ANNA BRUS

SYBERIA W RODZINIE
Najpierw były „wierbludy”. Babcia przed wojną pewnie nie zobaczyła
tych egzotycznych zwierząt; może o nich słyszała. A mi mówiła, że widziała
te „wierbludy” pędzące po stepie.
Ja byłam mała i nie wiedziałam, że „wierblud” to po rosyjsku wielbłąd.
A potem bardzo się dziwiłam, że Babcia widziała je pędzące przez step –
przecież wielbłądy są w zoo i raczej nie pędzą, może są w Afryce, w każdym
razie gdzieś bardzo daleko, a co to jest step, to już wcale nie miałam pojęcia.
I tak po raz pierwszy dowiedziałam się, że Babcia była „gdzieś bardzo daleko”,
gdzie wielbłądy pędzą przez step. Dlaczego moja Babcia, i Jej syn, a mój
Ojciec, je widzieli? Po prostu, byli gdzieś daleko, gdzie wielbłądy pędzą – takie
było moje pierwsze – jeszcze nieświadome, w dziecięcym umyśle zapomniane,
całkowicie dla mnie niegroźne – spotkanie z Syberią.
W naszej rodzinie o Syberii – ani o krainie, ani o „tej” Syberii – właściwie
się nie mówiło. Czasami Babcia wtrącała w rozmowie jakieś mało dla mnie
zrozumiałe słowa – to z kolei było dla mnie pierwszą lekcją języka rosyjskiego,
raczej nie literackiego, bardziej tego niegdyś zasłyszanego, zwykle przekręconego.
Kiedy byłam trochę starsza, zaczęło mi się coś nie zgadzać – gdzie
Babcia widziała te wielbłądy? Dlaczego mogła je widzieć pędzące przez step?
Czemu musiała je widzieć? Te pytania sprawiły, że zaczęłam być ciekawa
bardziej i głębiej, że już świadomie szukałam odpowiedzi. I tak, pomału,
ze strzępków Babcinych wspomnień, później z nielicznych dostępnych lektur,
zobaczyłam to, o czym nikt wówczas nie powinien pamiętać, co w oparach
„bratniej przyjaźni” nie mogło mieć miejsca, co przecież zdarzało się dawno
temu powstańcom walczącym z caratem – zobaczyłam Sybir.
Później były studia historyczne i wybór tematu pracy magisterskiej – już
wiedziałam, że muszę pisać o zesłańcach. Wtedy mogłam o tych XIXwiecznych. Ale Sybir XX wieku już wkrótce zaczął odsłaniać swoje mroczne,
straszliwe tajemnice – ta wiedza i owe „strzępki wspomnień” mojej Babci
opowiedziały mi o mojej rodzinie na zesłaniu, o „Syberii w rodzinie”.
Moja babcia Kamila była kobietą piękną, mądrą i elegancką – choć nie
ukończyła szkół – ale przed wojną po eleganckie suknie (i „jedwabne
pończochy po 12 złotych”!) jeździła z Podlasia do rodziny mieszkającej \
w Warszawie (oczywiście do magazynu mód Braci Jabłkowskich). Wcześnie
osierocona przez ojca, który został zamordowany przez bandytów tuż
po zakończeniu Wielkiej Wojny, gdy przewoził większą ilość gotówki,
wracając do domu z kilkuletniego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Matka
została z trzema córkami, praktycznie bez środków do życia. Trzeba je było
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szybko wydać za mąż. Babcia jako siedemnastoletnia panienka została żoną
policjanta Jana Brusia1. Wkrótce urodził się ich jedyny syn – a mój Ojciec –
Jan Zdzisław. Była gospodynią domową – przed wojną określano to mianem
„przy mężu”.

Kamila i Jan Brusowie z synem (siedzą z lewej strony) wśród przyjaciół, przed 1939 r.

Gdy 1 września roku 1939 wybuchła kolejna wojna, rodzina (razem
z uratowanym kiedyś przed niechybną śmiercią kotem Puszkiem) mieszkała
w Białymstoku, a Dziadek został zmobilizowany. Po 17 września zrzucił
mundur i ukrywał się, aż został złapany przez NKWD i zesłany na północ
Związku Radzieckiego. Z dokumentów Ośrodka Karta wynika, że był
aresztowany jako Jan Bruź i wywieziony w lutym 1940 roku, ale według Babci
uwięziono go wcześniej, jesienią roku 1939, za pomoc różnym osobom
w przekraczaniu granicy radziecko-niemieckiej. Dziadek „trafił” do republiki
Komi, gdzieś pod Workutę; według słów Babci miał pracować „na wieży
wiertniczej”. W Komi więźniowie wydobywali naftę w łagrze Uchto-Iżemskim,
węgiel – w Workutskim; wieże wiertnicze mogły być chyba i tu, i tu?
Czy w którymś z tych „ITŁ”-ów był mój niepoznany nigdy Dziadek?
Zatem w 1940 roku Dziadek jest w łagrze na północy, Babcia ukrywa się
w Bielsku Podlaskim, gdzie mieszkała jej siostra Marianna, lub w rodzinnych
Wyszkach. Kiedy po Babcię przyszli, padał śnieg; Babcia uciekła do jakiejś
stodoły czy spichlerza i schowała się w sianie. I wtedy śnieg przestał padać, i ci,
co po Babcię przyszli, po świeżych śladach w śniegu, który właśnie przestał
padać, doszli do tej stodoły czy spichlerza i zaczęli bagnetami kłuć siano,
1
W najbliższej rodzinie funkcjonuje wiele wersji tego (pochodzenia szkockiego)
nazwiska: Brus, Bruś, Bruz, Bruź.
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w którym była Babcia, i Babcię znaleźli – ten ślad po sowieckim bagnecie
został na zawsze. Ale czy zdradziecki śnieg padał tego przeklętego roku
w lutym czy może spadł niespodziewanie, tylko po to żeby Babcię znaleźli,
dopiero w kwietniu? To raczej był kwiecień, druga wywózka, zaplanowana
dla rodzin tych, którzy byli zesłani wcześniej.
Więc Babcię i jej syna, a mojego Ojca, znaleźli, wrzasnęli „Sobirajtieś
s wieszczami!” i powieźli. (Wiele lat później, u schyłku życia, Babcia
mieszkając w zacnym i bogobojnym domu seniora, wypaliła w twarz
przełożonemu owego domu tamte słowa, gdy bez pytania o zgodę przeniósł
Babcię wraz z jej dobytkiem do innego pokoju – wprawdzie do pokoju
lepszego, wręcz komfortowego, ale Babcia nigdy nie zgadzała się
na przymusowe przenosiny: ani w roku 1940, ani w 1998…).
Nie wiem, czy w grozie tej śnieżnej nocy bez śniegu, pośpiechu
i bezradności pod bagnetami sołdatów, Babcia zdążyła zabrać kożuch – ten
kożuch pojawi się w tym opowiadaniu później – czy dostała go dopiero tam, na
zesłaniu, kiedy już mogła zawiadomić siostrę Mariannę, gdzie jest, a ta mogła
wysyłać paczki, nie tylko z kożuchem. „Ciocia Mania”, bo tak ją z siostrą
nazywałyśmy, uratowała tymi paczkami (choć zapewne nieliczne dotarły
na Syberię) Babci i jej synowi życie.
Teraz pociąg z przerażonymi ludźmi jedzie kilka tygodni, ciągle i ciągle,
na wschód. W wagonie obok Babci siedzi młoda kobieta, właściwie dziewczyna,
Naścia czy Nastia, ma wysoką gorączkę, Babcia ją przytula, słyszy jak chora woła
matkę – nie, nie woła: zdążyła ta nieznana, zapomniana, wyrzucona potem gdzieś
w stepie Naścia wyszeptać „Maaa…”, i umarła. Pociąg jechał, jechał, jechał.
Matka i syn trafili do Kazachstanu; najpierw do sioła czy raczej
sowchozu Kijały w siewiero-kazachstanskiej obłasti. Były tam wielkie
elewatory na zboże (czy może dopiero były budowane?) tak wysokie, że zesłane
kobiety bały się na nie wchodzić. Babcia też się bała, ale pracując tam mogła
w ukrytej kieszeni roboczych spodni wynosić garstki ziaren. A jak jeszcze
oddała zaręczynowy pierścionek za garnek mleka, to już mogła nakarmić syna.
Pewnie dostawała jakiś „pajok”, może już zaczęły przychodzić paczki od Cioci
Mani, ale kilkunastoletni wówczas Ojciec dorastał i te garstki zboża, i to mleko,
były ważniejsze niż groźba kary za kradzież i najdroższa pamiątka po mężu.
Potem – po kilku czy kilkunastu miesiącach – Babcia i Ojciec zostali przewiezieni dalej, na południowy zachód, do obłasti kustanajskiej (siemioziernyj rajon,
stacja Aman-Karagaj, Raboczaja Kołonna 1); z tej drogi Babcia zapamiętała
rzekę Toboł. Tam Babcia budowała kolej karagandyjską – układała szyny czy
drewniane podkłady, za ciężkie dla wycieńczonych zesłańców, za ciężkie dla
Babci. Może to właśnie na tej budowie moja dzielna Babcia zamachnęła się
łopatą czy kilofem na bluzgającego „matem” strażnika. Sołdat wymierzył
w więźniarkę broń, ale – nie wystrzelił. Wiele lat później Babcia powiedziała,
że gdyby to był Niemiec, to pewnie by zabił. Nigdy nie słyszałam od Babci
o „radzieckich” oprawcach; czy nie chciała o tym mówić, czy jakoś miłosiernie
mogła dostrzec w nich ludzi (i w tym strażniku, co mógł, a nie zabił), którzy
sami byli przeważnie trybikami w nieludzkim systemie.
W Kazachstanie Babcia mieszkała w wagonach kolejowych: ile
więźniowie zdołali wybudować torów, o tyle przesuwano wagony. Zazdrościła
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tym, którzy byli jak ona zesłańcami, ale mogli żyć w jednym miejscu,
pobudować ziemianki, jakoś je „wyposażyć” w niezbędne sprzęty, nazbierać
„kiziaku” na zimę. Latem dało się jakoś przeżyć: chodziło się w step i zbierało
wszystko, co nadawało się do jedzenia. Zimą musiała, co rano odrywać włosy
przymarznięte do ściany czy podłogi eszelonu, a potem trzeba było zmarłych
z zimna i wycieńczenia wyrzucać z wagonu na śnieg, bo nie było jak ich
pochować. I ciągle czekać na transport (tą budowaną przez zesłańców koleją)
zmarzniętych kartofli, czasem chleba. Podczas jednej z takich zim straciła
swoich najbliższych przyjaciół, rodzinę sędziego z Grodna, wywiezionych tym
samym transportem: wszyscy, sędzia, jego żona i ich pięć córek, zmarli, bo –
jak z bólem wspominała Babcia – stracili nadzieję. Chorowała na febrę;
na szczęście dostała „chinę”(chininę; skąd?) i jakoś wydobrzała. Do końca
życia miała po tej chininie bolesne spękania na dłoniach i stopach, ale wtedy
przeżyła. W Kazachstanie widziała te pędzące przez step „wierbludy”,
i widziała Kirgizów, ubranych w futrzane mimo upału czapki, którzy co tydzień
zbierali się przy ognisku i piekli barana – najadali się tak, że leżeli godzinami
z wypiętymi, lśniącymi od tłuszczu brzuchami, a za tydzień znów się zbierali,
jedli i leżeli (czy jedli coś w tygodniu?). Choć sami biedni, dzielili się tym co
mieli i wspomagali jeszcze biedniejszych zesłańców .

Legitymacja wojskowa mojego Dziadka, 1942 r.

W Kazachstanie, ale już w jakimś „posiołku”, Babcia zbierała kiziak
na opał, cieszyła się z życiodajnych paczek od siostry, czekała na wieści
od męża. Wtedy zaczęto formować w ZSRR wojsko polskie. Do posiołka,
w którym mieszkała z synem, przyjechał adiutant pułkownika (który już dostał
się do armii Andersa), żeby zabrać jego rodzinę. Syn pułkownika Jurek był
w tym posiołku najlepszym przyjacielem mojego Ojca; Babcia błagała tego
adiutanta, żeby zabrał też jej syna. Nie zabrał. Potem Babcia dostała wiadomość
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o Dziadku: udało mu się opuścić obóz na dalekiej północy i dojechać do
polskiego wojska – właśnie czytam Zaświadczenie nr 322 wydane 26 VI 1942
przez Komendę Uzupełnień Nr 3 Pol. S. Zbr. w ZSRR, że Jan Bruś, rocznik…,
syn…, „odbywa czynną służbę wojskową w Pułku Piechoty Armii Polskiej
w ZSRR od dnia 27 lutego 1942 r. Zaświadczenie niniejsze wydaje się dla żony
Kamilli lat 32 i syna Zdzisława l.14 Brusiów, zamieszkałych w Kustanajskiej
obłasti… celem ubiegania się o zasiłek dla rodzin wojskowych”. Patrzę na zdjęcie
Dziadka wśród kolegów, wszyscy w mundurach, zrobione 3 maja 1942 r.
w Kermine; mam też Legitymację Osobistą nr 481 wystawioną dla Dziadka19
lipca tego roku („w stopniu sierżanta, stanowisko pisarz, wzrost 179 cm, kolor
włosów c.bl., kolor oczu piw.”). Z innego dokumentu wynika, że był
w ewidencji Szkoły Podchorążych 7 D. P., nr znaku tożsamości 44/IV.

Mój Dziadek wśród kolegów z wojska, Kermine, 3.V.1942 r.

Babcia i Ojciec zaczęli przygotowywać się do dalekiej podróży
do Kermine (w bucharskiej obłasti); tym razem do podróży, która miała
im przynieść wolność i połączyć z niewidzianym od trzech lat mężem i ojcem.
Babcia sprzedała wszystko, co jeszcze mogła – sprzedała przede wszystkim ten
kożuch, o którym już wspominałam. W przeddzień wyjazdu, do posiołka
przyszła (to było najpewniej w sierpniu lub wrześniu 1942 roku) szara kartka
złożona w trójkąt z wiadomością, że Dziadek zmarł. Kermine stało się
miejscem przeklętym, a jechać już nie było dokąd. Po wojnie Babcia dostała
z Londynu, z Towarzystwa Pomocy Polakom, list z załączoną metryką zgonu
Dziadka: Brus Jan, sierżant, zmarł na zapalenie mózgu 31 lipca 1942
w Kermine i tego dnia został tam pochowany; świadkiem śmierci był
dr Dziewulski, lekarz garnizonowy, przy pogrzebie asystował ks. kapelan
Kajetan Sufranowicz.
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Ale wróćmy jeszcze do tamtego dnia, kiedy przyszła szara kartka. Babcia
całą noc nie spała – układała w myślach wiersz, nie zapisała go, ale w tym
wierszu było wszystko, co wtedy czuła. A kiedy spotkała kobietę, której
sprzedała ten kożuch, który miał jej przynieść to, na co tak czekała – zemdlała.
Moja rodzina (już bez Dziadka) pozostała w Kazachstanie. Był rok 1943
i w nowym miejscu, i w nowej sytuacji politycznej, zaczęto ponownie tworzyć
wojsko polskie – też nowe, choć ludzie byli ci sami, też zesłańcy, tyle że ci,
którzy nie zdążyli do Andersa. Babcia z tego roku zapamiętała szczególne
zdarzenie: jak Wanda Wasilewska et consortes ze Związku Patriotów Polskich
jeździli (Babcia mówiła rozbijali się, czyli jeździli szybko i z fasonem)
po Taszkiencie wielkim czarnym samochodem. Nie wiem czy Babcia
to widziała, czy zasłyszała; jeśli widziała, dlaczego była w Taszkiencie?
Na początku 1944 roku Ojciec miał już szesnaście lat i uciekł do wojska
– tak o tym mówiła Babcia: uciekł - a nie, że się zapisał, że go powołano.
W pociągu Ojciec (niczym Janek Kos jadący nie wiedzieć czemu z tajgi
syberyjskiej do polskiego wojska) trafił na radzieckich żołnierzy, którzy
przyjaźnie go przyjęli i pomogli do tego polskiego wojska się dostać. Babcia
została w Kazachstanie (a może już była w tym zagadkowym tutaj
Taszkiencie?). Ale wojna się kończyła, przynajmniej na terytorium Związku
Radzieckiego, i trochę zelżało. Rodziny żołnierzy służących w Wojsku Polskim
(Ludowym) zaczęto jesienią 1944 roku przewozić do zachodnich części ZSRR,
w lepsze warunki, bliżej Polski. Babci znów kazano wsiąść do pociągu.
Podróż trwała dwa tygodnie. Nikt oczywiście nie wiedział, dokąd
zmierzają, ale robiło się coraz cieplej. W pewnej chwili otwarto wagon i kazano
wysiadać. I zdarzył się cud. Babcia spojrzała przez te otwarte drzwi wagonu
i pomyślała, że umarła i że jest w raju. Za torami rozpościerała się po horyzont
cudowna łąka, niezmierzona, delikatnie falująca, cudowna kwiatami,
zapachami, śpiewem ptaków – nie umiem tej cudowności opisać. To była
najpiękniejsza łąka w Babci życiu, i jedyne takie wspomnienie, dobre
wspomnienie z sześciu lat na zesłaniu.
Ten „raj” okazał się być pod Charkowem, a Babcię zawieźli do sowchozu
„Kommunist. Tam też była ciężka, ale jednak lżejsza praca – razem z innymi
przewiezionymi do sowchozu zesłankami pewnie pracowała w polu, doiła
krowy, jeździła traktorem – co innego można robić w sowchozie? – i czekała.
Na wiadomość od syna, na koniec wojny, na wytęskniony i wymodlony powrót.
Ale nawet kiedy wojna się skończyła, wrócić do Polski łatwo nie było, choć już
było bliżej i umowa z 6 lipca 1945 r. w sprawie „ewakuacji osób narodowości
polskiej i żydowskiej” już obowiązywała. W zasadzie. I tu trzeba opowiedzieć
historię… romansową. Dyrektorem sowchozu był Pan T. (wtedy Towarzysz T.,
ale dla mnie zawsze Pan T.), któremu moja Babcia się spodobała. Był
mężczyzną przystojnym, postawnym – jak mawiała z rumieńcem Babcia: bez
trudu przyszłoby mu kobietę zniewolić. Ale nie zniewolił, bo pokochał moją
piękną Babcię z całego serca. Był gotów zostawić swoją ukraińską czy rosyjską
żonę i dzieci, i pójść za Babcią na koniec świata. Taka to była miłość. I z tej
miłości, zamiast zatrzymać ukochaną kobietę, pomógł Babci wyjechać. Dostała
od niego mały krzyżyk, żeby ją chronił w drodze. Piękny, złoty, bardzo stary,
z napisem cyrylicą „Spasi i sochroni” (rodzinna ukrywana pamiątka z dawnych
czasów?).
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Zaświadczenie nr 322 z 26.VI.1942 r.

W dniu 11 lutego 1946 roku w Charkowie Babcia dostała Zaświadczenie
nr A3 06920 (czy 26?), że udaje się „na stały pobyt do Polski”. I udała się;
z zatartych pieczątek na zaświadczeniu mogę częściowo odtworzyć tę drogę:
najpierw dwie rosyjskie, nie do odczytania, z 2 i 7 marca, potem już polskie,
trochę lepiej czytelne: Punkt Etapowy Państwowy Urząd Repatriacyjny
Warszawa Wil. Marki z 10 albo 11 marca, takiż punkt w Białymstoku 11 marca
i tego samego dnia w Bielsku Podlaskim. W tym dniu Babcia wróciła do domu.

*
Mam stare zdjęcie przedstawiające cztery kobiety z naręczami kwiatów:
dwie młodsze w letnich sukienkach w kwiaty (takich samych!), dwie starsze
w ciemnych sukniach – jedną z tych dwóch jest moja Babcia. Podobną fotografię:
sześć kobiet w letnich sukienkach, z naręczami kwiatów, zrobioną na pewno w tym
samym miejscu i czasie, miała inna z uwiecznionych na tej poprzedniej kobiet.
We wspomnieniach Stanisławy Miliszkiewicz 2 , zesłanej podobnie jak Babcia
do Kazachstanu, a potem do sowchozu „Kommunist”, zamieszczono to zdjęcie
razem z kilkoma innymi. Wśród nich jest nieznana mi fotografia z podpisem
„osoby wywiezione do Kazachstanu” – jest na niej moja Babcia („Pani Bruś, Bielsk
Podlaski”), w ciemnej sukni, spiętej pod szyją broszką. Jest smutna.
Wiele lat po wojnie Kamila Bruś otrzymała legitymację Związku
Sybiraków i medal, którego już nie mogła sama odebrać. Zaniosłam go Babci
niedługo przed jej śmiercią w 1998 roku. Chyba się z niego nie ucieszyła.
2

A. Mosiewicz, Wojenne losy Henryka Łapiaka i Stanisławy Łapiak z d. Miliszkiewicz
z Ciechanowca, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, 2009, Tom V, zesz. 1, s. 219.

ANNA BRUS

26

Moja Babcia (druga z lewej) pod Charkowem.

Ojciec był w oddziałach łączności (znów Janek Kos!); walczył
w 2. Armii Wojska Polskiego (operacja łużycka, praska), był odznaczony
wieloma medalami. Wrócił do kraju po skończeniu wojny, pozostał w wojsku,
skończył studia z zakresu łączności, dosłużył się stopnia pułkownika.
Zmarł przedwcześnie w roku 1985.
Ojciec nigdy o Syberii nie mówił.

