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Niezwyk³e spotkania
Paulina Orzechowskiego

Niegdyœ kontakty cz³owieka z dzikim zwierzem nie 
nale¿a³y do rzadkoœci. Mo¿na te¿ by³o siê spotkaæ z 
istotami spoza œwiata materialnego. Temu szczególnie 
sprzyja³o przebywanie noc¹ z dala od domu. Na takie 
okolicznoœci by³ poniek¹d skazany Paulin Orzechow-
ski. ¯y³ na niezbyt du¿ym gospodarstwie z ¿on¹ Józef¹ 
oraz gromadk¹ dzieci. A ¿e potrafi³ graæ na skrzypcach, 
niekiedy mia³ okazjê trochê sobie dorobiæ. Pogra³ nie-
kiedy na jakimœ weselu albo wiejskiej zabawie. Takie 
zabawy koñczy³y siê póŸno. Do domu wraca³ nad ranem 
albo w œrodku nocy. Drogi wówczas by³y nieutwardzo-
ne, wiod³y przez pola, lasy, zaroœla w pobli¿u bagien, 
jezior i rzek. Noc¹ jedynym oœwietleniem u³atwiaj¹cym 
przemieszczanie siê wêdrowcowi, o ile nie by³o poch-

murno, by³ ksiê¿yc i gwiazdy. Niekiedy mo¿na by³o 
dostrzec niewielkie œwiate³ko w oknie jakiejœ chaty. 
Mog³y b³ysn¹æ wœród ciemnoœci œlepia wiejskiego psa, 
a poza wsi¹ dzikiego zwierza. Dlatego niechêtnie po-
dró¿owano noc¹, zw³aszcza w pojedynkê. Nasz Paulin 
jednak niekiedy decydowa³ siê na powrót do domu 
noc¹. Odwagi pewnie dodawa³a wypita gorza³ka. 

Pewnego razu wracaj¹c przez las usiad³ pod drze-
wem, by chwilê odpocz¹æ. Zmêczenie zrobi³o swoje. 
Zasn¹³. Po jakimœ czasie obudzi³ siê, uchyli³ oczy i prze-
razi³ siê. Wokó³ niego sta³y wilki. Ze strachu nie wie-
dzia³ co zrobiæ. Paulin ockn¹³ siê i uœwiadomi³ sobie, ¿e 
w rêku trzyma skrzypce. S³ysza³ kiedyœ, ¿e wilki lubi¹ 
muzykê. Zacz¹³ wiêc w pewnym momencie graæ. Wilki 
stoj¹ce kilka metrów od niego sta³y nieruchomo. Wyra-
Ÿnie to wskazywa³o, ¿e s³ucha³y muzyki. Powoli wsta³, 
nie przestaj¹c graæ. Zacz¹³ iœæ wolnym krokiem ca³y 
czas rzêpol¹c jak¹œ melodiê. Wilki sz³y za nim krok w 
krok. Do domu by³ jeszcze spory kawa³ek drogi. Prze-
szed³ go spokojnym marszem nie przestaj¹c graæ. Nie 
wiedzia³ jak zachowaj¹ siê odprowadzaj¹ce go wilki. 
Gdy znalaz³ siê ko³o swojego domu, dalej nie przesta-
wa³ graæ. Józefa us³yszawszy graj¹cego mê¿a, uchyli³a 
drzwi. Paulin wszed³ pospiesznie do domu. Wilki do 

rana sta³y w pobli¿u domu i wy³y zawiedzione tym, ¿e 
koncert tak nagle siê skoñczy³. To prze¿ycie wywar³o 
tak wielkie wra¿enie, ¿e Paulin na kilka dni zaniemówi³, 
nie móg³ wydobyæ z siebie ani s³owa.  

Kiedyœ podobnie, wracaj¹c z jakiejœ potañcówki no-
c¹ przysn¹³ w lesie. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e zdarza³o 
mu siê to wiele razy. Zmêczenie i zarwany kawa³ek 
nocy zachêca³y do odpoczynku. Dosz³o do jeszcze jed-
nego spotkania z wilkami. Uchyliwszy oczy dostrzeg³ 
stoj¹ce w pobli¿u wilki. Skrzypce tym razem le¿a³y 
gdzieœ dalej, a ka¿dy podejrzany ruch móg³ skoñczyæ 
siê Ÿle. Przypomnia³ sobie, ¿e ktoœ opowiada³, ¿e wilki 
nie rzucaj¹ siê na nie¿ywego. Siedzia³ dalej nieruchomo 
pod drzewem, zbiera³ myœli, jak wyjœæ ca³o z opresji. 
Czas siê d³u¿y³ w nieskoñczonoœæ. Byle dotrwaæ do 
rana. Dzieñ mo¿e da jakieœ rozwi¹zanie. Powoli ciem-
noœæ zaczê³a ustêpowaæ. Naraz us³ysza³ jakieœ odg³osy 
na goœciñcu. Po chwili da³o siê s³yszeæ krzyki mê¿-
czyzn. Któryœ wo³a³: „Wilki chc¹ po¿reæ cz³owieka!” 
Wkrótce mê¿czyŸni uzbrojeni w wymontowane z wozu 
k³onice byli ju¿ obok Paulina. Wilki uciek³y. Mê¿czyŸni 
zabrali struchla³ego Orzechowskiego i odwieŸli do 
domu.

Do zupe³nie odmiennego spotkania dosz³o podczas 
jakiejœ innej g³êbokiej nocy. Maszeruj¹c równym cho-
cia¿ niezbyt szybkim krokiem utrudzony i lekko pod-
chmielony muzykant zauwa¿y³, ¿e wychodzi mu na-
przeciw dwóch mê¿czyzn. Przez g³owê przebieg³a 
myœl, czy to nie jakieœ rzezimieszki. Gdy zatrzymali siê 
przy nim okaza³o siê, ¿e s¹ elegancko ubrani i wygl¹da-
j¹ na bardzo przyzwoitych ludzi. Zapytali grzecznie, 
czy nie zechcia³by pograæ trochê na uroczystoœci, która 
odbywa siê w pobliskim domu. Paulin zgodzi³ siê. We-
szli do stoj¹cego nieopodal budynku. Pomieszczenie, 
do którego weszli by³o s³abo oœwietlone. Mê¿czyŸni 
poprosili, ¿eby zagra³ coœ skocznego. Spod smyczka 
pop³ynê³y dŸwiêki dziarskiej melodii. Paulin zdziwi³ 
siê, ¿e w izbie nie ma nikogo poza dwoma mê¿czyzna-
mi, ale gra³ dalej. Naraz dwaj mê¿czyŸni zaczêli tañ-
czyæ ze sob¹ w ko³o, coraz energiczniej. Spod obcasów 
zaczê³y wydobywaæ siê iskry, a i buty przypomina³y 
kopyta. Twarze robi³y siê coraz bardziej szkaradne. W 
pomieszczeniu unosi³ siê dym i sw¹d siarki. Przera¿ony 
Paulin w pewnym momencie zmieni³ gran¹ melodiê. 
Pop³ynê³y spokojne takty pieœni: „Kto siê w opiekê 
odda Panu swemu...”. Natychmiast zginê³o z³owrogie 
otoczenie. Graj¹cy Paulin siedzia³ na solidnej kêpie 
otoczonej grz¹skim bagnem i gra³ nabo¿n¹ pieœñ. 
Solidnie wystraszony wydosta³ siê z trudem na drogê i 
wróci³ do domu.

Komentarz historyczny:
Opowieœæ opracowano na podstawie spisanej przed 

laty relacji wnuczek Paulina: Józefy z Brudziñskich 
Okraszewskiej (1905-1982) i Genowefy z Brudziñ-
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