od początku
sprzątania do jego końca z offu płyną pierwsze słowa opowieści
o Teremiskach.
I GŁOS Z OFFU: To była duża wieś, naprawdę duża. O tam, idąc
na Budy, teraz jest pusto, prawda? A tam
przecież były chaty pobudowane.
II GŁOS Z OFFU: Urodziłam się tutaj w ’34 roku. Od początku
mieszkałam w Teremiskach. To jeszcze były
czasy przedwojenne. Tata pracował w lesie.
III GŁOS Z OFFU: Przed wojną to ja byłam mała, prawie nic nie
pamiętam. Pamiętam, że tatuś pobudował nowy
dom i przeprowadziliśmy się do tego domu
przed wojną akurat.
IV GŁOS Z OFFU: Tatuś sprzedawał w sklepie i u nas w chacie był
sklep. Ale to było duże mieszkanie i wzdłuż
i wszerz. To nie było to mieszkanie co teraz. No
to i ja chodziła sprzedawała. Ode mnie kluczy
nie chowali. I ja pójdę otworzę i komuś coś
sprzedam i sobie cukierków nabiorę. Ciastek.
Głosy zaczynają mieszać się i nachodzić jeden na drugi.
DZIEWCZYNKA kończy sprzątanie i staje po lewej stronie
sceny przy drewnianej skrzyni. Głosy cichną, scena jest
w pełni rozświetlona.
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Rodzina Poleszuków: w środku prababcia, po bokach Jan Poleszuk z żoną Anastazją, ich dzieci (od lewej) –
Stasia, Gienio, Lodzia i Władzio (na rękach). Zdjęcie ze zbiorów Marka Poleszuka.
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Scena II
Osoby: NARRATOR, ECHO
Zza suszących się prześcieradeł wyłania się NARRATOR.
Na pierwsze kilka zdań jego opowieści nakładają się głosy
podwójnego ECHA dochodzące zza prześcieradeł.
NARRATOR: Ja powiem!
ECHO: Ja powiem...
NARRATOR: Bo mnie mama wszystko opowiedziała
ECHO: Bo mnie mama wszystko opowiedziała...
NARRATOR: I to nie raz, a dwadzieścia razy mówiła
ECHO: I to nie raz, a dwadzieścia razy mówiła...
NARRATOR: Gdzie?
ECHO: Gdzie?
NARRATOR: W Rosji!!
ECHO: W Rosji!?
NARRATOR: Gdzie chcecie tam powieziem. Do ciepłego
kraju, bo tam bardzo dobrze. Nie trzeba ni kosić
siana, ni nic. Aż za Taszkientem gorod Nierwa.
Persja!
ECHO: Persja!
NARRATOR: To aż Persja, ten gorod Nierwa? A tam taki
klimat, że jajko do ziemi włożysz i już
upieczone. Ani nic nie ma, ani nic nie rośnie,
pustynia, ani nic. Gorąco, gorąco. Nie można ni
iść, ni jechać tak gorąco. No i zaczęli umierać
bardzo ludzie stąd. Nie pasował dla nich klimat.
No i oni napisali do cara i przyjechała cara
córka. Mama mówiła, że była taka jak
21

Dzieci z Teremisek. Zdjęcie podpisane datą 29 kwietnia 1928 r. Zdjęcie ze zbiorów Marka Poleszuka.
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pielęgniarka – biały czepek na głowie i wszystko
ubrana jak pielęgniarka. I przyjechała. I ich
przewieźli do Samary. A tam – mróz
czterdzieści stopni. I oni w takich glinuchach.
Z gliny chaty, takie letnie kuchnie mieli. Tam
bogate ludzie byli. Według o tutaj to bieda tu,
a tam bogate byli ludzie w Rosji. Dom wysoko,
o tak wzniesiony. Bo tam blisko rzeka Irgiz.
Mówi, wychodziła czasem. Nie zawsze, ale
wychodziła czasem. Tak mieli mieszkanie
podniesione, żeby woda nie zajęła podłogi. No
to oni w tych glinuchach mieszkali, a te
gospodarze w tamtych budynkach mieszkali.
No i tak żyli. Ale, mówi, tam dobrze było. Tam,
mówi, jakąś miłościnę przynosili pod okno:
mięso, bułek, wszystkiego. I tak nakładną, że
nikt nie wiedział. Pod Boże Narodzenie, pod
Wielkanoc. Mówi, rano wstają, a tam pełno
wszystkiego przyniesione. A jak, mówi, stała
rewolucja – głód, nic a nic. Wszystko pobili,
wszystko spalili i głodne wszystko. Z głodu
zaczęli już umierać i uciekać z powrotem do
domu. No i powracali z powrotem do domu.
Tutaj.
NARRATOR znika za prześcieradłami.

Scena III
Osoby: NARRATOR, NAJSTARSZY CHŁOPAK,
CHŁOPIEC I, CHŁOPIEC II, CHŁOPIEC III, EDZIO
Zza prześcieradeł dochodzi muczenie krowy. Wychodzi
stamtąd NARRATOR – w ręce trzyma sękaty kostur, którym
wymachuje, jakby pędził krowy, pokrzykuje.
NARRATOR: Przed wojną były tu trzy stada krów – dwa we
wsi i jedno na Kolonii. Na Starej Białowieży, tam
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Władysław Wiszniewski. Zdjęcie ze zbiorów Albiny Wiszniewskiej.
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gdzie kolejka chodziła, to widać było Teremiski,
teraz nic, wszystko zarośnięte, niekoszone.
Kiedyś my jeden rok nie kosili i paśliśmy tam
krowy. Wszystkie młode już pasą krowy.
W tym momencie z różnych stron sceny wyskakują na środek
postaci 5 chłopców – NAJSTARSZY CHŁOPAK wybiegając
z lewej strony sceny, chwyta stołek, siada za nim na środku
sceny, wyjmuje z kieszeni karty i energicznym ruchem
zaczyna je rozdawać pomiędzy CHŁOPCA I, CHŁOPCA II
i CHŁOPCA III. Z boku stoi EDZIO, przygląda się grającym.
NARRATOR (kontynuuje): Taki Edzio był, lat 8 czy ile. No i już siedzą na
nasypie, tam gdzie kolejka chodziła, w karty
grają, a Edzio nie widzi. On nie ślepy, tylko
bliskowzroczny.
NAJSTARSZY CHŁOPAK: Edziu, to twoja krowa tam poszła!
EDZIO: Ni moja! Ni moja! Ni moja!
WSZYSCY: Twoja!
EDZIO wbiega między publiczność, rozgląda się.
NARRATOR: Poleciał. Patrzy – to nie jego krowa.
EDZIO: Nie będę podganiał. Nie! Nie! Nie!
NARRATOR: I podskakuje tak o, że nie będzie.
NAJSTARSZY CHŁOPAK: Prędzej!
CHŁOPIEC I: Krowy!
NAJSTARSZY CHŁOPAK: Bo my ciebie nie puścimy!
EDZIO podbiega z powrotem do graczy.
NARRATOR: Podgonił tę krowę i przychodzi.
NAJSTARSZY CHŁOPAK: Dla Edzia pierwsze miejsce koło graczy!
EDZIO siada po prawej stronie CHŁOPCA I.
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Czesława Artemiuk (pierwsza z lewej) z koleżankami z Borysówki, gdzie mieszkała w czasie wojny:
Marysią Krasnowską, Leokadią Dąbrowską i Niną Andrzejuk. Zdjęcie ze zbiorów Czesławy Siemionow.
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NARRATOR: Już Edzio usiadł taki radosny, że siedzi koło
graczy na pierwszym miejscu. Znowu już czyjaś
tam polazła. A za nią pójdą wszystkie.
NAJSTARSZY CHŁOPAK: Edziu, twoja krowa!
EDZIO: Nie moja! Nie moja!
WSZYSCY: Twoja! Twoja!
EDZIO znów wybiega w publiczność. Widząc to
CHŁOPIEC III zrywa się ze swojego miejsca i siada na
miejscu EDZIA
NARRATOR: No. Edzio leci. A co jemu takiemu małemu,
leciutki dzieciak. Zaleci do tej krowy.
EDZIO: Nie moja!
NARRATOR: I patrz podskakuje.
EDZIO: Nie moja! Nie moja! Nie będę podganiał!
NAJSTARSZY CHŁOPAK: No to do nas nie podejdziesz!
CHŁOPIEC I: Podganiaj, podganiaj!
EDZIO wraca.
NARRATOR: No podgonił do krów. Przychodzi. A tu ktoś na
Edzia miejsce usiadł, chłopaki takie starsze.
NAJSTARSZY CHŁOPAK
(do CHŁOPCA III): Wynoś się, Edzio tu siada, na pierwszym
miejscu koło graczy!
CHŁOPIEC III ustępuje miejsca i odchodzi. Na jego miejscu
siada EDZIO.
NARRATOR: Już Edzio siedzi. Już nóżki tak założył. Już się
przygląda jak to grają. Już jemu, ho! On koło
starszych siedzi. To znowu poszła krowa,
znowu:
WSZYSCY: Edzio!
27

28

NARRATOR: Edzio cały wieczór krowy ganiał. Ale oni tam
mało chodzili. Co tam. Jak od czwartej do
szóstej, siódmej ze dwa, trzy razy poleci. A co to
dla takiego małego polecieć! Co, to starszy
będzie biegał?
Gracze rzucają karty i odchodzą za prześcieradła. Na scenie
zostaje NAJSTARSZY CHŁOPAK.

Scena IV
Osoby: GOSPODARZ
Na scenie siedzi GOSPODARZ (odgrywający w poprzedniej
scenie rolę NAJSTARSZEGO CHŁOPAKA). Składa powoli
karty.
GOSPODARZ: Jak kiedyś, kiedyś łąki sprzątali to szli i szli. I to
z Nowosad i z Dulnego, a tam dalej Lady, łąki
ladzkie. Jak przyszli Nowosadzcy sprzątać, to
i nocowali tutaj. Bo to przecież będzie na
piechotę szedł, jak roweru nie ma?! To śpiewają
ano echo idzie, jak siano tam sprzątają
wieczorem.
Zza prześcieradeł słychać śpiew:
U subotu Janka jechau la raki,
Pad wjarboj Alona myła ruczniki.
Pakaży Alona brody ziemlaku,
Dzie tut pierajechać na kani raku?
Adczapisia chłopiec, jedź aby-kudy.
Nie muci mnie tolki czystaje wady.
U markocie Janka haławoj panik,
Upuściła dzieuka bieleńki rucznik
GOSPODARZ zgarnia karty do kieszeni, podnosi się,
odstawia taboret na poprzednie miejsce z tyłu sceny i siada na
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Uczniowie szkoły w Teremiskach (zdjęcie zrobiono prawdopodobnie w 1946 roku).
Od lewej stoją: Zygmunt Wiszniewski, Eugeniusz Niwiński, Kunegunda Wiszniewska, Nadzieja Smoktunowicz,
Irena Poleszuk, Aleksandra Sylwestruk, nauczycielka Paraskiewa Artemiuk, Teresa Dobrzyńska, Antoni Smoktunowicz,
przed nim Wanda Artemiuk, Stanisław Wiszniewski, przed nim Bazyl Smoktunowicz, Adam Poleszuk, przed nim
Włodzimierz Szlachcich, Mieczysław Poleszuk, Zuzanna Artemiuk, Waleria Dobrzyńska.
W drugim rzędzie od lewej: Nina Siemieniuk, Zinaida Sylwestruk, Janina Niwińska, Eugenia Sylwestruk,
Danuta Artemiuk, Stefania Dobrzyńska, Maria Smoktunowicz, Anna Smoktunowicz, Ryszard Poleszuk,
Klara Wiszniewska, Piotr Morozowski, Bronisław Poleszuk.
Siedzą od lewej: Halina Smoktunowicz, Jadwiga Artemiuk, Bazyl Sylwestruk, Józef Wiszniewski, Bogusia Wiszniewska,
Aleksy Siemieniuk, Regina Dobrzyńska, Alek Wiszniewski.
Zdjęcie ze zbiorów Czesławy Siemionow.
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nim. W tym samym czasie DZIEWCZYNKA bierze lampę
i siada z nią na brzegu sceny.
GOSPODARZ: Teraz to tych łąk nikt nie kosi, nic! Zarosło.
(pieśń kończy się)
GOSPODARZ: Cisza…
Gaśnie światło, zapada cisza.

Scena V
Osoby: MĘŻCZYZNA, CIENIE SYBIRAKÓW
Na siedzącego MĘŻCZYZNĘ pada punktowe światło.
W czasie, kiedy MĘŻCZYZNA mówi, rozjaśnia się również za
prześcieradłami. Na ich płótnie pojawiają się sunące bardzo
powoli, jeden za drugim cztery CIENIE SYBIRAKÓW.
MĘŻCZYZNA: Na początku wojny, jak tylko weszli Rosjanie,
wywieźli na Sybir pięć rodzin z Teremisek.
A był mróz. Ja idę, wieźli furą małe dzieci.
A może czterdzieści stopni mrozu było. Boże,
taki mróz i ich powieźli. Na Sybir ich powieźli.
W czterdziestym roku, to bodajże luty był.
W czterdziestym roku cztery z wioski rodziny.
Kto był gajowy. Powieźli.
Zapada ciemność.
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Teremiski lata 60. Od lewej: dom Wiszniewskich, Smoktunowiczów i Artemiuków. W głębi widać dom
Sylwestruków. Zdjęcie ze zbiorów Zinaidy Smoktunowicz.
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Scena VI
Osoby: WYSIEDLONA KOBIETA, MIESZKAŃCY WSI,
GOSPODARZ, DZIEWCZYNKA
Mrok sceny rozjaśnia tylko lampa w rękach DZIEWCZYNKI,
która powoli chodzi po scenie, rozgląda się, wreszcie wywołuje
światłem zza komina postać WYSIEDLONEJ KOBIETY.
Kobieta staje na środku sceny w punktowym świetle.
WYSIEDLONA KOBIETA: Niemcy!!!
Zza prześcieradeł wypadają gwałtownie postaci –
MIESZKAŃCY WSI i pakują się w pośpiechu podczas
wywózki. Zbierają ze sceny wiadro, tarę, skopek i pakują
wszystko na stojący nieopodal drewniany wózeczek. Postać
GOSPODARZA zakłada wiszący na kominie szynel, zgarnia
walizkę i garnki, pozostali mieszkańcy zbierają wiszące na
sznurach prześcieradła, zostawiając jedno pośrodku. Stawiają
drugą walizkę u stóp WYSIEDLONEJ KOBIETY. Wszyscy
ustawiają się w kolumnie do wyjścia.
WYSIEDLONA KOBIETA: Niemcy wywieźli całą wieś. Byłam jeszcze
wtedy mała, nie wiem, dziewięć lat może
miałam. Ale trochę pamiętam. Pamiętam ten
wywóz. Trzeba było za dwie godziny spakować
wszystko. Do każdej rodziny było po dwóch
Niemców, którzy pomagali wynosić rzeczy
z domu na furę. Mama już do niczego była, cały
czas płakała. Niemcy pomogli babci podepchnąć
wóz pod dom. A ile tam na tej furze? Teraz to
fury duże, a kiedyś to były żelazne koła – fura
malutka. I jeszcze sąsiadka wpakowała na naszą
furę co mogła. Wszystkie kobiety z dziećmi
Niemcy pognali do dużych samochodów, które
stały pod lasem, a mężczyźni potem jechali tymi
furami. Samochody zapakowane, dzieci małe
płakały. Mój brat taki malutki był jeszcze wtedy.
Wywieźli nas na Białoruś.
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Anna Artemiuk na tle domu rodziny Wiszniewskich. Zdjęcie ze zbiorów Albiny Wiszniewskiej.
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Na pozostawionym prześcieradle pojawia się obraz płonącego
domu. Słychać trzask ognia. Kolumna ludzi wychodzi.
WYSIEDLONA KOBIETA: Za dwa dni spalili całą wieś.
Bierze walizkę i dołącza do kolumny. Dom w tle znika, na
prześcieradle jeszcze przez chwilę widać płomienie. Obraz
stopniowo gaśnie, na scenie zapada mrok.

Scena VII
Osoby: DZIEWCZYNKA
Na scenie panuje mrok. DZIEWCZYNKA przyświecając sobie
lampą chodzi powoli po opustoszałej scenie. Natyka się na
leżący na podłodze list. Zaczyna czytać.
DZIEWCZYNKA: Powieźli nas aż za Prużanę, do Zahoria, do
szkoły. Dwie wioski, a dzieci małe, płaczą. My
wszyscy na podłodze, ani się czym przykryć.
I światła nie było, ale musieli siedzieć. No
i wtedy już nas rozdzielili po ludziach. No i nas
do biednych ludzi dali. Do małej chatki, podłogi
nie było, tylko klepisk. Stołu nie było i tak
mieszkali. Pamiętam gospodarza. Stary był.
Pięcioro było dzieci. I my tam mieszkali do
jesieni. Tatuś zrobił im stół – jakie one
zadowolone! Tatuś to wszystko umie robić. I my
krowę mieli, bo tatuś krowę wziął. Pomieszkali
do jesieni i mama poszła do ciotki, aż tu za
Hajnówkę, a szła stamtąd na piechotę. No
i przywiozła konia i my już mieli jechać do
ciotki, ale trzeba przepustkę mieć. Przyjechali
my do ciotki w Borysówce i mama już tam była.
To było w tym samym roku, jeszcze przed zimą.
Światło oświetlające DZIEWCZYNKĘ gaśnie.
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Od lewej stoją: Maria Wołkowycka, Krystyna i Anna Szlachciuk. Poniżej: Jerzy Wołkowycki
i Tamara Szlachciuk. Zdjęcie ze zbiorów Czesławy Siemionow.
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Scena VIII
Osoby: KOBIETA
Rozjaśnia się przeciwległa, prawa część sceny. Za płotem stoi
KOBIETA. Zaczyna mówić, w trakcie opowieści wychodzi zza
płotu i siada na ławce.
KOBIETA: Jak Niemcy przyszli, to za Żydów się zaczęli
brać. Była taka kobieta, Żydówka z Narewki.
Ona mnie dobrze znała. Po ludziach szyła
i dzieciaka przywiozła. I rowerczik był, on
rowerczikiem jeździł ten dzieciak. A później
zabili ją i zabili tego dzieciaka i jeszcze tych
ludzi, co ich trzymali zabili. A ja mówię, mówię
– to była Żydówka z dzieckiem, którą dobrze
znałam. I ją i jego zabili. Uciekli do chlewa
i w chlewie stali, ale ktoś podpowiedział, bo
poszli po chlewach szukać. Znaleźli i zabili ich
tam w chlewie. A potem przyszli do domu
i zabili tych, co ich ukrywali – tę Żydówkę
z dzieckiem. Lepiej żeby tego nie było nigdy.
KOBIETA odchodzi z ławki. Gaśnie światło.

Scena IX
Osoby: KOBIETA I, KOBIETA II, MĘŻCZYZNA,
GOSPODARZ, PANNA, DZIEWCZYNKA
DZIEWCZYNKA przebiega przez scenę z lampą i otwiera
drzwi, przywołując światłem powracających z wygnania.
Wchodzą dwie pierwsze postaci. MĘŻCZYZNA ciągnie
drewniany wózek załadowany rekwizytami: tarą, skopkiem,
prześcieradłami. Za nim idzie KOBIETA I. Na scenę pada
pełne światło. Postaci stawiają na środku wózek i podczas
opowiadania odkładają wszystkie rekwizyty na poprzednie
miejsca, rozwieszają prześcieradła.
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Od lewej stoją: nauczycielka Maria Niwińska, Teresa Dobrzyńska i Czesława Artemiuk.
Siedzą Luba Morozowska i Janina Dobrzyńska. Zdjęcie ze zbiorów Czesławy Siemionow.
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KOBIETA I: Do Teremisek wróciliśmy, jak tylko przeszedł
front. Sowieci Niemców przegnali, Hajnówkę
wyzwolili.
MĘŻCZYZNA: Jak wróciliśmy Teremiski wyglądały tak jak las.
KOBIETA I: Była wtedy taka wąska kolejka w lesie, którą
Niemcy w ’14 roku zbudowali i wywozili
z puszczy drewno.
MĘŻCZYZNA: Krzaki były wysokie, zarośnięte, pokrzywa do
pach. Na podwórkach były tylko zgliszcza,
pokrzywa i brzoza.
Wchodzi PANNA, rozwiesza fartuch na płocie, pomaga
wieszać pranie.
KOBIETA I: Wtedy, po okupacji już, tata wynajął
w Hajnówce na tą wąskotorówkę takie
wagonietki i zbudował tam budę. Wszystkie
dzieci do tej budy i z mamą i starsza siostra i ja.
Z tyłu pchano tę budę na wagonietkach. Od
Hajnówki za dwa dni przyjechaliśmy tutaj.
MĘŻCZYZNA: Brzoza tak szybko rośnie.
Wchodzi GOSPODARZ ubrany w szynel, niesie walizkę
i garnki, rozgląda się dookoła.
KOBIETA I: Tak to wróciliśmy na Teremiski.
GOSPODARZ: Tu nic nie było. A komin to został. U nas
ścianówka stała spalona, na ścianówce bocian
miał gniazdo.
Wchodzi KOBIETA II
KOBIETA II: Hura, ludzie jeszcze wrócą, bo bociany jeszcze są!
Wita się ze wszystkimi.
GOSPODARZ: Jakby bocianów nie było, to by już ludzie nie
wrócili. A jak bocian jest, to jeszcze wrócą.
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Z lewej Konstanty Morozowski, z prawej Mieczysław Poleszuk, w środku kolega z Pogorzelec.
Zdjęcie ze zbiorów Marka Poleszuka.
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GOSPODARZ rozkłada swoje rzeczy, odwiesza szynel
i zajmuje miejsce na swoim taborecie koło komina.
KOBIETA I: Tak i wyszło. Wrócili.
PANNA i MĘŻCZYZNA kończą się rozpakowywać i znikają
za prześcieradłami. KOBIETA I i KOBIETA II zostają na
scenie i kontynuują akcję w scenie X.

Scena X
Osoby: KOBIETA I, KOBIETA II, KOBIETA III,
GOSPODARZ, IRKA
KOBIETA I zakłada fartuch, siada na ławce i zaczyna obierać
ziemniaki. Obok przysiada KOBIETA II zaczynając swoją
opowieść.
KOBIETA II: A ziemniaki, to pamiętam, mama chodziła do
Pogorzelec, gdzie Niemcy na naszych gruntach
sadzili. Tam chodziła w nocy i kartofle nam
przynosiła. I te ziemniaki, w tym garnuszku
przy ognisku się gotowało i się jadło. Pamiętam,
kiedyś trzech Niemców przyszło. Oberwanych,
obrośniętych i gotujące się, gorące ziemniaki
biorą i gorące jedzą. Wybierają gotujące się.
Zjedli nie pytając się nic. I jeszcze jeden Niemiec
wyjął zdjęcie rodziny – dwoje dzieci i żona.
Pokazał. Wiecie, jak oni wtedy wyglądali. To
byli żołnierze, normalni ludzie, tacy jak my. Ale
ich potem złapali Polacy, gdzieś tam
w Hajnówce. Tak potem mówiono. Tak to było.
KOBIETA I: I moja mama poszła kartofle kopać. Ja jeszcze
nie kopała, bo cóż to – ni osiem lat miała. Biegła
do mamy, mówię: Ruski przyjechali. Ja z pola
biegiem Ruskich zobaczyć, bo jeszcze nie
widziała. Tam patrzę: szynele takie ociopane,
41

42

nie zarąbione, no tylko takie ociopane. Konie
takie zdechłe ledwo stoją. No i ja tak popatrzyła,
popatrzyła, eee... takie Ruskie.
GOSPODARZ: Już jedzie Ruski konno przez pole. Już jemu tam
sąsiad poszedł otworzył zasuwki.
Wszystkie postaci, zarówno te na scenie, jak schowane za
prześcieradłami, śpiewają:
Rozprehajte chłopcy koni
Szczej lahajte spoczywat'.
A ja pujdu w sad zelony,
W sad krynyczeńku kopat'.
Kopaw, kopaw krynyczeńku
U zelonomu sadu.
Czy ne pryjde diwczynońka
Z widereczkom po wodu?
Gdy pieśń się kończy zza prześcieradeł wychodzi KOBIETA III
i mówiąc dosiada się do obierających ziemniaki.
KOBIETA III: Ludzie byli jak jedna rodzina, szczerze mówię.
Kto wcześniej przyjechał, pomagał tym, którzy
wrócili potem. Byleby wejść pod dach. A na
przykład, sąsiadki męża ojciec zmarł, jak był
młody jeszcze, to żonie jego pomagali, jak tylko
mogli. Pamiętam, idą z kosami, chyba z sześciu
mężczyzn – przechodzili przy naszym domu to
ja pamiętam, już byłam trochę większa – i szli do
niej na łąkę kosić. Rano szli.
Zza prześcieradeł gwałtownie wychodzi IRKA i krzyczy
w stronę siedzących kobiet.
IRKA: Ja wiem kto mi gęś ukradł!
KOBIETA II: Irka, Irka, co ty mówisz! Twoją gęś wilk zabrał.
IRKA: Co ty wiesz?
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Zofia Artemiuk. Zdjęcie ze zbiorów Albiny Wiszniewskiej.
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KOBIETA II: Pewnie, że wiem, bo jeszcze biegłam z kijem, jak
ten wilk gęsiu w zębach niósł. To wilk, ja
widziała.
IRKA macha ręką, wychodzi.

Scena XI
Osoby: CHŁOPAK, KOBIETA I, KOBIETA II,
KOBIETA III, GOSPODARZ, KALOSZE
Zza prześcieradeł wychodzi CHŁOPAK, zaczyna opowiadać.
CHŁOPAK: Nakopali kartofli i żuber przyszedł!
Siedzące na scenie trzy kobiety uciekają i zbijają się w kupę
przy płocie. Za prześcieradłami pojawiają się dwa zatknięte na
kije KALOSZE. Pełnią rolę kukiełek, obrazujących opisywane
wydarzenia: podskakują, przechadzają się i skradają, by na
koniec opowieści uciec za komin.
CHŁOPAK: My poszli z ciotką ganiać. Zapalili buty na kołku,
a tego żubra nie widać. Koło ciebie but się pali,
światło okropne, no i my walim niedaleko jego
z tymi butami. Ale słyszę, a on już chrapie.
Chyba naciera! A ta guma leci o tak! Słyszymy,
że on czop, czop. A gdzie on idzie? Czort jego
wie. Przestraszył się ognia i poszedł. Był jeszcze
nowy płot – przez płot, siatkę wywalił i poszedł
do lasu!
Wykrzykując ostatnie zdanie CHŁOPAK wybiega za
prześcieradła i znika za kominem, skąd dobiega jeszcze jego głos.
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Szkoła w Teremiskach. Zdjęcie ze zbiorów Zinaidy Smoktunowicz.
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Scena XII
Osoby: GOSPODARZ, KOBIETA I, KOBIETA II,
KOBIETA III, DZIEWCZYNKA, CHŁOPAK
Zza skrzyni, gdzie schował się wcześniej podczas opowieści
o żubrze, wyłania się GOSPODARZ. Siada na stołku lekko
zmieszany. Starając się pokryć zakłopotanie, zaczyna
opowiadać. Skulone w kącie KOBIETY uspokajają się i wracają
na ławkę.
GOSPODARZ: Wcześniej po wsi była szkoła, u Wołkowyckiego,
u Kazimierza. Na Budach trochę była, na Budy
dzieci chodziły. Potem budynek dali na szkołę.
Wszyscy pracowali na budowie.
KOBIETA I: I ja porobiła koło tej szkoły.
GOSPODARZ: Majstry to były wynajęte z gminy, dwóch czy
trzech ich było. I bale podnosili i wszystko,
a byli ludzie i pomagali. Pomogą im zaciągnąć,
wszystko chętnie się robiło. I młode chłopaki
pomagali, bo chcieli, żeby szkoła była.
Zza prześcieradeł wyłania się młody CHŁOPAK i staje za
płotem nad ławką.
KOBIETA II: Tam i studnia była, Albina i Ziutka syn kopali.
We dwóch kopali studnię, on kopał a ona ciągała
sznurkiem wiadro i wywalała.
Wchodzi KOBIETA III
KOBIETA III: Ja przy obcinkach zbierała i deski podnosiła.
GOSPODARZ: Dość ci tam było roboty, ile chcesz.
KOBIETA II: A przed wojną u Morozowskich szkoła była. To
duża chata, duże tam było mieszkanie. Nawet
ładny to kawałek szkoły był. Już ja tam chodziła
cały czas. A tą już po wojnie pobudowali.
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Przed szkołą w Teremiskach, od lewej: Bronek Poleszuk, NN, NN, Gienek Niwiński. Zdjęcie ze zbiorów
Zinaidy Smoktunowicz.
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KOBIETA I: Na rozpoczęcie szkoły z Białowieży Masej
przyjechał.
W tle słychać cicho pierwsze dźwięki skrzypiec grających polkę.
KOBIETA I kontynuuje.
KOBIETA I: Taki pseudonim miał, on Szpakowicz był,
leśniczym był. Grał na harmonii a Brona na
saksofonie i zabawa!
KOBIETY i CHŁOPIEC zrywają się i zaczynają tańczyć do
muzyki. DZIEWCZYNKA pląsa z miotłą.
KOBIETA I: Chłopcy wosku na podłogę narzucali, świece
pocięli, letko po wosku jak licho! I całą noc!
W tej szkole tośmy często tańczyli. Chodziło się
nocą: po cichu pójdzie, otworzy wytrychem
szkołę. Całą noc tańczyła!
KOBIETA I włącza się w taniec. Muzyka staje się głośna.
Wszyscy tańczą. Głos KOBIETY I wybija się ponad muzykę:
KOBIETA I: Aż śladów na podłodze się porobiło, to trzeba
było szorować, żeby się nie wydało.
Muzyka urywa się. Wszyscy łapią za szczotki i szmaty
i rzucają się do szorowania podłogi. Tylko GOSPODARZ nie
szoruje, a pogania innych.
KOBIETA I: Chłopcy miotłami szorują, a my szmatami.
I wodą zmywamy. W całej szkole taka podłoga
z desek, trzeba było szorować. Taką miotłą
brzozową i po deskach! I wyszoruje. A co to na
15‒20 dziewczyn, po desce jednej, to minutowa
robota! I nikt nic nie mówił, bo podłoga
wyszorowana, jest nieruszone nic. Jak był czas,
żeśmy dłużej się na te nocne tańce nie schodzili,
to już nauczycielka mówi, żeby przychodzili na
zabawę do szkoły, bo podłoga brudna. To my
zajdziemy, zabawa i znowu szorujemy tą
podłogę. Chłopaki szorują, a my zmywamy.
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Wyszorujem, to deska taka, jak nowa,
bielusieńka, wyszorowana.
Sprzątający odkładają miotły, szczotki, wiadra i schodzą
w kierunku ławeczki.
KOBIETA I: A jak nie ma nikogo, ten Paweł znów
wytrychem otworzy i tak całą noc...
KOBIETA I dosiada się na ławkę.

Scena XIII
Osoby: KOBIETA I, KOBIETA II, KOBIETA III,
KOBIETA IV, DZIEWCZYNKA
Na ławce pod płotem siedzą trzy KOBIETY. Obok na podłodze
– DZIEWCZYNKA i czwarta postać kobieca, która zaplata jej
warkocze.
KOBIETA I: Ale wiecie co, z młodości najpiękniejsze, co
zostało, to te śpiewy, te śpiewy we wsi. To było
naprawdę takie wesołe życie. I nie to, że dla
młodzieży, bo i dla starszych. Wieś nieduża, to
i rodzice byli zadowoleni. Piosenek uczyliśmy
się od rodziców.
KOBIETA I śpiewa pierwszą zwrotkę piosenki „Zaćwiła
u akoszka”. Siedząca obok niej KOBIETA II dołącza się.
Zaćwiła u akoszka biełaśnieżnaja wisznia
I w tumanie dalokim pakazałaś łuna.
Wsie diewczata pa param w tiemnatie razyjszlisia,
Tolka ja w eti wieczer prasiedieła adna.
KOBIETA III: Teraz w Teremiskach śpiewa niewielu, nie ma
młodzieży.
KOBIETA II: Śpiewa się przy okazjach.
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Lutek Wiszniewski i Konstanty Morozowski. Zdjęcie ze zbiorów Wiery Sylwestruk.
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KOBIETA I: Ale to inaczej było u nas, bo jak szkołę
pobudowano, takie imprezy były. Wszyscy
razem, i starsi i młodsi, katolicy i prawosławni.
Nigdy nie było kłótni na ten temat, że to katolik
a to prawosławny. U nas na wsi zawsze
rozmawiano po białorusku, katolicy też.
KOBIETA II: To po wojnie młodzi zaczęli się uczyć w języku
polskim i rodzice się od nich uczyli.
KOBIETA I: Ale ten śpiew był najważniejszy i było takie
śpiewanie na całą wieś. Szliśmy całą grupą
w jedną stronę i z powrotem. I u Wiszniewskich
było tych pięciu chłopców... Tak ładnie śpiewali.
Naprawdę. Byli starsi ode mnie. Ja wcześniej
wracałam do domu, a starsi później wracali, już
ciemno było. Wraca do siebie do domu i śpiewa
na całą wieś. Piosenki były najwięcej o miłości.
KOBIETA I i II śpiewają kolejną zwrotkę „Zaćwiła u akoszka”.
Nikamu nie pawieru, szto ty lubisz druhuju,
Mnie kazałaś, szto szczaście heta ty, darahoj!
Usio kak łutszamu druhu ja tabie dawiarała,
Paczemu że siewodnia ty ka mnie nie pryjszou?

Scena XIV
Osoby: KOBIETA I, KOBIETY, DZIEWCZYNKA,
MĘŻCZYZNA, GOSPODARZ
KOBIETA I podnosi się z ławki i wychodzi na środek sceny.
KOBIETA I: A jak się w jakimś domu dziecko nowe urodziło,
to zaraz wszystkie baby ze wsi się skrzyknęły
i szły na odwietki.
Wszystkie KOBIETY zrywają się, biorą ławkę i biegną z nią na
drugą stronę sceny. Siadają jak za stołem. W tej samej chwili
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zza prześcieradeł wyskakuje MĘŻCZYZNA, widać, że bardzo
się z czegoś cieszy. KOBIETA I podbiega do siedzącego na
stołku GOSPODARZA i przegania go z izby.
GOSPODARZ: Co ty, wściekłaś się czy co?!
KOBIETA I siada pośrodku za stołem. GOSPODARZ
dostrzega w tym czasie MĘŻCZYZNĘ, gratuluje mu dziecka.
KOBIETA I: I tak to wszystkie, po kilkanaście nawet, szły do
tej jednej chałupy.
DZIEWCZYNKA: I co?
KOBIETA I: I były śpiewy, ach znów te śpiewy. I babska
wódka!
Wszystkie KOBIETY walą pięściami jak kieliszkami o stół.
Śpiewają pieśń „Kupalinka”. Na drugim planie
MĘŻCZYZNA I GOSPODARZ „oblewają” narodziny
dziecka. Pod koniec pieśni znikają za prześcieradłami.
Kupalinka, kupalinka, ciomnaja noczka.
Ciomnaja noczka, a dzie ż twaja doczka?
Maja doczka u sadoczku różu, różu polić.
Różu polić, różu polić, bieły ruczki kolić.
Maja doczka u sadoczku wianoczki zwiwaje,
Usim dziauczatam u hety wieczar wianki
razdzialaje.
Kupalinka, kupalinka radasna takaja.
Toj, chto znaje moj wianoczak ad razu paznaje.
KOBIETA I: No, do roboty!
KOBIETY wstają zza stołu i odnoszą go na miejsce ustawiając
znowu jak ławkę.
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Od lewej stoją: Waldek Wiszniewski, Halina Dziedzik, Michał Miszeńka Poleszuk, Halina Smaga,
Marian Wiszniewski, Elżbieta Artemiuk, Jurek Chrabołowski, Czesiek Dobrzyński. Od lewej siedzą
nauczyciele: Barbara Poleszuk, dyrektor Tadeusz Wiśniewski, Helena Buszko.
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Scena XV
Osoby: KOBIETA I, KOBIETA II, GŁOS SZEPTUCHY
KOBIETA I sięga po stojącą pod kominem tarę do prania
i przyklęka z nią na środku sceny. Opowiadając, pierze
energicznie chustę. KOBIETA II siedzi na ławce.
KOBIETA I: U nas prało się popiołem z pieca. Zaparzyć
i taka mydlana woda, jak się ustoi robi się
czyściusieńka. A jeszcze jak jasionowy popiół, to
bielusieńka. Takie pranie było. Taki był proszek.
KOBIETA II: Popiołem to szeptuchy leczyły. Szeptucha
potrafiła leczyć samą modlitwą. Brało się popiół
z pieca i mieszało z wodą, robiło z tego kulkę
i tą kulką szeptucha po ciele, po bolącym
miejscu wodziła i modliła się przy tym cicho.
Gaśnie światło. W ciemnościach słychać z offu GŁOS
SZEPTUCHY modlącej się cicho po białorusku.
GŁOS SZEPTUCHY: Caryca wadzica, krasnaja dziawica,
marskaja krynica,
Bożaja pamacznica, ihodnica ullanica i
rumjanica,
ruka wjalikaja,
kaciszsia ty wadzica pa dniach, pa naczach,
idziesz z-pad krutych hor,
z-pad krasnych zor,
z-pad żarkaha sonca,
z-pad jasnaha miesiaca
z-pad łatyra kamnia,
pa tonkich żyłach, marskich siłach.
Aczyszczajesz carou, karalou,
uwieś narod chryścijanski.
Abmyj, iscali, rabu hetuju niadużuju
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Maria Poleszuk. Zdjęcie ze zbiorów Marka Poleszuka.
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ad pierszaha woka, adnaokaha,
i ad biełaha,
i ad szeraha,
i ad karaha,
i ad jaraha,
i ad strecznaha, ad papjarecznaha,
ad padziunaha i paśmiesznaha,
ad padumnaha i pahladnaha,
ad pahawornaha i pabrodnaha,
ad hałosnaha i ad hłosnaha,
ad zawisnaha i ad radasnaha,
ad wadzianoha i suchawiejnaha,
i skrazicielnaha, i skroźpłotnaha,
i świetawoha, i ahniawoha, i hadawoha, i
palawoha:
ci schoda, ci maładzika, ci padpoudnia;
ad czasiny,
ad chwiliny,
ad ciomnaha, i nacznoha,
i rańniacha, i wjaczerniaha,
i paunocznaha, i paudzionnaha,
i kaluczaha, i baluczaha;
ci panskaha, ci cyhanskaha,
ci mużyckaha pad wjancom,
ci żanoczaha pad hancom,
ci chłapieckaha pad szapaczkaj,
ci dziawoczaha pad zawitkami,
ci dziadowa, ci babina,
ci baćkina, ci matkina,
ci ad starych starykou,
ci ad starych staruszak.
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Piotr Smoktunowicz. Lata 90. Zdjęcie ze zbiorów Zinaidy Smoktunowicz.
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Ad wjadźmickich i czaraunickich;
i na czym by jany nie byli:
na picieńni na jadzieńni,
na hulańni, krasawańni,
ci na mjakkim spaczywańni.
Jak czornaju karowaju pa moru nie araci,
czornym katom nie baranawaci,
żoutym pjaskom nie siejaci,
tak lichim ludziam zdaroujeczka jaho nie uciraci,
amiń.
Na scenę wraca światło a KOBIETA II kontynuuje.
KOBIETA II: Czasem tylko sąsiadki do takiej szeptuchy
zachodziły – na bóle poradzić albo urok
z dziecka odczynić. A czasem to z daleka
przyjeżdżali, jak za którą szeptuchą sława się
rozniosła, że dobrze leczy.
KOBIETA I rozwiesza pranie.
KOBIETA I: Moja mama to umiała leczyć, a najbardziej od
przestrachu. Jej mama ją nauczyła, ale ona
żadnemu z dzieci nie przekazała.

Scena XVI
Występują: GOSPODARZ, DZIEWCZYNKA,
KOBIETA I, KOBIETA II, KOBIETA III, KOBIETA IV,
KOBIETA V, SĄSIAD
Na scenę wchodzi stary, podpierający się laską GOSPODARZ.
Opowiadając idzie w kierunku ławki.
GOSPODARZ: Tutaj było tak gęsto, chata przy chacie. A jeszcze
było tak w niektórych miejscach, że na jednym
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Eugeniusz Poleszuk. Zdjęcie ze zbiorów Marka Poleszuka.
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podwórku to mieszkało albo dwóch braci albo
jakieś dwie rodziny i nie jedna była chałupa,
a dwie.
GOSPODARZ spotyka po drodze SĄSIADA niosącego torby
z zakupami. Kłaniają się sobie. GOSPODARZ siada na ławce,
a SĄSIAD pokazuje zakupy stojącym koło skrzyni kobietom.
GOSPODARZ: Z rodzinami się mieszkało. Niewygodnie, ale się
mieszkało. Teraz tego nie ma. Sporo ludzi
wyprowadziło się, powyjeżdżali. Wyfrunęli
młodzi stąd. Starych dużo poumierało, ich domy
puste zostały.
W trakcie tej opowieści DZIEWCZYNKA sięga po leżącą na
skrzyni walizkę i, omijając wszystkie postaci, przysiada na
brzegu sceny i zaczyna szperać w walizce. Kiedy
GOSPODARZ milknie, DZIEWCZYNKA zaczyna czytać
przepis na chleb.
DZIEWCZYNKA: Na noc rozczyniamy zakwas. Trzeba zaparzyć
mąkę. Zalać wrzątkiem i letnią wodą
rozprowadzić.
KOBIETA I: Mąka żytnia jest potrzebna.
KOBIETA I stawia czajnik koło walizki DZIEWCZYNKI.
DZIEWCZYNKA: Parę dni postoi to jak chlebowy kwas.
Kolejno pozostałe postacie włączają się w podawanie przepisu,
po czym grupują się po lewej stronie sceny, jakby pozowały do
fotografii. W tym czasie DZIEWCZYNKA ponownie zagląda
do walizki i wyciąga z niej stare fotografie, które zaczyna
przeglądać. Widzowie oglądają je wyświetlane z rzutnika na
prześcieradłach.
KOBIETA II: W słoik zakwaska, z wierzchu solić troszkę.
SĄSIAD: W beczułce się go robi to i na trzy tygodnie
starcza.
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Teremiski 1996. Od lewej: Albina Wiszniewska, Paraskiewa Smoktunowicz, Paraskiewa Smoktunowicz obok
swojej synowej Zinaidy Smoktunowicz. Zdjęcie ze zbiorów Zinaidy Smoktunowicz.
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GOSPODARZ: A jeszcze jak się doda trochę cebuli i trochę
ogórka, to do kartofli bardzo dobre.
KOBIETA III: Rano trzeba dodać drożdży.
KOBIETA IV: I zagnieść z mąką.
KOBIETA V: Chleb do pieca, na dwie godziny.
Wszyscy ustawieni jak do fotografii zamierają. Światło
przygasa. Na prześcieradłach nadal pokazują się zdjęcia –
od najstarszych, przedstawiających przedwojennych jeszcze
mieszkańców wsi, po współczesne zdjęcia domów, ludzi
i zwierząt mieszkających w Teremiskach. Na ostatniej
fotografii widać wnętrze teatru – Stodoły i zgromadzoną w niej
publiczność. W czasie prezentacji z offu płynie głos ostatniej
opowieści.
GŁOS Z OFFU: Dla mnie Teremiski są wszystkim, są wszystkim
w życiu. Urodziłam się tutaj i całe życie
przeżyłam tu. I mnie to drogie, to wszystko...
Na przykład te miejsca w puszczy. Naprawdę,
dla mnie to życie. Jak tak źle się czuję, siadam na
rower i wjeżdżam tylko do lasu, to naprawdę
samopoczucie od razu mi się poprawia. I już mi
się chce pośpiewać i jadę i sobie nucę. I po
prostu ludzie są dobrzy według mnie.
Od pokoleń. I zżyci ze sobą.
Człowiek po prostu wrasta w to miejsce.
Od małego tutaj się wychowuję, ja już nie
mieszkałabym gdzie indziej. Tak jak w piosence,
że „nasza wioska taka śliczna, że piękniejszej nie
ma w świecie” to ja bym tak powiedziała. Bo to
swoje. Tu się urodziłam, tu się wychowałam,
wyszłam za mąż w swojej wsi, dzieci
wychowałam i takie to bliskie mnie wszystko.
Takie to ważne dlatego. Wychodzę na
podwórko – wszędzie zielono, chce się
pooglądać, przejść, popatrzeć na kwiaty.
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Scena końcowa spektaklu „Opowieści Teremiszczańskie”. Fot. Bogusław Chyła.
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Lubię to. Wspomnienie o rodzicach to bardzo,
bardzo zbliża. Jak pomyślę o rodzicach i o tym
całym życiu to jeszcze bardziej zbliża to.
A te dęby, które sadziłam tam na Dąbrowie, to
już takie duże! Wszystko mnie jest takie bliskie,
takie drogie. Gdzie się człowiek urodził, to tam
jest najlepiej. Wszystko jest jakby moje.
GŁOS Z OFFU cichnie. W ciszy pokazują się ostatnie zdjęcia.
Na scenie znajdują się zastygli do fotografii wszyscy aktorzy,
na prześcieradle obraz publiczności.

KONIEC

Scena ze spektaklu „Opowieści Teremiszczańskie”. Fot. Bogusław Chyła.
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Praca nad spektaklem
ak dotknąć pamięci w miejscu, w którym, choć już zadomowieni, zaJwsze
będziemy trochę obcy? Mieszkający tu od kilkudziesięciu lat są-

siad po dziś dzień nazywany jest Warszawiakiem. My, zespół Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, oddychamy
tym powietrzem od sześciu zaledwie lat – co to znaczy dla tych, którzy jako dzieci sadzili tu dęby – dziś grube, sękate, zdające się tkwić korzeniami w tej ziemi od zawsze.
Zaczynamy nieśmiało – przysiadamy na ławkach, opieramy się o płoty,
przystajemy w drodze po mleko. Najpierw na chwilę, która z czasem wydłuża się i wypełnia krótkimi opowiastkami. Już czujemy, że możemy zacząć pytać – o to jak się tu kiedyś żyło, jak pracowało, jak się bawiło, śpiewało, o co ludzie się martwili i czym cieszyli. O ich życie. Pierwsze
opowieści zaczynają płynąć nieśmiało, towarzyszy im zdziwienie, zakłopotanie – komu tego dziś słuchać, po co pamięć odkurzać, zaraz człowiek
myśleć zaczyna, jak to kiedyś mu dobrze było, teraz też nie jest źle, ale
kiedyś... Już po chwili czas i przestrzeń przestają istnieć, teraźniejszość
znika gdzieś za piecem, a przy stole siadają z nami dawni sąsiedzi: krótkowzroczny Edzio pasący krowy, muzykanci przygrywający do tańców, kosiarze i partyzany. Po ścianach przesuwają się cienie wypędzonych na Sybir, podłoga skrzypi uginając się pod kołami zapakowanych wozów,
ciągnących jeden za drugim podczas wywózki. Słychać trzask płomieni –
to wieś się pali, ale już za chwilę słychać odgłosy siekier i domy szastprast, jeden po drugim znów stoją rzędami wzdłuż drogi. W pamięci naszych rozmówców to wszystko są chwile, dla nas trwają czasem kwadrans, a czasem trzy godziny. Już wiemy, że chcemy pójść o krok dalej.
Ten krok stawiamy w kierunku naszego teatru w Stodole. Tam chcemy
zaprosić naszych sąsiadów – panią Zinę, która do dziś pamięta pięciu kawalerów od Wiszniewskich, co tak ładnie śpiewali, panią Czesię, której
mama nie raz, a dwadzieścia razy opowiadała o bieżaństwie, a która sama jak dziś pamięta potajemne spotkania młodzieży na tańcach w szkole,
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do której najpierw Paweł musiał otworzyć drzwi wytrychem. W tę podróż zabieramy wszystkich naszych sąsiadów – to oni dzielą się z nami
swoją pamięcią, czasem będącą jak otwarta księga, czasem składającą się
z urywków zdań, fragmentów fotografii.
Zaczynamy pisać scenariusz. Jego trzon stanowią opowieści pani Zinaidy Smoktunowicz oraz pani Czesławy Siemionow. To z nimi początkowo
spędzamy długie godziny, zasłuchani w tak często kiedyś śpiewane pieśni, zapatrzeni w malowane przed naszymi oczami obrazy dawnych Teremisek, tak innych od tych, które znamy. Często dopytujemy o coś również innych sąsiadów – a to pani Luda Poleszuk opowie nam o pieczeniu
chleba, a to pani Wala Dziedzik o odwietkach po narodzinach dziecka. Pani Wala śpiewa z panią Ziną tutejsze pieśni na dwa głosy, pierwsza nisko,
tęsknie, druga górnym głosem, nieśmiało, ale pewnie, przypomina sobie
kolejne zwrotki. Pan Józef Niwiński tak żywo opowiada o partyzanach,
że niemal widzimy skradające się w krzakach cienie. Pani Mirka Smoktunowicz wspomina swoją babkę i mamę, które były szeptuchami.
Wreszcie udaje nam się domknąć scenariusz przedstawienia, zbudowany z oryginalnych opowieści naszych rozmówczyń, w których zachowujemy lokalny styl, słownictwo i składnię. Przed oczami zaczynają malować
się nam obrazy scen i postaci. Wszyscy (również ci, którzy wcześniej zbierali opowieści od mieszkańców, a nie zdecydowali się wystąpić na scenie)
zaczynamy też prace w teatrze w Stodole. Parę lat temu wywieźliśmy ze
Stodoły słomę i dzięki Markowi Poleszukowi, który ofiarował nam deski
i Norbertowi Wiąckowi, który nam pomagał, w jedną noc zbudowaliśmy
drewnianą scenę. Teraz przyszedł czas na budowę widowni.
Kiedy nadchodzi czas prób, ciągle coś zmieniamy, poprawiamy, próbujemy zgrać ze sobą dźwięk, teatr cieni, światła, obraz wideo i naszą obecność na scenie. Reżyserujemy wspólnie całym zespołem, ciągle szukając
właściwych środków do oddania nostalgii lub dynamiki każdej z opowieści. Pracuje z nami Elżbieta Rojek, wieloletnia aktorka Teatru „Gardzienice”, obecnie Stowarzyszenia Teatralnego „Chorea”, która od kilku lat prowadzi na naszym Uniwersytecie warsztaty teatralne. Znów, jak przy
realizacji poprzednich spektakli, kręcimy się po wsi taszcząc na plecach
do teatru a to fragmenty dekoracji, a to ławki. Budujemy widownię – po
wsi rozlegają się na zmianę dochodzące ze Sodoły śpiewy i odgłosy piłowania, stukania i wiercenia. Nasi sąsiedzi jak zwykle obserwują te ma-
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newry z ciekawością, tym razem wiedzą jednak, że to będzie opowieść
o ich, czy może lepiej, o naszej wsi.
W dniu spektaklu, 2 maja 2008 roku, Stodoła jest pełna. Widzowie poddają generalnej próbie nowo wybudowaną piętrową widownię. Przyszli
nasi sąsiedzi, przyjaciele z okolicznych miejscowości, są też uczestnicy organizowanych przez nas Spotkań Teatralnych (to właśnie w trakcie tej,
odbywającej się już po raz trzeci, imprezy ma miejsce nasza premiera).
Widzimy też sporo nowych twarzy – może to turyści, których zachęcił
nasz plakat, może przyprowadzili ich tu nasi znajomi. W pierwszym rzędzie – najstarsi mieszkańcy Teremisek, najwierniejsza publiczność naszej
Stodoły. To dla nich najbardziej jest ten wieczór. Oddajemy im opowieści,
które nam podarowali.
Na chwilę zaciera się czas i miejsce, kiedy siedzące na widowni panie
zaczynają mówić z nami – aktorami swoje własne słowa, dopowiadać
szczegóły, wspominać. Czujemy, że to już nie my opowiadamy, ale sami
jesteśmy opowiadani. Tkwimy w tamtym świecie, w tamtym czasie i to
one są bardziej realne niż „tu i teraz”. Kiedy zapalają się światła, oklaski
publiczności, podobnie jak cały spektakl, dedykujemy mieszkańcom Teremisek. Nie dajemy nikomu zbyt prędko opuścić Stodoły – spomiędzy widzów wstają czterej muzykanci, których zaprosiliśmy specjalnie na ten
wieczór. Grupa Janusza Prusinowskiego do północy gra na harmonii,
skrzypcach i szałamajach oberki, mazurki, kozaki i polki, a my czujemy
się jak ci młodzi kiedyś, co tańcowali na zbitych na środku wsi deskach
lub wyłamywali nocą drzwi do szkoły. Gdy muzycy mają przerwę na herbatę, przysiadamy obok naszych pań i zaczynamy nucić teremiszczańskie
pieśni. To właśnie te kilka minut, kiedy razem na dwa głosy śpiewamy
„U subotu Janku” zapamiętamy najmocniej. Parę chwil, w których to, co
dawne i to, co obecne splotło się w to, co wspólne.
Dorota Borodaj

Podziękowania
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Teremisek
za to, że tak ciepło nas przyjęli i zechcieli obdarować nas
opowieściami o swoim życiu oraz zdjęciami.
Dziękujemy Zinaidzie Smoktunowicz i Czesławie Siemionow
za to, że poświęciły nam tak dużo czasu.
Dziękujemy Zinaidzie Smoktunowicz
za udzielenie swego głosu w spektaklu.
Dziękujemy Mirosławie Smoktunowicz
za książkę z informacjami o Teremiskach.
Dziękujemy Józefowi Dobrzyńskiemu
za skoszenie trawy przed teatrem w Stodole.
Dziękujemy Alinie Wawrzeniuk
za korektę białoruskich tekstów piosenek
i Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących Się
Języka Białoruskiego „AB-BA”
za użyczenie nagrania i tekstu zamowy.
Dziękujemy Olegowi Łatyszonkowi, Grzegorzowi Sośnie,
Anatolowi Wapie i Piotrowi Bajko
za konsultacje historyczne.
Dziękujemy Alli Gryc
za pomoc w kompletowaniu bibliografii Teremisek.
Dziękujemy Antoniemu Grzymale
za pomoc techniczną.
Dziękujemy Teresie Filarskiej
za próby czytane i uwagi do scenariusza.
Dziękujemy Dorocie Porowskiej i Adamowi Biedrzyckiemu
za przygotowanie nas do premiery.
Dziękujemy Bożenie Szroeder i wszystkim przyjaciołom z sejneńskiego
Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”
za inspirację i Grę Szklanych Paciorków.

