
O L G A  M O R O Z O W A

OD B I Ó R  U T W O R Ó W
SE R G I U S Z A  PI A S E C K I E G O  N A  BI A O R U S I

Z TERENÓW OBECNEJ BIA ORUSI POCHODZI WIELU PISARZY POLSKICH; NAJCZ CIEJ
wymieniane s  nazwiska Mickiewicza, Orzeszkowej, Konwickiego, Mi osza, Wa -
kowicza. Ale przez d ugie lata ani w Polsce, ani na obecnej Bia orusi nie wspominano
o Sergiuszu Piaseckim.

Sergiusz Piasecki urodzi  si  w miejscowo ci Lachowicze (obecna Bia oru )
w 1901 (1899) roku, by  nie lubnym synem zruszczonego szlachcica i jego s u -
cej. Wychowywa  si  w Rosji, czytaj c klasyk  rosyjsk  (Kuprin, Dostojewski,
Czechow, Zagoskin).

Piasecki jako pisarz debiutowa  w latach trzydziestych XX wieku. Po II wojnie
wiatowej w Polsce dopiero w roku 1989 roku ponownie wydano Kochanka

Wielkiej Nied wiedzicy. Pierwsze krajowe wydanie trylogii Jab uszko, Spojrz  ja
w okno, Nikt nie da nam zbawienia ukaza o si  w roku 1990.

Na Bia orusi dzie a Piaseckiego nigdy nie by y t umaczone i wydawane, ale
Piasecki jest jednym z najbardziej popularnych pisarzy. Artyku y o jego biogra-
fii i twórczo ci mo na przeczyta  w czasopismach polonijnych, takich jak
„Magazyn Polski”, „Ziemia Lidzka”; w „Ziemi Lidzkiej” ukaza y si  równie
fragmenty z Zapiska oficera Armii Czerwonej. Twórczo ci  Piaseckiego w Polsce
zajmuje si  Z.J. Winnicki. W 2002 roku w Mi sku odby a si  konferencja po-
wi cona twórczo ci Piaseckiego, zorganizowana przez Instytut Polski w Mi -

sku i Uniwersytet Wroc awski.
Czytelnikami utworów Piaseckiego na Bia orusi s : Polonia bia oruska, inteli-

gencja bia oruska, studenci lektoratów j zyka polskiego.
Twórczo  Piaseckiego, z regu y niezbyt ceniona przez krytyk , cieszy si  nie-

zmiennie popularno ci  w ród czytelników. Na Bia orusi Piasecki nie jest odbie-
rany jedynie jako autor powie ci sensacyjnych. Dlaczego? eby odpowiedzie  na
to pytanie, trzeba zna  histori  Bia orusi i Mi ska. Mi sk, miasto licz ce ponad
900 lat, nie ma zabytków historycznych. Zanika j zyk bia oruski. Na centralnym
placu nadal stoi pomnik Lenina, codziennie u stóp pomnika le  kwiaty. Na miej-
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scu starych cmentarzy: tatarskiego, ydowskiego i niemieckiego powstaj  nowe
bloki mieszkaniowe i parki.

Piasecki pisa  o Mi sku, o miasteczkach i wioskach Bia orusi (chocia  sam
autor nigdy nie u ywa  tej nazwy kraju, dla niego to by a Polska). W dzie ach
Piaseckiego spotykamy nazwy takich miast, miasteczek i wiosek jak: Mi sk,
Raków, Mo odeczno, Kojdanowo, Sto pce, Mir, Orsza, Borysow, Smolewicze,
Ko odziszcze, Stare Sio o, Radoszkowicze, Gora , Grodno, Lida, Iwieniec, Rubie-
ewicze, Wo ma, Duszków, Nowogródek, Olechnowicze, Nowy Dwór, Pomorsz-

czyzna, Olszynka, Bobrujsk, Homel, Brze . aden pisarz bia oruski nie potrafi
tak opisa  Polesia, podst pnego poleskiego bagna (Bogom nocy równi), skrom-
nych pejza y, przekaza  to, co jest nieuchwytne, co si  nazywa duchem narodu,
jak to si  uda o Piaseckiemu.

Utwory Piaseckiego s  niewyczerpalnym ród em informacji dla wspó cze-
snych mieszka ców Mi ska, pomagaj  odtworzy  zamazan  prawd  historyczn .
Z nich dowiadujemy si , jak nazywa y si  w latach dwudziestych ubieg ego ju
wieku ulice w Mi sku, bo ka da nowa w adza zmienia a te nazwy. To s  histo-
ryczne nazwy ulic: Z ota Górka, ogojski trakt, Borysowski trakt, Zacharzewska,
Ni ni Rynek, Plac Katedralny, Ko omienskaja, Kreszcze ska, Sierpuchowska,
Slepia ska, Jurjewska, Sadowa, Weso a, Gruszewska, Szeroka, Pietropaw owska,
przedmie cia Komarówka i Serebrianka. By y w Mi sku: kino „Lux”, Kwietny
Skwer, hotele „Noworosyjski” i „Europa”, targ na Trojeckiej Górze, ko ció  Z o-
togórski.

Prosz  to porówna  z obecnymi nazwami ulic: plac Lenina, ul. Lenina, ul. Ko-
munistyczna, Internacjonalna, Sowiecka, ul. K. Marksa, ul. B. Bierzta.

Dla mieszka ców Mi ska i dla historyków ma to ogromne znaczenie, bo
w utworach literackich mo na znale  opis takich miast jak Nowogródek, Grod-
no, Po ock, a o XIX-wiecznym Mi sku pisa  tylko W. Syrokomla. Bezcenna dla
nas, zatrutych od dzieci stwa propagand  sowieck , jest relacja o tym, co tak
naprawd  przynios y w adze bolszewickie na swoich bagnetach:

G ód chwyci  miasto za gard o i dusi . […] Gdyby istnia a statystyka przest pstw, dokonanych
na terenie Mi ska w miesi cu kwietniu 1918 roku — gdy w mie cie byli Niemcy — i w kwietniu
1919 roku — gdy miastem rz dzili bolszewicy, to stosunek przest pstw w roku 1918, do roku 1919
by by nie mniejszy jak 1 : 100. To dla mnie pewne. Nikt nie da nam zbawienia

Ksi ki Piaseckiego to podr czniki historii pisane nie na zamówienie, a przez
osob  bardzo wra liw  na prawd . Jeszcze jedna cecha dzie  Piaseckiego — to
jaka  bolesna szczero , w g ównych bohaterach ka dej powie ci jest du o z samego
autora.

Chocia  wszystkie swoje dzie a Piasecki napisa  po polsku, jego j zykiem oj-
czystym by  rosyjski. Polskiego Piasecki zacz  si  uczy , maj c 19 lat, ale praw-
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dziwa nauka zacz a si  ju  w toku pracy nad pierwsz  ksi k  pisan  w wi zie-
niu. Pó niej sam pisarz wspomina :

Wiele mi przeszkadza a znajomo  j zyka rosyjskiego i to, e dotychczas nie obcowa em
z lud mi poprawnie mówi cymi po polsku, poniewa  od kilkunastu lat obracam si  w rodo-
wisku ludzi pos uguj cych si  dziwnymi gwarami, lub operuj cych groteskow  mieszank
kilku j zyków.

Mimo wszystko j zyk Piaseckiego jest niepowtarzalny: emocjonalny, trafny,
bardzo obrazowy, ale jednocze nie lakoniczny, prosty. Piasecki fascynuje nie
tylko jako pisarz i mistrz pióra, ale równie  jako ciekawa osobowo , bardzo
kontrowersyjna posta  i cz owiek pogranicza.

Piasecki jest cz owiekiem pogranicza nie tylko dlatego, e zna doskonale dwa
j zyki, ale te  on sam oraz jego bohaterowie umiej  funkcjonowa  i po jednej,
i po drugiej stronie granicy. Temat granicy nie jest nowy dla literatury polskiej,
jednak Piasecki granic  traktuje specyficznie. Jego granica jest bardzo wyrazista,
to granica, która dzieli dwa wiaty, dwa systemy. Dla silnych i niezale nych ludzi
tak naprawd  granicy nie ma: Piasecki przekracza j  albo jako szpieg Roman
Zabawa, albo razem z grup  przemytników nosz cych towar z Polski do Mi ska.
Jak e to wszystko przypomina nasze czasy! Wystarczy wsi  do poci gu „Grod-
no-Bia ystok” czy „Brze -Terespol” i przekona  si , e na granicy ma o co si
zmieni o: przemyt kwitnie!

Jest pod Mi skiem ma e miasteczko Raków. Teraz to cicha prowincjonalna
dziura. Mieszka cy Mi ska je d  tam po mi so, mówi , e w Rakowie mi so
jest niedrogie. Jest jeszcze szosa Rakowska prowadz ca z Mi ska do Grodna. Po
przeczytaniu Kochanka Wielkiej Niedzwiedzicy Raków dla czytelnika zamienia
si  w miasto tajemnicze, bogate i niebezpieczne. To g ówna melina przemytni-
ków nosz cych towar do Sowietów (za czasów II Rzeczypospolitej z Rakowa do
granicy by o oko o 30 kilometrów), to miasto odwa nych m czyzn i pi knych
kobiet. St d powsta o powiedzenie: Na Bia orusi trzy stolice, Raków, Mi sk i Plesz-
czenice.

Utwory Piaseckiego stanowi  bogate ród o materia u dla lingwistów. Po
pierwsze jest to j zyk autora my l cego po rosyjsku, a pisz cego po polsku. Po
drugie zawieraj  mnóstwo gwarowych s ów bia oruskich i polskich. Ka dy utwór
Piaseckiego to miniaturowy piewnik popularnych piosenek, piewanych przez
przemytników, mieszczan, wie niaków, o nierzy, piewanych po polsku, rosyj-
sku, bia orusku.

Liczne fragmenty powie ci Piaseckiego s  miniaturowymi arcydzie ami: opisa-
nie bagien Polesia i rzeki Oressy (Bogom Nocy równi), wyznanie mi o ci Romana
Zabawy Lizce (tam e), satyra z Zapiska oficera Armii Czerwonej. To odzwiercie-
dlenie gry autora, mistrzowskiego pos ugiwania si  s owem.
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Nie wiadomie, wiedziony intuicj , Piasecki wprowadzi  kluczowy dla literatury
bia oruskiej symbol — to bagno, swego rodzaju klucz do zrozumienia mentalno-
ci, ducha narodu. Bagno to rozpad, stagnacja, nieprzemijaj ce poczucie niebez-

piecze stwa, chorowito , zapomnienie, brak aktywno ci, beznadziejno . Ale
jednocze nie to wabi ce pi kno i spokój:

Gdy po d u szym wypoczynku ruszyli w dalsz  drog , Zabawa ciekawie obserwowa  oko-
lic . Jak oko si ga o na ogromnej przestrzeni ci gn y si  bagna. Woko o ziele  we wszyst-
kich odcieniach.

Ca  t  olbrzymi  przestrze  stanowi y bagna, zamaskowane zielonym kobiercem. Gdyby
zdj  z nich zielon  szat , zobaczyliby my wielokolorow  ma  rzadkiego b ota, liczne g bi-
nowe jeziora i strumienie. Ma  ta, rzadka i g sta, ch onna, ss ca, miejscami przechodzi a
w rdzawy ur, jakby z gliny i ytniej m ki utworzony, który móg  bez ko ca ch on  wszyst-
ko, co do niego trafi o.

Miejscami zieleni y si  pi kne ki, o subtelnym zielonym kolorze, zamaskowane krótk ,
aksamitn  traw , pod któr  czai a si  — mier . Jeden krok na t  pi kn czk  i cz owiek
gin  niechybnie, wessany przez chciwe eru bagno. Gdzieniegdzie rozrzuci y si  l ni ce jak
stal jeziorka… Z rzadka si  przekrada y powolne, zimne strumyki. Przy nich grunt by  tward-
szy. W g stych trawach czyha y na ofiar  straszliwe „okna”, jak studnie g bokie, nie odda-
j ce swych ofiar, trudne do spostrze enia.

Martwo i cicho woko o. Nie wida  tu eruj cego ptaka, nie ma na tych nagich, bezdrzew-
nych przestrzeniach zwierza… bo g odno tu, bo pa stwo to jest pa stwem mierci, która si
tarza przy wietle ksi yca po zielonym, wilgotnym kobiercu, zakrytym od wiata olbrzy-
mim, przezroczystym kloszem nieba.

Czas tu odmierzaj : rozpalona, z ota kula s o ca i zimna, martwa tarcza ksi yca, leniwie
przewalaj ce si  po niebie. Cz owiek tu wygl da dziwnie ma y, n dzny i szczególnie nieza-
radny. Strach i rozpacz ogarniaj  ka d yw  istot  na tych bagnistych otch aniach. Nie wol-
no tu wchodzi  bezkarnie — zak óca  zadumanego skupienia natury, leniwie pi cej i leni-
wie tworz cej dla ludzi nowy yzny l d. Nie wolno podpatrywa  i pods uchiwa  tajemnic
natury, które tu s  na ka dym kroku.

Piasecki mia  bardzo burzliwe, niespokojne i okrutne ycie, pracowa  w wy-
wiadzie i trudni  si  przemytem, niszczy  siebie alkoholem i narkotykami, siedzia
w wi zieniach i uczestniczy  w II wojnie wiatowej, po wojnie mieszka  na ob-
czy nie, nie akceptuj c PRL-u, by  samotny i chory (gru lica), ale jego ycie to
nie tylko przygody i uznanie. Jego ch  pisania to podsumowanie i spowied
cz owieka, który ma du o do powiedzenia i do przekazania innym.

Kochanek Wielkiej Nied wiedzicy to opowie  o m odym cz owieku, który szu-
ka pracy i przypadkowo otrzymuje „ofert ” od znajomego, przeprowadzaj cego
przemytników przez granic . Zaczyna si  nowe ycie, pe ne przygód i niebezpie-
cze stwa. Bycie w ród przemytników, ludzi, którzy nie znaj  granic ani tych
dziel cych pa stwa, ani tych moralnych, kszta ci charakter, hartuje fizycznie, ale
nie zmienia duszy g ównego bohatera: prowadz  go gwiazdy konstelacji Wielkiej
Nied wiedzicy, ka d  z których on nazywa imieniem kochanych kobiet. Przemyt
przynosi pieni dze, ale nie dla pieni dzy bohater nara a swoje ycie na niebez-
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piecze stwa. Jego natura jest niespokojna, dna ostrych wra e , ruchu, ci g ych
zmian i wolno ci. W adek nie akceptuje w adzy sowieckiej, ale kocha te tereny,
lasy, przyrod , które s  po wschodniej stronie granicy. On jest z pogranicza, dla-
tego trudno jest opowiedzie  si  po jakiej  jednej stronie. Je li na pocz tku swej
„kariery” nasz bohater uczy si  omija mier  i „wsyp ”, to po up ywie roku staje
si  do wiadczonym, zimnym, przebieg ym „brygadzist ”. Przez granic  chodzi
ju  nie po to, eby zarobi  (chocia  pieni dzmi te  nie gardzi), nie po to, eby co
robi , dla niego zaczyna si  gra, pe na hazardu, wymagaj ca intensywnej pracy
mózgu, nieprzeci tnych zdolno ci. Ale subtelna natura nie pozwala przekroczy
g ównej granicy moralnej, dlatego W adek odchodzi, kiedy ta granica ze s upami
i drutem kolczastym przestaje dla niego istnie .

Na konferencji prowadzonej w Mi sku i po wi conej twórczo ci Sergiusza
Piaseckiego pojawi  si  problem przek adu dzie  pisarza na j zyk bia oruski. Ale
czy chcia by tego sam Piasecki? Dla niego spraw atwiejsz  by o pisanie po
rosyjsku, ale on mozolnie uczy  si  polskiego i pisa  po polsku. Z ksi ek Piasec-
kiego dowiadujemy si , e w pierwszej po owie XX wielu w Mi sku i na Bia o-
rusi brzmia y cztery j zyki: polski, rosyjski, hebrajski i bia oruski. Piasecki wy-
biera polski i Polsk , ale opisuje wspó czesn  Bia oru . Dla niego to wybór nie-
przypadkowy, to wybór systemu, nie tylko systemu ustrojowego, ale systemu
warto ci. J zyk polski dla Piaseckiego to bro , to jego sztandar, symbol walki,
niepokorno ci. Wybór j zyka to akcja polityczna.

Min o sporo lat, ale dla nas, Polaków mieszkaj cych na wspó czesnej Bia oru-
si i Bia orusinów kochaj cych swój kraj, dzie a Piaseckiego nie trac  swojej aktu-
alno ci, pomagaj  w rehabilitacji wiadomo ci i to samo ci po ci kim letargu.


