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OpowieÊci
znad biebrzaƒskich
bagien
Ka˝dego roku nadchodzi dla mnie taki czas. Wtedy, gdy ziemia poczyna
pachnieç, zaczyna si´ najbardziej niezwyk∏a ze wszystkich pór, jakimi co
roku obdarza nas natura: przedwioÊnie! Nadchodzi taki czas, aby –
jak co roku – wyruszyç ku jaçwieskim bagnom nad rzekà Biebrzà.
Zagroda, od której chc´ rozpoczàç t´ opowieÊç, po∏o˝ona by∏a na polanie otoczonej ze wszystkich stron lasem. Gdy wszed∏em na podwórko,
przywita∏o mnie szczekanie psa, a potem zobaczy∏em podnoszàcà si´
na mój widok z ∏awy pod Êcianà cha∏upy m∏odà kobiet´ o twarzy Madonny.
– Dzieƒ dobry. Przyjecha∏em z Warszawy. By∏em tu kilka lat temu
i teraz znów przyjecha∏em, ˝eby odwiedziç pana Nowackiego. – Kobieta patrzy∏a na mnie milczàco, uÊmiecha∏a si´, jakby z zak∏opotaniem.
Do jej spódnicy tuli∏ si´ umorusany i widokiem obcego cz∏owieka przestraszony ch∏opaczek.
– A to, widzisz pan, jest taki k∏opot. Nasz dziadek umar∏ w zesz∏ym
roku, w listopadzie.
Nad nami brz´cza∏y komary, do wiadra z wodà wpad∏a mucha i usi∏owa∏a si´ wydostaç, bezradnie trzepoczàc skrzyde∏kami, pod stodo∏à
kwicza∏y dwa prosiaki. Có˝ powiedzieç? Specjalnie tu przyjecha∏em,
dziadek Nowacki s∏ynà∏ jako gaw´dziarz, który wiele umia∏ opowiedzieç o tutejszych, nadbiebrzaƒskich okolicach. Nie zdà˝y∏em zanotowaç jego opowieÊci i obieca∏em sobie, ˝e musz´ tu jeszcze powróciç.
To w∏aÊnie dziadek Nowacki opowiada∏ t´ historyjk´ o Z ∏ y m, który
mieszka∏ na okolicznych bagnach. Z ∏ e g o niecz´sto mo˝na spotkaç. Mo˝e to i dobrze. Sà jednak tacy, co go widzieli. Sàsiad dziadka Nowackie-

9

Ward01-3.qxp:Ryce.00 Wstep/2

4/10/10

11:40 AM

Page 10

LECHOS¸AW HERZ

Ward´ga

go wraca∏ kiedyÊ z jarmarku w Trzciannem. Po drodze zobaczy∏ w lesie
nieznajomego m´˝czyzn´, który poprosi∏ go o podwiezienie. Wyglàda∏
jakoÊ tak dziwnie, jak jaki kupiec albo inny obcy. Sàsiad zgodzi∏ si´, nieznajomy wsiad∏ na fur´ i pojechali. By∏o ju˝ szaro i do nocy nied∏ugo. Zaczà∏ padaç deszcz. Obaj okutali si´ na furze derkami i jechali piaszczystà
drogà przez las i poÊród bagien.
Jechali i milczeli, a˝ sàsiad odezwa∏ si´ pierwszy. Zapyta∏ tamtego,
dokàd jedzie, czy coÊ takiego. Zwyczajnie, jak to po drodze. Ale tamten
jakoÊ niech´tnie odpowiada∏, jedynie mrucza∏ jakieÊ s∏owa niezrozumia∏e, wi´c sàsiad przesta∏ si´ odzywaç i tylko pali∏ fajk´, co to jà zawsze
mia∏ przy sobie. A˝ tu naraz poczu∏, ˝e coÊ nie jest w porzàdku z tylnym
ko∏em. Jakosi tak dziwnie postukiwa∏o, jakby mia∏o zaraz odpaÊç. To
i sàsiad zawo∏a∏ na konia, by ten stanà∏. A koƒ nic, idzie dalej. Wko∏o las
i bagna, wi´c sàsiadowi zrobi∏o si´ nie bardzo. Ciàgnie za lejce z ca∏ej si∏y, wo∏a na konia stój i stój, a koƒ nic, tylko coraz szybciej idzie. I tak by∏o, a˝ dojechali do carskiego traktu, co to na Osowiec idzie. Przy carskim
trakcie koƒ stanà∏. Sàsiad patrzy – a tu na furze nikogo nie ma! Zszed∏
z wozu, ko∏o obejrza∏: wszystko w porzàdku, jak trzeba. To Z ∏ y s iedzia∏ na jego wozie i dlatego tak by∏o.
Wiara w legendarnego Z ∏ e g o musia∏a byç nad Biebrzà silna i ludzie nieraz na niego sk∏adali wszystko, co si´ nie udawa∏o. Zygmunt
Gloger w wydanej w 1903 roku ksià˝ce-reporta˝u krajoznawczym Dolinami rzek wspomina o tym, jak pojecha∏ do Osowca nad Biebrzà – by∏
tam umówiony z wioÊlarzami, którzy swojà ∏odzià mieli go przewieêç
w dó∏ rzeki. Tamci na umówione spotkanie przybyli, lecz z jednodniowym opóênieniem.
„Opowiadali – pisa∏ Gloger – ˝e nic innego, tylko z ∏ e wprowadzi∏o
ich na manowce i zb∏àkanych wodzi∏o przez ca∏à noc po lasach. Niektórzy utrzymywali, ˝e widzieli na w∏asne oczy, jak dyabe∏ bieg∏ chwilami
przed koƒmi w postaci psa czarnego, to znów czasem za wozem, lub
nie wiedzieç gdzie znika∏”.
Z tego te˝ klimatu opowieÊci niesamowitych – ale zaprawionych
zdrowym, wiejskim humorem i zawierajàcym sporà dawk´ pob∏a˝liwoÊci dla bohaterów takich opowiastek – wywodzi si´ historyjka o „˝ydowskiej kapliczce”. Us∏ysza∏em jà w UÊcianku, ma∏ej wiosce le˝àcej nie-
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opodal Osowca, gdzie dzisiaj mieÊci si´ dyrekcja Biebrzaƒskiego Parku
Narodowego.
Przy drodze poÊród lasów sta∏a niewielka drewniana kapliczka, zbita z desek, nakryta daszkiem, z figurkà wewnàtrz. Jak raz szed∏ obok
drogà jeden cz∏owiek z wesela, które odbywa∏o si´ we wsi na drugim
brzegu rzeki po∏o˝onej. Droga mu si´ d∏u˝y∏a, od wypitej wódki màci∏o
si´ w g∏owie, tak ˝e jak zobaczy∏ pod wieczór kapliczk´, pomyÊla∏, ˝e tutaj noc przeczeka. Jak pomyÊla∏, tak i zrobi∏. Do kapliczki wszed∏ i szybko na pod∏odze usnà∏.
Tymczasem zaczà∏ padaç deszcz. W tym deszczu nadszed∏ z drugiej
strony ˚yd, który po wsiach handlowa∏ ró˝nym towarem. Wtedy to ludzie u takiego ˚yda wszystko kupowali, bo do sklepu w miasteczku by∏a
d∏uga droga. Ten ˚yd, który przedtem myÊla∏, ˝e przed zmrokiem zajdzie
do jakiejÊ wsi, zobaczy∏, ˝e nie da rady i ˝e trzeba b´dzie przenocowaç
gdziesik pod drzewem. A˝ tu wtedy zobaczy∏ w ciemnoÊci kapliczk´. PomyÊla∏, ˝e znalaz∏o si´ lepsze schronienie, i dalej wchodziç do tej kapliczki. Maca po pod∏odze, gdzie by si´ po∏o˝yç, i nagle dotyka czegoÊ mi´kkiego. Dotyka r´kà – nos. Dotyka dalej – oczy. Dotyka jeszcze – usta.
Przestraszy∏ si´ i z wielkim krzykiem wyskoczy∏ z kapliczki i w las uciek∏.

BYWA TAK, ˚E COÂ DZIWNEGO CZAI SI¢ W POWIETRZU...
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