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Poszłam do klubu na zabawę i przez cały wieczór nikt mnie nie poprosił do tańca. 

Bo jestem… terrorystką 
 

Wypuścili nas w nocy. Dziennikarze, przyjaciele – wszyscy czekali przed więzieniem, 

a nas wywieźli suką i rozrzucili po peryferiach miasta. Mnie zostawili gdzieś w Szabanach. 

Koło jakichś kamieni, nowych budów. Naprawdę czułam się strasznie. Stałam jakiś czas 

zdezorientowana, w końcu poszłam w stronę świateł. Pieniędzy nie miałam, komórka dawno 

się rozładowała. W portmonetce miałam kwit, wszystkim nam dali takie kwity, żebyśmy 

opłacili swoje utrzymanie w więzieniu. To było równe mojemu miesięcznemu stypendium… 

Nawet nie wiem… Myśmy z mamą żyły z trudem od pierwszego do pierwszego. Tato umarł, 

kiedy chodziłam do szóstej klasy, miałam wtedy dwanaście lat. Ojczym swoją wypłatę 

zawsze sumiennie przepił i przehulał. Pijus. Nienawidzę go, zepsuł życie mnie i mamie. 

Ciągle staram się dorabiać: roznoszę różne reklamy do skrzynek pocztowych, w lecie 

sprzedaję na straganie owoce albo lody. Szłam z takimi myślami… Jakieś psy biegały… 

Ludzi nigdzie nie widać… Strasznie się ucieszyłam, kiedy koło mnie zatrzymała się 

taksówka. Wymieniłam adres akademika, ale zaznaczyłam: „Nie mam pieniędzy”. 

Taksówkarz jakoś od razu się domyślił: „Aha… dekabrystka (bo demonstracja była w 

grudniu). Wsiadaj. Już jedną taką zabrałem i odwiozłem do domu. Co oni was tak w nocy 

wypuszczają?”. Wiózł mnie i po drodze kładł rozum do głowy: „Wszystko to wariactwo! 

Wariactwo! W dziewięćdziesiątym pierwszym studiowałem w Moskwie i też latałem na 

demonstracje. Było nas więcej niż was. Zwyciężyliśmy. Marzyliśmy, że każdy otworzy firmę 

i będzie bogaty. No i co? Za komunistów byłem inżynierem, a teraz wożę ludzi taryfą. 

Jednych drani przegnaliśmy, drudzy przyszli. Czarni, szarzy czy pomarańczowi – wszyscy 

oni po jednych pieniądzach. U nas władza każdego zepsuje. Jestem realistą. Wierzę tylko w 

siebie i swoją rodzinę. Kiedy kolejni głupcy robią kolejną rewolucję, ja zapieprzam. W tym 

miesiącu muszę zarobić córkom na kurtki, a w następnym żonie na buty. Ty jesteś ładna 

dziewczyna. Znajdź sobie lepiej porządnego chłopaka i wyjdź za mąż”. Wjechaliśmy do 

miasta. Słychać było muzykę. Śmiech. Młodzi ludzie się całowali. Mińsk żył, jakby nas nie 

było. 

Bardzo chciałam porozmawiać ze swoim chłopakiem. Nie mogłam się doczekać. Już 

trzy lata byliśmy razem. Robiliśmy plany. (Milknie). Obiecywał, że będzie na wiecu, ale nie 

przyszedł. Czekałam na wyjaśnienia. Owszem, raczył przyjść. Nawet przybiec. Dziewczyny 

zostawiły nas samych w pokoju. Jakie wyjaśnienia!? Zabawne pretensje! Okazało się, że 

jestem „zwyczajnie głupia”, „rzadki egzemplarz”, „naiwna rewolucjonistka”. On mnie 

uprzedzał – czyżbym zapomniała? Pouczał mnie, że to nieracjonalne zajmować się rzeczami, 

na które nie ma się wpływu. Niektórzy tak robią – żyją dla innych, ale on jest od tego daleki, 

on nie chce umierać na barykadach. To nie jego powołanie. Dla niego najważniejszym celem 

jest kariera. Chce mieć dużo pieniędzy. Dom z basenem. Trzeba żyć i się uśmiechać. Dzisiaj 

jest tyle możliwości… że nie wiadomo, do czego się lepiej brać… Można podróżować po 

świecie […] Tylko za wszystko trzeba płacić. Kasa! Kasa! Wykładowca fizyki mówił nam: 

„Kochani studenci! Pamiętajcie, że pieniądze rozwiążą każdy problem, nawet równanie 

różniczkowe”. To jest surowa prawda życia. (Milknie). No, a ideały? Wychodzi na to, że 

czegoś takiego nie ma? Może pani mi coś podpowie? Przecież pani pisze książki… (Milknie). 

Na ogólnym zebraniu usunięto mnie z uczelni. Wszyscy podnieśli ręce i zagłosowali „za”, 

przeciwny był tylko mój ulubiony stary profesor. Tego dnia zabrano go z uczelni i 

wywieziono karetką. Koleżanki przepraszały mnie w akademiku, kiedy nikt nie widział: 



„Wiesz, nie gniewaj się, ale dziekan groził, że wyrzuci z akademika, jeśli co… Aaaa!”. 

Bohaterki! 

Kupiłam bilet do domu. W mieście tęsknię za swoją wsią. Co prawda nie wiem, za 

którą. Myślę, że za tą z dzieciństwa. Tą, na której tato zabierał mnie, kiedy wyjmował z uli 

ciężkie ramy z miodem. Najpierw okadzał je dymem, żeby pszczoły odleciały i nas nie 

żądliły. Byłam małą dziewczynką… zabawną… Myślałam, że pszczoły to takie małe 

ptaszki… (Milknie). Czy teraz nadal kocham wieś? Tutaj ludzie żyją jak przed laty, rok za 

rokiem. Klęcząc, kopią motyką kartofle na swoich działkach. Pędzą samogon. Wieczorem 

trzeźwego chłopa się nie spotka, piją codziennie. Głosują na Łukaszenkę i wzdychają do 

Związku Radzieckiego. Tęsknią za zwycięską Armią Radziecką. W autobusie siadł koło mnie 

nasz sąsiad. Pijany. Mówił o polityce. „Każdemu takiemu draniowi demokracie sam bym dał 

po ryju. Za mało dostaliście. Słowo daję! Do takich strzelać trzeba! Ręka by mi nie drgnęła. 

Ameryka za to wszystko płaci… Hillary Clinton… Ale myśmy ludzie silni. Przeżyliśmy 

pierestrojkę, przeżyjemy rewolucję. Od jednego mądrego człowieka słyszałem kiedyś, że 

rewolucję Żydy wymyśliły”. Cały autobus mu wtórował: „Żeby nie było gorzej niż teraz. Jak 

włączy się telewizję, to wszędzie bombardują, strzelają”. 

Wreszcie dotarłam do domu. Otworzyłam drzwi. Mama siedziała w kuchni i czyściła 

bulwy georginii, które podmarzły w piwnicy i zaczęły gnić. Są kapryśne, źle znoszą mróz. 

Zaczęłam jej pomagać. Jak w dzieciństwie. „Co tam u was w stolicy? – brzmiało pierwsze 

pytanie mamy. – W telewizji pokazali masę ludzi i wszyscy krzyczeli przeciw władzy. Jezusie 

kochany! Strach! Myśmy się tu bali, że będzie wojna. Jedni mają synów w OMON-ie, drudzy 

– dzieci na studiach, a studenci wyszli na  plac i krzyczeli. W gazetach piszą, że to 

»terroryści«, »bandyci«. Nasi ludzie wierzą gazetom. To tam u was jest rewolucja, a u nas – 

władza radziecka”. W domu pachniało walerianą.  

Usłyszałam wiejskie nowiny… Po Jurkę Szweda, farmera, przyjechało samochodem 

dwóch po cywilnemu, w nocy, jak w trzydziestym siódmym po dziadka. Przetrząsnęli cały 

dom. Zabrali komputer. Zwolnili pielęgniarkę Anię N., która pojechała do Mińska na wiec i 

zapisała się do partii opozycyjnej. Ania ma małe dziecko. A chłop się upił i pobił ją, bo 

opozycjonistka! Za to matki chłopaków, którzy służą w mińskiej milicji, chwalą się, że ich 

synowie dostali duże premie. Przywieźli prezenty. (Milknie). Podzielili naród, są teraz dwie 

połowy… Poszłam do klubu na zabawę i przez cały wieczór nikt mnie nie poprosił do tańca. 

Bo jestem… terrorystką… Bali się mnie…  

 

z rosyjskiego przełożył Jerzy Czech 

 

(fragment książki „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka” Swietłany Aleksijewicz, 

wyd. Czarne)   


