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DRODZY CZYTELNICY
Ten numer Znad Wilii w du¿ym
stopniu jest in memoriam Czes³awa Mi³osza. Wraz z odejciem wielkiego Poety
koñczy³a siê pewna epoka, w której trwa³o jeszcze ¿ywe pamiêtanie Rzeczypospolitej, co najmniej dwóch narodów. Kiedy nasza Ziemia bêdzie mia³a twórcê takiego formatu, który j¹ bêdzie s³awi³ z
nie mniejsz¹ si³¹ w wiecie?
Do twórczoci noblisty bêdziemy powracaæ wiele razy, w tym numerze o
Poecie piszemy w aspekcie, rzec mo¿na,
prywatnym  Polaków, zamieszka³ych na Litwie i w Polsce, Litwinów,
ludzi zafascynowanych jego poezj¹ i m¹droci¹.
Polecam uwadze Pañstwa równie¿ publikacje o losach rodaków.
Tych, którzy jak Tadeusz £opalewski, mieszkali w Wilnie i wiele zdzia³ali na niwie dzia³añ kulturowych w naszym miecie, w którego twórczoci i potem miasto nad Wili¹ ci¹gle by³o obecne. Jak obecne pozosta³o w pamiêci licznych wilnian, rozsianych po szerokim wiecie i w ró¿nych zak¹tkach Polski (patrz: Poprzez Syberiê i Monte Cassino).
Dzia³ historyczny dope³niaj¹ Franciszka Ancewicza rozmowy wileñskie, dotycz¹ one niezwykle ciekawego i wci¹¿ nie do koñca obiektywnie nawietlanego okresu  koñca dominanty Polaków w miêdzywojennym Wilnie.
A ponadto - jak i wczeniej apelowa³em - b¹dmy kronikarzami
czasów nie tak odleg³ych! Dlatego pokusi³em siê spisaæ swe wspomnienia z czasów pracy radiowej. Na ten temat dzi bardzo ma³o informacji. A by³ to istotny sk³adnik polskich mediów, program, który pozostawi³ trwa³e lady po dzieñ dzisiejszy (jak np. gawêdy Wincuka), tworzyli go wietni fachowcy.
Podobnie, jak i poprzednio, w numerze znalaz³y siê felietony i artyku³y, powiêcone literaturze i sztuce, korespondencje z innych krajów.
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IN MEMORIAM
OSTATNI OBYWATEL WIELKIEGO KSIÊSTWA LITEWSKIEGO
Romuald Mieczkowski
Sobota, 14 sierpnia. Senny weekend. Jadê przez puste miasto do
galerii, a jednoczenie redakcji. Nie s³ucham radia. W pracy wród
obrazów i artyku³ów - przedjesienna cisza sierpnia. Z Polski otrzymujê
lakonicznego smsa: O godzinie 11.10 umar³ Czes³aw Mi³osz. Zaczynaj¹ dzwoniæ telefony. Uwiadamiam sobie, i¿ ze mierci¹ sêdziwego
poety, skoñczy³o siê co znacznie wiêcej  pewna epoka, i¿ odszed³
nasz Cz³owiek, ³¹cznik Polaków litewskich i Litwinów z Polsk¹ i
szerokim wiatem. Myliciel, który by³ ostatnim obywatelem Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego, a jednoczenie ostatnim obywatelem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W najlepszym rozumieniu harmonijnego
wspó³¿ycia s¹siadów.
Uwiadamianie jego odejcia na drug¹ stronê têczy zmusza do
zastanowienia siê nad miejscem wybitnego poety w ¿yciu - nie tylko
literackim s¹siednich krajów. Zwyczajnie, po ludzku boli, wszak zna³em
go osobicie - kto wie, czy nie by³em w gronie tych wilnian, którym
wypad³o spêdziæ z nim czasu najwiêcej  na Litwie i w Polsce.
Prócz podziwu  za jego przenikliwoæ, m¹droæ, pamiêtanie i talent
malarsko-narracyjnego obrazowania - do noblisty zawsze mia³em wiele sentymentu, by³ dla mnie kim bliskim. Jak wilnianie, którzy musieli
opuciæ te strony i - dla nas, wspó³czesnych, s¹ niczym krewni. Kiedy
zostajê sam, lubiê s³uchaæ CD z nagraniem jego wieczoru autorskiego z
okazji 85-lecia urodzin, zarejestrowanego przez Polskie Radio (Mi³osz
czyta Mickiewicza, Mi³osz czyta Mi³osza). S³uchaæ, jak dobitnie, z godnoci¹ i powoli p³ynie matowy i trochê zgaszony, ale zdecydowany
g³os poety. Taki krakowsko-wileñski, a mo¿e wileñsko-krakowski...
G³os polski, w którym tak du¿o Litwy!
Kiedy jej dotyka³ ostatni raz? Na ³o¿u mierci, gdy wspomina³
swe dalekie dzieciñstwo w dolinie Issy lub zaczynaj¹c od swoich ulic
rozpamiêtywa³ sw¹ wileñsk¹ m³odoæ?
A mo¿e trochê jej dotkn¹³, gdy podczas tegorocznych - XI Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹ - poetka Barbara
Gruszka-Zych, któr¹ lubi³ i która podzieli³a siê ze mn¹ jako pierwsza
lakoniczn¹ wiadomoci¹ o jego mierci, zadzwoni³a z Wilna do Mistrza,
za ten - choæ dotkniêty mocno chorob¹ - ¿artowa³, pytaj¹c: A co pani
8
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robi w towarzystwie Romualda Mieczkowskiego i Wojciecha Kassa?
¯yczy³ nam powodzenia, my za  mu zdrowia.
Niezad³ugo potem, 1 czerwca, w polsko-litewskim gronie poetyckim odwiedzi³em raz jeszcze jego ojczyste strony. Nad Niewia¿¹ - w
Szetejniach i wiêtobroci zachwycalimy siê urokiem mitycznej krainy
jego dorastania. Tu, w by³ym maj¹tku dziedzicznym jego matki, Weroniki z Kunatów, w 2000 roku, gocilimy liczniejsz¹ grup¹ poetów z
Litwy, Polski i innych krajów podczas innego Maja nad Wili, powiêconego ¿agarystom. Przypominalimy twórczoæ Teodora Bujnickiego,
Aleksandra Rymkiewicza, Jerzego Zagórskiego, innych poetów, ówczenie studiuj¹cych na Uniwersytecie Stefana Batorego, ale w³anie
twórczoæ Czes³awa Mi³osza by³a w centrum naszych dociekañ i penetracji literackich, kiedy szukalimy inspiracji przy trwaniu w tradycji, na
plan pierwszy stawiaj¹c dobro i piêkno.
Absolwent I Gimnazjum Mêskiego im. Króla Zygmunta Augusta, a
potem student Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³ecznych USB w Wilnie,
debiutowa³ w roku 1933 zbiorem Poemat o czasie zastyg³ym. Przedtem, w 1930 roku, w pimie Alma Mater Vilniensis wydrukowa³ wiersze Kompozycja i Podró¿. Publikowa³ te¿ w innych pismach. Podczas
wyjazdu stypendialnego do Pary¿a pozna³ swego dalekiego krewnego,
poetê Oscara V. de Lubicz Mi³osza, który wywar³ na nim wielkie wra¿enie. Po powrocie, dziêki Tadeuszowi Byrskiemu, podj¹³ pracê w Pol-

Zaczynaj¹c od moich ulic. Spotkanie po latach z miastem i jego aur¹. Pocz¹tek
czerwca 1992
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skim Radiu. Na ¿¹danie
w³adz wojewódzkich zosta³ st¹d usuniêty, w
zwi¹zku z procesem,
wytoczonym redaktorom pisma Poprostu.
Przed wyjazdem do
Warszawy, wiosn¹ 1937
roku, który zamyka jego
okres wileñski, ukaza³a
siê kolejna ksi¹¿ka poetycka Trzy zimy (1936).
Pisz¹c po roku w mojej
ojczynie, do której nie
wrócê, na dobr¹ sprawê Pierwsze chwile na rodzinnej ziemi. Czes³aw
Mi³osz z synem Antonim na Lotnisku
przewidzia³ Mi³osz swój
Wileñkim. Na drugim planie, w centrum 
los, który w przysz³oci Vytautas Martinkus, ówczesny prezes Zwi¹zku
przez d³ugie lata mia³ Pisarzy Litwy. 26 maja 1992
zrobiæ zeñ tu³acza.
Potem dorobek autora Miasta bez imienia i Zniewolonego umys³u,
niew¹tpliwie jednego z najpracowitszych literatów, w zawrotnym tempie siê powiêksza³, szokowa³ ideologów nowej w³adzy, zachwyca³ mi³oników i koneserów literatury, dziêki czemu zaliczyæ go mo¿na do
grona najwybitniejszych poetów polskich  a niektórzy ryzykuj¹ twierdziæ  od czasów Mickiewicza.
Podobnie te¿ jak u Mickiewicza, w twórczoci Mi³osza ci¹gle obecna by³a Litwa, równie¿ w czasach nie tak dawnych. Spotykamy j¹ chocia¿by w cyklach W Szetejniach; Litwa, po piêædziesiêciu dwóch latach, jakie s¹ lirycznym zapisem podró¿y poety w rodzinne strony po
ponad pó³ wieku nieobecnoci.
Zastanawiam siê, kiedy poeta powróci³ na Litwê. Pozosta³y tu, prawda, gdzie na nieosi¹galnych i strze¿onych pó³kach w ksi¹¿nicach jego
m³odzieñcze utwory. Z pocz¹tku, niczym wêdrowne ptaki, oczywicie
zawita³y jego wiersze. W bardzo dziwny sposób. Wolnoæ, której przewodzi³a te¿ poezja, w Polsce wczeniej budowa³a swe przyczó³ki ni¿ u
nas  kiedy nad Wis³¹ ju¿ drukowano Mi³osza, u nas jego twórczoæ
nadal pozostawa³a na indeksie cenzora.
I wtedy pracownicy, chyba z Ars Polony, wysy³aj¹c z Polski do
wileñskiej ksiêgarni Przyjañ kolejn¹ partiê ksi¹¿ek, opakowali je w
arkusze drukarskie z utworami ...Mi³osza! Panie w naszej ksiêgarni z³o10
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¿y³y je jak trzeba i dawa³y do poczytania dla zaufanych swych klientów.
Kopiarki nie by³y dostêpne, wiêc najwy¿ej mo¿na by³o niektóre strofy
po kryjomu odpisaæ sobie...
W niektórych rodowiskach znana by³a jego twórczoæ z przemyconych via Polska zeszytów paryskiej Kultury, poszczególnych ksi¹¿ek, wydanych na Zachodzie, oczywicie z radia.
Poetê pierwszy raz zobaczy³em 26 maja 1992 roku. Przedtem wielokrotnie drukowa³em jego wypowiedzi w redagowanym przeze mnie
dwutygodniku Znad Wilii. W gronie naszej poetyckiej paczki - z
Alicj¹ Ryba³ko, Wojciechem Piotrowiczem, Henrykiem Ma¿ulem i Józefem Szostakowskim, z bukietem ró¿, kupionych za 250 bêd¹cych jeszcze w obiegu zdewaulowanych rubli, w holu hotelu Neringa czeka³em od godziny 20 na jego powrót. Tego dnia by³ oficjalnie witany na
lotnisku. My chcielimy siê przywitaæ jako wielbiciele jego twórczoci,
zamieniæ kilka s³ów i zaprosiæ poetê na spotkanie z Polakami wileñskimi. Mi³osz gdzie znik³, nie wraca³, wiêc postanowilimy kwiaty zostawiæ na portierni. Kiedy Alicji zaczêlimy dyktowaæ list, który pozosta³ jako pami¹tka, oko³o 22, z synem Antonim wszed³ noblista. Zdaje
siê, ¿e w tym samym hotelu zatrzyma³ siê Marek Karp, który by³ wiad-

Laureat Nagrody Nobla po wrêczeniu mu honoris causa Uniwersytetu Witolda
Wielkiego w Kownie. 28 maja 1992
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kiem naszej rozmowy. Trwa³a ona ponad pó³ godziny.
28 maja Czes³awowi Mi³oszowi nadano honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Tego dnia posiadacz wielu honorowych doktoratów, m. in. uniwersytetów  KUL i Jagielloñskiego, Rzymu i Harvardu, nie by³ jedynym wyró¿nionym, tytu³ przyznano Antanasowi Luimie, litewskiemu profesorowi teologii z Rzymu. Zagadk¹
pozostaje do dzi, dlaczego nie pomylano o uczczeniu s³awnego rodaka w Alma Mater Vilnensis, uczelni bardziej znanej, któr¹ przecie¿ ukoñczy³. Mo¿e polonista Wydzia³u Jêzyków i Literatur S³owiañskich Univesity of California w Berkeley czu³by siê nieswojo w klimacie murów
niegdy w³asnej szko³y, pozbawionej w tamtym czasie studium s³owa
polskiego? W klimacie wspomnieñ, jakie pozosta³y w jego innej pamiêci? A mo¿e nikt mu takiego wyró¿nienia nie zaproponowa³?
Potem by³a pierwsza powojenna, odrodzona roda Literacka w Celi
Konrada. Potrzeba by³o autorytetu noblisty, aby j¹ otworzyæ po latach
zniewolenia, w³anie spotkaniem z poet¹. By³ to czas bardzo upolityczniony i trudny, jeli chodzi o stosunki litewsko-polskie  sta³o siê tak, ¿e
podczas spotkania politycy starali siê zebraæ sobie punkty, usi³owano
do tych celów wykorzystaæ wypowiedzi poety. 3 czerwca 1992 roku
na tê okazjê z Polski przyjecha³o sporo goci, z Polaków wileñskich
zaproszenie na to spotkanie dosta³ Czes³aw Okiñczyc.
Na salê uda³o siê trafiæ Aleksandrowi Soko³owskiemu, który wykorzystuj¹c koniunkturê polityczn¹ i zabiegaj¹c o wzglêdy Zwi¹zku Pisarzy Litwy ka¿dym kosztem, utworzy³ tam, nie informuj¹c w ci¹gu trzech
miesiêcy kolegów o tym fakcie, nieformaln¹ sekcjê pod swoim kierownictwem i doprowadzi³ do roz³amu w naszym Kole Literackim przekrelaj¹c tym samym utworzenie przy litewskim Zwi¹zku mocniejszego polskiego przedstawicielstwa. Prezesowi spektakularnej sekcji
towarzyszy³a Maria £otocka, od kilku lat zamieszka³a w Polsce, która
uca³owa³a noblistê ...w czo³o. Kilka zaproszeñ, jakie zdoby³ samozwañczy prezes w ten sposób wtedy, nie uda³o mu siê wykorzystaæ...
Tymczasem jego koledzy poeci nie trafili na to spotkanie. Nie wpuszczano i mnie - ani jako redaktora naczelnego pisma o zdecydowanie
niepodleg³ociowym rodowodzie, ani jako realizatora programu polskiego
w Telewizji Litewskiej, nie mówi¹c ju¿ o zainteresowaniach poezj¹.
A jednak siê dosta³em do Celi! Dziêki wstawiennictwu Dariusa Kuolysa, ówczesnego ministra owiaty i kultury oraz Dainiusa Junevièiusa, ambasadora Litwy w Warszawie. By³em bez operatora, wiêc robi³em dokumentacjê filmow¹. Zachowa³a siê ona do dzi. Bardzo szkoda,
¿e tak ma³o wtedy by³o wierszy. Potem, gdy tu przychodzi³em wielo12
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krotnie, ju¿ jako cz³onek
Kolegium ród Literackich, w którym miejsce
honorowe zajmowa³ Mi³osz obok innych zacnych osób, czêsto wspomina³em sobie to spotkanie. Mylê, ¿e potrzebuje
ono szerszego nawietlenia i udokumentowania.
Po litewskiej rodzie Literackiej wród
Polaków Wilna zapanowa³o rozgoryczenie. NaPodczas pierwszej rody Literackiej w Celi
stêpnego dnia Czes³aw
Konrada. Noblista w rozmowie z Vytautasem
Mi³osz przyj¹³ nasze zaLandsbergisem. W rodku  Halina
proszenie i przysta³ na
Kobeckaitë. 3 czerwca 1992
polski czwartek w siedzibie Zarz¹du Miejskiego Zwi¹zku Polaków na Litwie na Zawalnej.
W³aciwie nie by³o i tu te¿ du¿o miejsca na poezjê - dzia³acze, tym
razem polscy, starali siê pozyskaæ poetê jako sojusznika w za³atwianiu
nie rozwi¹zanych problemów jego rodaków, na przyk³ad, chc¹c poznaæ
jego zdanie na temat tworzonego wtedy tzw. Uniwersytetu Polskiego.
Przy wrêczeniu obrazu Mi³oszowi jako pami¹tki ze spotkania dosz³o do
kuriozalnej pomy³ki, wrêczaj¹cy mówi³ o Ostrej Bramie, za poeta, patrz¹c na malunek poprawi³, ¿e zna to miejsce jako koció³ w. Anny...
Podczas spotkania mia³em wa¿ny akcent osobisty  noblista przyzna³
mi swoj¹ nagrodê. Dosta³a j¹ tak¿e dziennikarka Kuriera Wileñskiego
Alwida Bajor. Jednak¿e bardziej ni¿ to wyró¿nienie, maj¹ce wtedy pewien
wymiar materialny, wzrusza mnie dedykacja, któr¹ dosta³em z ksi¹¿k¹
Dalsze okolice podczas pierwszego dnia pobytu poety na Litwie:
Panu Romualdowi Mieczkowskiemu, którego wiersze znam i nad
którymi mylê. Czes³aw Mi³osz, Wilno 26 maja 1992.
Odbieram te s³owa nie tylko jako wielki zaszczyt, ale i bardzo ¿yczliw¹ postawê wielkiego poety wobec skromnej wspó³czesnej twórczoci wilnian.
Potem spotkañ z Czes³awem Mi³oszem by³o wiêcej. W³aciwie chyba
¿aden z jego przyjazdów do Wilna nie odby³ siê bez chocia¿by krótkiej
rozmowy. Bywa³ w naszej galerii. 23 lipca 1995 roku, wczesnym rankiem, w parê miesiêcy po jej otwarciu, przyszed³ z ¿on¹ Carol i Alek-
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sandrem Fiutem. Pogratulowaæ galerii, a w ksiêdzie
pami¹tkowej m. in. napisa³:
Wasze wysi³ki s¹ bardzo
cenne i oby Wam w Waszej
Galerii siê wiod³o.
Uczy³ siê Litwy wspó³czesnych rodaków. By³
mile zaskoczony, ¿e tu tylu
dobrych malarzy Polaków.
Zauwa¿ylimy b³ysk w
jego oczach, gdy mówilimy o kontekcie, przytaczaj¹c nazwiska znanych
artystów litewskich, bia³o- Rozmowa z poet¹. W centrum  autor
publikacji. Wigry, czerwiec 1997
ruskich, ¿ydowskich.
- Zupe³nie w duchu
Wielkiego Ksiêstwa  stwierdzi³. Pochwali³, ¿e staramy siê ogniskowaæ
dzia³ania ludzi wykszta³conych, pracuj¹cych naukowo i artystycznie..
- To dobrze, ¿e Polacy tworz¹ takie dzie³a, komponuj¹ muzykê, zajmuj¹ siê dzia³alnoci¹ literack¹, zostaj¹ naukowcami. Byæ mo¿e, uda siê
odbudowaæ zastêp inteligencji, który zostanie doceniony przez Litwinów i najwa¿niejsze przez ...swoich.  powiedzia³.
By³ zadowolony, ¿e galeria sta³a siê miejscem integracyjnych poczynañ Polaków, dialogu z Litwinami o szerszej formule. Znów siêgnê do
starszych numerów dwutygodnika, aby przytoczyæ jego s³owa, wypowiedziane wtedy:
- To mog³o wyrosn¹æ z koncepcji pisma Znad Wilii, które ceniê i
jak¿e siê cieszê, ¿e nadal ono siê ukazuje. Musi byæ pismo, wokó³ którego
garnie siê inteligencja, które odgrywa znaczn¹ rolê w waszej twórczoci.
Kiedy ofiarowa³em mu swój tomik Pod³oga w Celi Konrada, poeta
opowiada³, jak wygl¹da³y przed wojn¹ rody Literackie, czym ¿y³ Wileñski Oddzia³ Zwi¹zku Literatów Polskich, mieszcz¹cy siê w pobazyliañskich murach. W Celi Konrada zdarza³o mi siê sypiaæ, bo tam by³
taki pokój gocinny. Jak nie mia³em gdzie mieszkaæ, albo jak siê bardzo upi³em, to tam zasypia³em  wspomina³ gdzieindziej. Potem na mapie
szukalimy miejscowoci Raudonka w okolicach Jaszun, gdzie jego ojciec, który pracowa³ jako in¿ynier dróg i mostów, mia³ co w rodzaju
daczy. Z jednej strony Raudonki by³a wie litewska Mariampole, z
drugiej  wie bia³oruska Czernica. Prezydent Litwy da³ samochód, aby
14
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tam pojechaæ, ale jako nie uda³o siê tej miejscowoci odszukaæ...
Potem, na wczeniejsz¹ propozycjê mojego przyjaciela, Algisa Kalëdy,
co uzgodnilimy podczas spotkania w siedzibie Zwi¹zku Pisarzy Litwy
 pa³acu Ogiñskich, a tak¿e podczas rozmowy w Domu Grybasów hotelu przy ul. Ostrobramskiej, gdzie siê poeta z ¿on¹ zatrzyma³, wypad³o mi wcieliæ siê w rolê cicerone pañstwa Mi³oszów podczas d³u¿szego, kilkugodzinnego spaceru po Wilnie. Z licznymi przystankami i miejscem na kawê. Zaczêlimy od Bakszty, poszlimy na Zarzecze, w okolice, gdzie mieszka³ Ga³czyñski, bylimy przy budynku redakcji S³owa Stanis³awa Cat-Mackiewicza. Klucz¹c uliczkami Starówki i robi¹c
liczne przystanki, dobrnêlimy do Ostrej Bramy.
Mia³em opowiadaæ o dzisiejszym Wilnie. O przemianach, jakie nastapi³y, a tak naprawdê przecie¿ chcia³em s³uchaæ! Tymczasem to poeta
wypytywa³ mnie o problemy, z jakimi stykalimy siê, interesowa³ go
zwrot ziemi i budynków, pisownia nazwisk. W pewnej chwili pokaza³
mi  nie pamiêtam dobrze - paszport czy jaki inny dokument, ¿ebym
wiedzia³, jak Amerykanie traktuj¹ podobne sprawy. W tym czasie upomina³ siê o respektowanie miêdzynarodowych praw w odniesieniu do
jego polskich wspó³rodaków na Litwie. W 1990 roku w wywiadzie dla
Znad Wilii ¿yczy³ im, ¿eby po etapie first things first  czym by³o
d¹¿enie do niepodleg³oci, osi¹gnêli maksimum, to znaczy, ¿eby znaleli
siê w sytuacji, w jakiej s¹ Szwedzi w Finlandii.
Spacer i fragmenty rozmowy zainspirowa³y mnie do napisania ese-

Ognisko w Szetejniach podczas Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj
nad Wili¹. W g³êbi  odbudowany pa³acyk. 2000
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ju (Z Mi³oszem po Wilnie), jaki wydrukowa³em w Rzeczypospolitej.
Do innych opowieci, w tym zabawnych, mam zamiar powróciæ.
Tego dnia by³em bardzo przejêty sw¹ misj¹  mia³em mówiæ, s³uchaæ, a ponadto udokumentowaæ ten dla mnie historyczny spacer. Z
nieba sp³ywa³ ¿ar, co krok kto nas nagabywa³, zatrzymywa³. Raczej
rodacy z Polski, jacy tamtego dnia t³umnie przybyli z pielgrzymk¹, w
liczbie chyba tysi¹ca osób. Nasi byli niemiali i pozostawali na uboczu.
Pewna staruszka przy Ostrej Bramie chcia³a poetê poca³owaæ w rêkê...
Czes³aw Mi³osz i Carol, mimo wzruszenia byli w doskona³ym, wprost
radosnym nastroju, chêtnie mi pozowali do wielu zdjêæ. Czu³em siê
szczêliwym kronikarzem tamtych chwil. Jednak¿e jaka¿ by³a moja rozpacz, gdy przekona³em siê, i¿ mój wys³u¿ony i dotychczas niezawodny
Zenit urwa³ kliszê i jedyny raz w ¿yciu nic mi nie wysz³o!
Pani Carol szala³a z aparatem fotograficznym i ci¹gle nam znika³a:
- Odnajdê siê, nie mogê przecie¿ darowaæ sobie takich widoków! 
zachwycona przekrzykiwa³a po angielsku gwar uliczny i macha³a nam
rêk¹.  Pogadajcie sobie!
Nie mia³em napisaæ potem, ¿eby przys³a³a choæ jedno ze zdjêæ,
które robi³a i dla mnie - obok swego s³awnego mê¿a w jego Wilnie.
W tym czasie na Litwie ju¿ wiele pisano o Czes³awie Mi³oszu. W
sierpniu 1996 roku wydrykowa³em w Znad Wilii Jego opowiadanie
pt. Zadra, które zosta³o odtworzone wtedy z kopii rêkopisu poety. Znalaz³o siê potem ono w ksi¹¿ce Piesek przydro¿ny, sam Mi³osz nazywa³
je minipowieci¹. Jest krótkie, wiêc przytoczê je w ca³oci:
Co roku myla³ o tym, czego unikn¹³ i dosyæ by³o tej myli, ¿eby
doznawaæ szczêcia. Bo mog³o mu siê zdarzyæ, kiedy przekracza³ nielegalnie granicê, to samo, co na przyk³ad jego koledze z Gimnazjum Króla
Zygmunta Augusta (Igorowi Pietkiewiczowi  tak by³o w rêkopisie przyp.
R.M.), który w ³agrach prze¿y³ 16 lat. Zaiste, bezustannie, w dzieñ i w
nocy, wyobra¿any los kolegów z Wilna w ³agrach i kopalniach Workuty
by³ motywem przewodnim jego d³ugiego ¿ycia, chocia¿ ci, którzy uk³adali jego biografie, o tym nie wiedzieli. Uto¿samia³ siê w wyobrani z
wiêniami polarnej nocy, i z tego bra³a siê jego ekstatyczna wdziêcznoæ
za ka¿dy wschód s³oñca i ka¿d¹ kromkê chleba.
Jednak to te¿ sprawi³o, ¿e nosi³ w sobie zadrê urazy do tak zwanego
Zachodu. Nie umia³ tym ludziom wybaczyæ, i to nie tylko intelektualistom, zawsze poszukuj¹cym gdzie, by³ daleko od nich, tyranii doskona³ej, ale nikomu z obywateli tamtych krajów, których ³¹czy³a ta sama
wola nieprzyjmowania do wiadomoci.
Zadawa³ sobie jednak pytanie, co z t¹ zadr¹ zrobiæ. Najuczciwiej
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by³oby wzi¹æ na siebie trud g³oszenia prawdy. Niestety, Imperium K³amstwa by³o potê¿ne i prostoduszni zbieracze faktów nie
mogli nie zdzia³aæ przeciw niemu, skoro ich przera¿aj¹ce rewelacje podawano za majaczenia
reakcjonistów. Potrzebna wiêc
by³a bardziej podstêpna taktyka.
Niektórzy, nosz¹cy tê sam¹, co on
zadrê, godzili siê s³u¿yæ Imperium, byle w ten sposób wzi¹æ
odwet na ³ajdackich politykach
Zachodu. On natomiast, po wielu wahaniach, wybra³ co innego. Nauczy³ siê latami udawaæ,
Koció³ w wiêtobroci
¿e jest, jak przystoi czcicielowi
intelektu, kulturalny, postêpowy, tolerancyjny, przyzwalaj¹cy, a¿ sta³
siê jednym z nich, zachodnich luminarzy, tyle ¿e ze swoj¹ wiedz¹, któr¹
starannie ukrywa³. A kiedy jego ksi¹¿ki zyska³y uznanie i pisano ich
rozbiory, ¿aden z krytyków nie odgad³, ¿e za ich filozoficzn¹ treci¹ stoi
obraz cierpieñ i nieszczêæ, wo³aj¹cych o pomstê do Nieba. Tylko z
pamiêci o wiêniach Workuty mog³a pochodziæ niemylna miara ró¿nicy
pomiêdzy dobrem a z³em, a kto jej siê trzyma³, groniejszy by³ dla pañstwa-potwora ni¿ pu³ki i armie.
I jeszcze jedno spotkanie pozostanie w mojej pamiêci. W dniach 2528 czerwca 1997 roku w klasztorze pokamedulskim nad jeziorem Wigry w Polsce odby³a siê konferencja pt. Kultura litewska i kultura polska  podobieñstwa i ró¿nice, zorganizowana przez Ogólnopolski Klub
Mi³oników Litwy. Pierwszego dnia, tu¿ po przyjedzie, jedlimy kolacjê z synem Maækiem, który mi towarzyszy³, pe³ni¹c dy¿ury przy stoisku Znad Wilii. Na salê weszli Mi³oszowie - Czes³aw z bratem Andrzejem, te¿ .p., którego zna³em od wielu lat, z którym spotyka³em siê
bardzo czêsto, i skierowali swe kroki do nas.
By³ to wieczór, spêdzony przy lampce wina, na luzie, pe³en fascynuj¹cych wspominek, zabarwionych wytrawnymi ¿artami. Podniecony syn
co pewien czas mi szepta³ do ucha:
- Tato, w szkole mi nie uwierz¹, ¿e siedzia³em tak blisko pana Mi³osza i s³ucha³em tak niezwyk³ych opowieci!
Nazajutrz podczas swego wyst¹pienia noblista powiedzia³:
17
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Tylko mityczna Issa jak niegdy toczy swe wody...
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- Jestem szczêliwy, ¿e ¿yjê doæ d³ugo, ¿eby byæ wiadkiem stopniowego przezwyciê¿ania historycznych sporów miêdzy Polsk¹ a Litw¹.
Wyra¿aj¹c dumê, i¿ jego wydawc¹ by³ Jerzy Giedroyc, podkreli³:
 Ludziom, którzy w XX wieku starali siê ³agodziæ konflikty etniczne, nale¿y siê ho³d.
Dojecha³ te¿ Tomas Venclova, który od pocz¹tku 1990 roku by³
czêstym gociem ³amów Znad Wilii, odwiedza³ potem nasz¹ galeriê,
mia³ tu m.in. spotkanie razem z Normanem Daviesem. Wieczorem, w
scenerii ciep³ego lata, na wie¿ym powietrzu, nieopodal klasztoru, odby³a siê do pónych godzin bardzo ciekawa rozmowa. Obecny by³ Czes³aw Mi³osz, jego przyby³y zza oceanu litewski przyjaciel, Algis Kalëda
i Alfredas Bumblauskas  profesorowie Uniwersytetu Wileñskiego,
pierwszy znany tùumacz, kierownik powoùanej katedry filologii polskiej,
dyrektor Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru AN Litwy, drugi 
charyzmatyczny historyk. Zdaje siæ, ýe byù teý Bronys Savukynas, redaktor naczelny czasopisma Kultûros barai. Mo¿e by³ kto jeszcze,
nie pamiêtam. Rozmowa dotyczy³a znalezienia w pisarstwie z³otego
rodka, który by pozwoli³, nie zani¿aj¹c poziomu i wydaj¹c pozycje
elitarne, mieæ wiêcej czytelników i komercyjnie op³acalne
nak³ady.
Uczestnicy nocnej dyskusji
przystali na tym, i¿ za wyj¹tkiem literatury, któr¹ mo¿na
nabyæ na stacjach benzynowych, rzeczy ambitniejsze
maj¹ byæ adresowane do bardzo konkretnego, acz nielicznego odbiorcy. Rozmowa dotknê³a Znad Wilii i w pewnym momencie zaczêto mnie
namawiaæ, ¿ebym w trosce o
dochody nie zmienia³ koncepcji pisma. Kto z zebranych retorycznie zapyta³:
- A czy mo¿na pracowaæ
dla wszystkich?...
Chyba z Kalëd¹ znalelimy
jednak przyk³ady owej elitarnokomercyjnej symbiozy, przy19
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wo³uj¹c twórczoæ Mickiewicza i obecnego Mi³osza. Noblista stwiedzi³, i¿ do ka¿dego gatunku nale¿y odnosiæ siê z pokor¹, solidnie i z
szacunkiem, ¿e nic nie ma przeciwko literaturze stacji benzynowych,
skoro kiedy marzeniem pisarza by³o, ¿eby ksi¹¿ki trafi³y pod strzechy. Zwracaj¹c siê do Venclovy, powiedzia³, ¿e takim ma³o docenianym przez pisarzy gatunkiem s¹ przewodniki. Na przyk³ad, po Wilnie
akurat nie ma dobrego przewodnika...
- A pan, jako wilnianin tam mieszkaj¹cy i redaktor, wyda³by taki
przewodnik?  zapyta³, patrz¹c teraz na mnie. I doda³:
- By³yby pieni¹dze i na Znad Wilii...
Jak wiadomo, taki przewodnik ukaza³ siê i z mety zosta³ bestsellerem. ¯a³ujê, ¿e nie staæ mnie by³o na start w przedsiêwziêciu.
Mi³osz by³ na Litwie ostatni raz podczas Szczytu Noblistów, w
dniach 1-4 padziernika 2000 roku, w którym prócz niego uczestniczyli Wis³awa Szymborska i Günter Gras, poeta i naukowiec Tomas Venclova. Zabiera³ g³os na ul. Ludwisarskiej, podczas ods³oniêcia tablicy
pami¹tkowej, powiêconej Josipowi Brodskiemu, w dwug³osie z Szymborsk¹ wyst¹pi³ w dyskusji na temat Czy istnieje czysta poezja w
Sali Smuglewicza Uniwersytetu Wileñskiego, w Ratuszu uczestniczy³
w konferencji Wspomnienia pisarzy  Wschód i Zachód literackiej Europy. Mówi³ o pamiêci pisarza. Czym ona jest wobec skomplikowanej
i brzemiennej w skutki historii. O tym, ¿e niewiele jest miast w Europie,
które by by³y poddawane takim mitologizacjom jak Wilno, a jego wypowiedzi wtórowa³y echa bogatych i jednoczenie bardzo powik³anych
wspólnych dziejów.
Mówi³, jak trudno jest wnikn¹æ w prawdê, je¿eli jest ona cudz¹
prawd¹, innego cz³owieka, jak trudno jest uznaæ wspólne dziedzictwo
za swoje, o swoim bardzo emocjonalnym stosunku do tego miasta i
jego ludzi, mówi¹cych w ró¿nych jêzykach, a nawet o ¿alu, jakim ten
gród mo¿e obdarzaæ swych wspó³czesnych i by³ych mieszkañców. I
ten lament wygnañca pozostanie na zawsze w historii miasta, kiedy nikt
ju¿ nie bêdzie pamiêtaæ o podziale na zwyciêzców i zwyciê¿onych 
koñczy³ swe wyst¹pienie w Ratuszu.
Czes³aw Mi³osz, pochodz¹cy z Rodzinnej Europy, w niej pozosta³.
Dwigaj¹c na sobie olbrzymi ciê¿ar jej bolesnych dowiadczeñ, poruszaj¹c struny dusz ludzi. Mo¿e to mu siê uda³o dlatego, i¿ - jak powiedzia³ w jednym z wywiadów dla Znad Wilii: Celem moim jest wyprowadzenie poezji poza sztucznie zwê¿ony kr¹g jej mo¿liwoci, pokazanie, ¿e mo¿e ona opisywaæ rzeczy widzialne, tak jak robi to malarstwo i
¿e nie musi ona byæ niezrozumia³a.
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Nie musi byæ niezrozumia³a! To jest klucz do fenomenu twórczoci poety. Mimo, i¿ wiersze opowiadaj¹ o rzeczach wa¿nych, czyni¹ to
w sposób prosty, a wiêc genialny. Wiele dziesi¹tków lat, spêdzonych
przez niego we Francji czy Ameryce, nie zrobi³y zeñ  jak sam podkrela³ - naladowcy poezji tych krajów. By³ poet¹ uniwersalnym, a jednoczenie nie oddalaj¹cy siê daleko od swych ma³ych ojczyzn. Pochodzenie z naszego zacianka chroni³o mnie i pozwoli³o inaczej patrzeæ
na sprawy ludzkie, z wiêkszego dystansu - przyznawa³.
W 1980 roku, kiedy przemawia³ podczas wrêczenia mu Nagrody
Nobla, mówi³ o Litwie. Oto fragment jego wyk³adu noblowskiego:
Dobrze jest urodziæ siê w ma³ym kraju, gdzie przyroda jest ludzka,
na miarê cz³owieka, gdzie w ci¹gu stuleci wspó³¿y³y ze sob¹ ró¿ne jêzyki i ró¿ne religie. Mam na myli Litwê, ziemiê mitów i poezji. I chocia¿
maja rodzina ju¿ od XVI wieku pos³ugiwa³a siê jêzykiem polskim, tak
jak wiele rodzin w Finlandii szwedzkim, a w Irlandii angielskim, wskutek czego jestem polskim, nie litewskim poet¹, krajobrazy i byæ mo¿e
duchy Litwy nigdy mnie nie opuci³y. Dobrze jest s³yszeæ od dziecka
s³owa ³aciñskiej liturgii, t³umaczyæ w szkole Owidiusza, uczyæ siê katolickiej dogmatyki i apologetyki. Jest b³ogos³awieñstwem, je¿eli kto
otrzyma³ od losu takie miasto studiów szkolnych i uniwersyteckich, ja-

Rêkopis Zadry
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kim by³o Wilno, miasto
dziwaczne, barokowej i
w³oskiej architektury
przeniesionej w pó³nocne lasy i historii utrwalonej w ka¿dym kamieniu, miasto czterdziestu
katolickich kocio³ów,
ale i licznych synagog;
w owych czasach ¯ydzi
nazywali je Jerozolim¹
pó³nocy. Dopiero te¿,
wyk³adaj¹c w Ameryce,
zrozumia³em, jak wiele Czes³aw Mi³osz podczas Szczytu Noblistów,
przeniknê³o we mnie z obok Wis³awy Szymborskiej - Günter Grass. 2
grubych murów nasze- padziernika 2000
go starego uniwersytetu, z zapamiêtanych formu³ prawa rzymskiego, z historii i literatury
dawnej Polski, które dziwi¹ m³odych Amerykanów swoimi szczególnymi cechami: pob³a¿liw¹ anarchi¹, rozbrajaj¹cym zaciek³e spory humorem, zmys³em organicznej wspólnoty, nieufnoci¹ wobec wszelkiej w³adzy scentralizowanej.
Potem w wielu wypowiedziach przyznawa³, ¿e w najdalszych swych
marzeniach nie przypuszcza³, ¿e Litwê odwiedzi tak szybko jako wolny
kraj. Jego twórczoæ zamknê³a epokê pamiêtania Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, odwo³ywania siê do jej pamiêci. Litwa i Polska razem - choæ
ka¿da z oddzielna - stoj¹ przed nowymi wyzwaniami europejskimi.
Myla³em o tym w drodze do Krakowa, na jego pogrzeb. Chcia³em
tego dnia byæ w tym miejscu i czasie  cz¹stk¹ t³umu. Jako osoba prywatna nie pomyla³em o akredytacji. W ostatniej chwili Andrzej Klubiñski, korespondent Polskiego Radia w republikach ba³tyckich poradzi³
mi j¹ za³atwiæ i ostatecznie dziêki uprzejmoci Danuty Urbanik z Radia
Kraków trafi³em do Bazyliki Mariackiej. T³umy ludzi w skupieniu ¿egna³y
poetê przed kocio³em na krakowskim Rynku. Wzruszaj¹co zabrzmia³y
w wi¹tyni s³owa telegramu, nades³anego przez papie¿a Jana Paw³a II,
które odczyta³ kardyna³ Franciszek Macharski. Koncelebruj¹cy mszê
w. Arcybiskup Józef ¯yciñski w homilii powiedzia³, i¿ by³ poeta rozdarty miêdzy bólem ¿ycia a piêknem wiata, poszukiwa³ w rozwa¿aniu
S³owa Bo¿ego róde³ nadziei i przeciwdzia³ania zniechêceniu.
Ostatni obywatel Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego spocz¹³ w Kryp22
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cie Zas³u¿onych na Ska³ce przy klasztorze oo. Paulinów. Zanim tam
kondukt ¿a³obny dotar³, po drodze ludzi przybywa³o. Nie bêdê pisa³ o
uroczystoci po¿egnania  szeroko nawietla³y to media. Kilka s³ów
tylko o akcentach litewskich.
By³y one powszechne, wszak odszed³ poeta z Litwy. Niczym echo
jego ojczystych stron zabrzmia³ wiersz Czes³awa Mi³osza pt. W Szetejniach, odczytany po polsku, rosyjsku, francusku, za po litewsku - przez
Tomasa Venclovê. Prawie wszyscy zabieraj¹cy g³os  mê¿owie stanu i
g³ównie ludzie ze wiata kultury - przypominali jego Litwê. W imieniu
prezydenta Valdasa Adamkusa oficjalnie przemawia³ jego doradca i prezes Radia Znad Wilii, Czes³aw Okiñczyc. W uroczystociach pogrzebowych uczestniczyùa Roma Þadeikienë, minister kultury, Zwià zek Pisarzy Litwy reprezentowaù prof. Algis Kalëda, byùa dwuosobowa delegacja samorzà dowa  z wicemerem m. Wilna Kæstutisem Masiulisem i
Vytautasem Tardvydasem, kierownikiem dziaùu zagranicznego.
Ubolewam, ¿e podczas uroczystoci pogrzebowych zabrak³o wileñskich rodaków poety  wszak tyle mamy na Litwie polskich organizacji
kulturalnych, owieceniowych. Niestety, moje przypuszczenia, ¿e z Wilna wyruszy do Krakowa specjalny litewsko-polski autobus, nie zici³y
siê. Ubolewam, i¿ nasi dzia³acze nie zrozumieli, ¿e wypad³o im ¿yæ w
epoce Mi³osza, najwiêkszego poety powojennego. ¯e niektórzy z nich
dali siê nawet ponieæ kampanii, rozpêtanej przez marginalny, choæ krzykliwy nurt skrajnych
mediów, jakie obecne s¹
w ich organizacjach.
Nazwiska poetów na
M - Mickiewicza i Mi³osza - s¹ wa¿ne dla nas,
dla literatury, wywodz¹cej siê z Wilna. Stanowi¹
niejako klamrê z najszlachetniejszych klejnotów,
która zawar³a w sobie
okres wietnoci pisarstwa polskiego ludzi
st¹d rodem. Czy bêd¹
jeszcze tacy poród
przysz³ych pokoleñ?
Mi³osz jest wielkim Z ¿on¹ Carol. Ty³em  Günter Grass. 2
poet¹ i zajmuje nale¿ne padziernika 2000
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mu miejsce w poezji wiatowej, poniewa¿ zaspokaja potrzebê powagi i
radoci, jakie s³owo poezja budzi w ka¿dym jêzyku. Odbudowuje
wieczny wiat dziecka na brzegiem rzeki i zarazem wyra¿a rozpacz doros³ego cz³owieka, którego imiê jest pisane na wodzie  pisa³ Seamus Heaney, poeta irlandzki, równie¿ laureat Nagrody Nobla.
A czy rodzinny kraj go pamiêta? Zosta³ tu uhonorowany obywatelstwem, tytu³ami i nagrodami pañstwowymi, w³¹cznie z Orderem Wielkiego Ksiêcia Giedymina. Zdarzy³o mi sie zebraæ ró¿ne nagrody i wyró¿nienia, najbardziej jednak dumny jestem z tytu³u Obywatel honorowy
powiatu kiejdañskiego, poniewa¿ tak ma³o prawdopodobne by³o jego
otrzymanie. Syn mówi¹cego po polsku dworu, polski poeta z kraju zazdrosnego o swój jêzyk, zawdziêczaj¹cego swój byt odrêbny, jak gdzie
powiedzia³em, bardziej filologii ni¿ historii, czy¿ móg³ siê spodziewaæ,
¿e znajdzie siê w miejscowym rejestrze zas³u¿onych?  zastanawia³ siê
poeta w Innym abecadle.
Na ziemi jego dzieciñstwa, podarowanej Litwie, w Szetejniach, chodniki  ku wygodzie nie bardzo tu jeszcze licznych turystów  prowadz¹
do odbudowanego na wysoki po³ysk zabudowania, co jest niczym pa³ac, w którym powsta³o co w rodzaju Domu Pracy Twórczej. S¹ ró¿ne plany, na razie spontaniczne i nie zobowi¹zuj¹ce, uwiecznienia jego
imienia - w nazwach ulic, parków i wzgórz, placów i placówek.
Najwa¿niejsze jednak, ¿e obecna jest równie¿ po litewsku jego poezja i proza. ¯e w jego polskiej twórczoci jest Litwa  w topograficznej
opisowoci, w Mickiewiczowskim pamiêtaniu mitycznych krain. W
szczegó³ach, które stanowi¹ kwintesencjê bycia.
W umi³owaniu spucizny Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i dorobku Obojga Narodów.
Romuald Mieczkowski
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Sk¹d oni przyje¿d¿aj¹? Czy aby
nie od szosy, która prowadzi do Sejn
przez ¯agary i Ogrodniki: odkryta
limuzyna, jak czarny nieporadny
¿uk, postêkuj¹c wspina siê z górki
na górkê. S³oñce stacza siê po
ostrym poszarza³ym ciernisku,
zelizguje siê z potylicy swie¿o zaoranego pagórka i zapala wierzcho³ki w przyjazne grupki skupionych klonów. Weso³a jesieñ buja na
polach  jakby to by³a nie zwyk³a
wie, a obraz, który namalowa³ malarz do bajki na dobranoc: górki jak
bochenki chleba, doliny z kêdzierzawymi kêpami wierzb, gdzieniegdzie
skrawki dachów, schowane w czerwieni¹cych siê liciach drzew, brzozowiska, olszynki, w dali  igie³ki sosen, laski jod³owe i weso³a polna
dró¿ka  to wy³ania siê, to czmycha za pagórek.
Czarna limuzyna wiezie dwóch m³odzieñców: jeden wysoki, smuk³y blondyn, drugi  nieco ni¿szy, zamylony, czarne gêste w³osy ma
zgarniête na ty³ g³owy.
To Zaza i Czesiek. Tak ich nazywaj¹ na dworze.
A mo¿e oni trzês¹ siê bryczk¹ z Sejn od strony jeziora Holny? Cztery spasione konie (przecie¿ ciocia Nina sama je dogl¹da) biegn¹ drobnym k³usem, na miejscu wonicy siedzi m³ody Aleksander. Zaza umieci³ nogi na przednim siedzeniu i co podpiewuje, a Czesiek wpatrzony
w krajobraz: niewielkie jezioro, otoczone wszystkimi barwami jesiennych pól, jak oko zamylonego Boga, przyci¹ga, wabi
Nie, chyba wszystko jest nie tak. Bryczka jest pusta. Aleksander
odwióz³ z dworu do Suwa³k ostatnich wczasowiczów, którzy ju¿ siê
t³uk¹ poci¹giem do Warszawy, a znudzony wonica wracaj¹c kiwa siê
na kole. Zmêczone konie podnosz¹ g³owy tylko wtedy, gdy spostrzegaj¹ przybiegaj¹cego im na spotkanie m³odego rebaka Kuckê  ciocia
Nina wychodowala go prawie w kuchni  konik ci¹gnie za sob¹ ma³y
wózek, w którym siedzi trójka figlarzy: Zaza, Czesiek i Andrzej. Wkrót-
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ce i dla nich skoñcz¹ siê szaleñcze czasy  ostatnie dni wakacji, Czesiek
wraca do Wilna, Zazê ka¿dego dnia konie bêd¹ trz¹æ do liceum w Sejnach. Przed nadejciem zimy dwór Kunatów opustoszeje: kto zamknie
siê w bibliotece wujka Stanis³awa i zacznie wertowaæ ksi¹¿ki, ciocia
Nina bêdzie lata³a za byd³em i koñmi, a Hela Kunatówna przeklnie nic
niewartych chamów wieniaków (O, ¿eby Pan Bóg da³, sama bym
zosta³a, choæby na pustyni!), kucharka Katreczka odetchnie w kuchni,
bo w dworze zostan¹ tylko stali mieszkañcy
Jak oni wtedy ¿yli? Natrêtne pytanie nie opuszcza mnie w padziernikowym s³oñcu, które zalewa pola Krasnogrudy. O czym myleli, co
nêci³o przysz³ego poetê, kiedy chodzi³ po dworskim parku, kiedy wpatrywa³ siê w weso³¹ wst¹¿kê drogi, tej samej i ju¿ innej: przecie¿ zosta³y na niej lady ludzkie i bydlêce, kó³ wozów i samochodów. Droga, jak
milcz¹ca encyklopedia, mog³aby wiele opowiedzieæ
Wspomnienia Poety. Takie mgliste, a tylko jemu jednemu do bólu
zrozumia³e by³y odb³yski Krasnogrudy, które zostawi³ w wierszach.
Padziernik. Lipy i topole prawie nagie, licie poszarza³e, straciwszy
gêst¹ sw¹ ¿ó³æ, wkrótce zaczn¹ gniæ. A klony czerwieniej¹, spadaj¹ z³ociste ich licie na ziemiê, ostatni raz jak ³ódeczki p³yn¹c w powietrzu.
Wydaje siê, te klony cienist¹ alej¹ prowadzi³y ka¿dego przychodz¹cego od gociñca do dworu. Teraz tych olbrzymów pozosta³o tylko
kilka, a miêdzy nimi krzaki, wysokie db³a zesch³ych pokrzyw, kolczaste rokitniki  jak niski gêsty las.
Z³otawy smutek s³onecznej jesieni: tam, gdzie by³y zabudowania
dworu, gdzie wieci³y siê jego drewniane ciany, gdzie sta³a obszerna
stodo³a, teraz tylko traw¹ zaroniête do³y, a na pagórku  d³ugi, niczym
nie wyró¿niaj¹cy siê dom  mieszka w nim leniczy z rodzin¹.
Na werandzie, gdzie chowano siê od letniego s³oñca, szeleci³y swymi
sukniami damy, pij¹ce z niemniej eleganckimi panami herbatê z cieniutkiej porcelany, teraz sta³y dwa ogromne, bij¹ce ch³odnym metalem
motocykle, a nad nimi suszy³y siê na sznurku ubranka dzieciêce  mieszkaj¹ tu ludzie. Jaka ro¿nica, czyje oczy przed 60 laty spogl¹da³y z tego
pagórka na jezioro?..
Szuch, szuch, szuch  cicho, nudnie szepcz¹ licie pod moimi stopami: ledwo odnajdujê cie¿kê, pewnie rzadko kto ni¹ schodzi do wody.
Wtenczas wypucowane dró¿ki prowadzi³y wczasowiczów po ca³ym
parku: z obu stron równiutka trawka, klomby, ró¿e, a drzewa!  przecie¿ park by³ królestwem starego Kunata  pod ka¿dym z nich prowadzono dysputy... Ogromne, wybuja³e kasztany nad brzegiem jeziora 
ca³a ziemia pokryta ich liæmi i b³yszcz¹cymi br¹zowymi koralami. Bach,
26

Birutë Jonuðkaitë

©Romuald Mieczkowski

bach  to tam, to tu, spadaj¹ liskie kasztany, potr¹caj¹c czerwone licie.
Te drzewa  jak brama do jeziora, do mostka. By³ tu mostek i niegdy,
tylko nie taki  tamten by³ z drewnianych belek, taki romantyczny z
porêczami  przypomni Anna Czeropska. Gdy podnoszê g³owê i chcê
ujrzeæ wierzcho³ki tych sêdziwych drzew, niespodziewanie dostrzegam
trzeci kasztan  ca³kiem zielony. Sk¹d taki? Wszystkie prawie nagie,
zas³aniaj¹ siê resztkami jesiennej woalki, a ten? Soczysty jak wyzwanie,
rzucone dla umieraj¹cej przyrody, dla zaginionego dworu, dla dawno
wymar³ej rodziny Kunatów.
Czy pamiêtasz go, Poeto? Czy pamiêtasz jego cieñ z m³odych szaleñczych lat? Czy i wtenczas zieleni³ siê on do zimy?
Kasztany w mojej garci jak nasze dni, poch³oniête przez niebyt: nie
zatrzymasz - zeschn¹, w proch siê obróc¹, tylko smutne wspomnienia
zostan¹  jako wiadectwo, ¿e by³y.
A w rzeczywistoci, wydaje siê przecie¿, ¿e wszystko by³o takie
proste. Czes³aw Mi³osz pierwszy raz przyby³ tu do brata swojego dziadka w Krasnogrudzie bynajmniej nie jesieni¹. To by³o lato roku 1922
albo 1923.
Kiedy mia³ trzy lata, w 1914 rodzice wyjechali z nim na Wschód, do
Rosji, bo ojca  in¿yniera dróg i mostów  zmobilizowano do pracy na
zapleczu. Rodzina mieszka³a tam, gdzie pracowa³. W 1918 Mi³oszowie
wrócili do dworu dziadków w Szetejniach, ale d³ugo tu nie zostali  w
1920 roku wyjechali do Wilna. W Wilnie jaki czas, chyba z tydzieñ,
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chodzi³em do szko³y. Bardzo mi siê nie podoba³a. To taki chaos zupe³nie przera¿aj¹cy. Matka mnie nauczy³a czytaæ, pisaæ. Potem chodzi³em
do jakiej nauczycielki, która mnie przygotowywa³a do egzaminu do
gimnazjum. Od razu zda³em egzamin. Gimnazjum to by³ rok chyba
dwudziesty pierwszy. Tak. Zaraz po wojnie polsko-ruskiej (Czes³awa
Mi³osza autoportret przekorny).
Dziesiêcioletni ch³opak stan¹³ na progu, za którym czai³o siê ¿ycie
doros³ych. Jako dziecko by³em raczej, mnie siê wydaje, doæ normalny
i bardzo szczêliwy, natomiast kiedy by³em nastolatkiem, by³em strasznie nieszczêliwy i okropnie niemia³y, i okropnie udrêczony. Udrêczony
moj¹ niemia³oci¹ tak straszn¹, ¿e znalezienie siê dla mnie w Krasnogrudzie by³o mêk¹ i tortur¹, bo tu ju¿ by³y towarzyskie konwenanse. A
ja tego zupe³nie nie zna³em.
Dobre towarzystwo, tak zwane Z tym mia³em kontakt poprzez
rodzinê mojego dziadka, to znaczy Kunatów z Krasnogrudy. Krasnogruda nale¿a³a do brata mojego dziadka. Tam byla biblioteka Stanis³awa Kunata, profesora szko³y Batignolskiej w Pary¿u, emigranta,
ekonomisty. I tam, oczywicie, wysokie fumy by³y obserwowane.
Tu wszystko by³o inaczej ni¿ w Szetejniach. Czarna limuzyna, bryczka
zaprzêgniêta w czwórkê koni, park, o który tak pedantycznie dba³ stary
Kunat, a w nim, szczególnie nad jeziorem, cie¿ki, altany, ³aweczki 
terytorium wczasowiczów, gdzie wieniakowi by³ wstêp wzbroniony.
Przez ca³e lato  panie, w kapeluszach, z parasolkami, panowie w bieli.
A gdy schodzili siê na werandzie piæ herbatê, kiedy siadali za stó³
Bo¿e drogi, lepiej zapaæ siê pod ziemiê, ani¿eli byæ w tym towarzystwie  tak myla³ zapewne czarnow³osy ch³opak Czesiek.
Ja nie wiedzia³em, co robiæ z rêkami. Ja nie umia³em tego wszystkiego. I ten wiat doros³ych, w³anie w Krasnogrudzie, i tych konwenansów, i tych obyczajów z pocz¹tku by³ dla mnie straszny. To by³y
udrêki dla mnie. Jest bardzo dziwnie to wspominaæ, dlatego ¿e w Krasnogrudzie przeszed³em rozmaite fazy. Rozmaite fazy mojego dojrzewania. Ale pierwsze znalezienie siê w Krasnogrudzie  straszliwa niemia³oæ. Siedzieæ przy stole w towarzystwie mnóstwa ludzi. Krasnogruda
by³a dziedzicznym maj¹tkiem, bardzo du¿ym, ogromnym, który stopniowo siê kurczy³. Lasy zosta³y wyciête przewa¿nie, sprzedane, ziemi ornej
by³o jeszcze bardzo du¿o, ale Krasnogruda reprezentowala maj¹tek w
okresie dwudziestolecia, to znaczy chodzi³o o co podobnego, co w Anglii
przypada³o dworom angielskim. Mianowicie, ¿eby siê utrzymaæ i ¿eby
zap³aciæ podatki, trzeba by³o braæ letników na lato. I dwór by³ zmieniony w pensjonat. Przyje¿d¿ali tam gocie z Warszawy, ca³a inteligen28
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cja warszawska siedzia³a za tym stolem. Potworna praca moich wujostwa, ¿eby to wszystko sz³o. Potworna praca kucharki Katreczki, która
o czwartej rano zapala³a ogieñ  ci gocie, co p³ac¹, musz¹ mieæ. Po
czym w³aciwie ca³y czas zajêcie. A wieczorem trzeba tych goci bawiæ,
to znaczy graæ na fortepianie. I ¿eby oni tañczyli. I ja w tym wszystkim,
¿eby wiedzieæ, jak zachowaæ siê przy stole.
Wewnêtrzne dramaty m³odego gimnazisty tak i pozosta³y tylko jemu
samemu jednymi z najwyraniejszych wspomnieñ z Krasnogrudy. Nie
interesowa³y one codzienn¹ harówk¹ zajêtej Niny, ani Heli, ani robotników dworskich, których jeszcze mo¿na odnaleæ ¿yj¹cych w tych okolicach i mog¹cych co nieco opowiedzieæ o dworze Kunatów.
Zagroda Anny i Aleksandra Czeropskich ca³kiem niedaleko: polna
dró¿ka, biegn¹ca z dworu na po³udniowy Zachód, przecina opustosza³e
pole i koñczy siê przy drzwiach samotnej chaty. Obok niej taki sam
stary, malusieñki chlewik, ze s³omian¹ strzech¹ i stodo³a.
Ten sam s³oneczny jesienny spokój: ani psa, ani ogródka, ani sadu.
Zielonoszara pustka. Przystajê przy drzwiach chaty, na p³askim kamieniu, d³ugo ko³aczê w drzwi. Potrz¹sam klamk¹. Cisza. Gdy nareszcie
rdzawy zamek odskakuje i mogê nacisn¹æ klamkê do koñca, otwiera siê
przede mn¹ ch³odna, splenia³a czerñ sieni.
Potem jeszcze jedne drzwi. Otwieram je po omacku.
Stary jak wiat gliniany piec, intensywne brzêczenie much, z ka¿dego k¹ta w oczy bij¹ca nêdza. Na moje, po raz trzeci wykrzykniête przywitanie, odpowiada ciê¿kie szuranie po pod³odze.
- Dwór? Oho, proszê pani, jaki to by³ dom! 280 lat sta³, ca³y z
modrzewia. Po wojnie go rozwalili By³a, a jak¿e by³a, bardzo liczna
weranda, pe³no kwiatów, mieszkali jak w raju. A ile letników przyje¿d¿a³o! Mo¿e sto, a mo¿e i tysi¹c, bo ja wiem Nawet wszyscy siê
nie mogli pomieciæ,
wiêc na noc spaæ
chodzili do Dapkiewicza, Litwin taki,
bardzo
bogaty
ch³op
S³ucham i prawie
nie s³yszê: rozjaniona, zestarza³a twarz
Czes³awa Mi³osza w
telewizji, latem odwiedzone Szetejnie,
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tylko co widziane resztki dworu i ta, jakby z obrazu Breugla wyjêta
para: na g³owie zaniedbanego starca  sterczy kêpka siwych w³osów,
jedno oko szklane, w miejscu drugiego  zmarszczony do³ek, wpadniête policzki, o zêbach pewnie dawno zapomnia³, jakie szmaty, zwisaj¹ce
z r¹k i nóg.
Babunia prawie przezroczysta, nie z tego wiata  mo¿e Pan Bóg j¹
zawróci³ z powrotem na ziemiê, abymy mogli zobaczyæ, jak nic nie s¹
warte nasze cia³a?
Miniaturowa trzês¹ca siê g³ówka, z przedzia³kiem po rodku, rzadkie w³osy koloru szronem pokrytej ziemi, twardo splecione w mysi
ogonek, powieki ociê¿a³e, nienaturalnie zwisaj¹ na dó³, odkrywaj¹c czerwone wg³êbienia, a przez nie tocz¹ siê ³zy - nie ³zy; niepos³uszne, tak
samo trzês¹ce siê rêce, które próbuje przycisn¹æ do piersi, brzêcz¹ koralikami ró¿añca Nogi bose  skór¹ obci¹gniête koci. Przez warstwê
brudu jeszcze mo¿na dojrzeæ, ¿e pod³oga jest drewniana  szczególnie
pod ³ó¿kami, gdzie obroniête kurzem wystaj¹ jakie ³achmany, papiery
i sterty mieci, widoczne s¹ linie desek.
- To byli wielcy panowie. Pomyleæ tylko, samych uli mieli ponad
szeædziesi¹t. A jakie jab³ka by³y w ich sadzie  w ca³ej okolicy nikt
takich nie widzia³! Kunat dobrze gospodarzy³. A jak przyszli Ruscy, to
wszytkie drzewa wyciêli, okopy robili A meble panów - fotele, du¿e
sto³y dêbowe - wynieli pod stodo³ê. Co sprzedali, co wywieli, co
spalili Ksi¹¿ki z biblioteki Ruscy zwalili w kupê i podpalili. No, oczywicie, szperali wszêdzie, ka¿dy chcia³ obowi¹zkowo znaleæ schowane czasy Dobre by³y pany. Jak komu dziecko siê urodzi, to pójd¹,
odwiedz¹, nie zadzierali nosa. I na wesele, jeli kto ze wsi zaprosi, to
przyjd¹. Nawet mojego Staszka Nina Kunatówna do chrztu wozi³a
Przykucnê³am na brze¿ku tapczanu. Za mn¹ - jakie ³achmany, dawno
nieprana pierzyna, poczernia³e od brudu poduszki. W to legowisko, jeli
czasami wracaj¹ do domu, zwalaj¹ siê synowie staruszków. Obaj stali
bywalcy wiêzienia. Im tam najlepiej  i dach nad g³ow¹, i jedzenie za
darmo. Krótko i rzadko bywaj¹ w chacie rodziców.
On milczy. Staruszka szorstkim, czystym g³osem, który ca³kiem nie
przystaje do jej nieludzko wychudzonego cia³a, trochê biadoli, skar¿y
siê na synów, i zaraz potem zaprzecza sama sobie:
- Jest nam dobrze. Córki przyje¿d¿aj¹. Przywo¿¹ ¿ywnoæ, wypior¹
ubrania, pociel, a zim¹ zabieraj¹ do siebie  one bogato ¿yj¹, swoje
domy pobudowa³y
Sporo od 1908 roku jej dzi za³zawione oczy widzia³y. Pamiêæ ma
nie do wiary, myli wyk³ada logicznie, powolutku, nie zacinaj¹c siê. Miêdzy
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jej poprawnie wymawiane, monotonne s³owa, które - wydawa³o siê sp³ywa³yby z bezzêbnych ust nawet i przy mojej nieobecnoci, wtr¹ca
swoje trzy grosze starzec:
- Zazê ka¿dego ranka wozi³em bryczk¹ do Sejn. Mój ojciec by³ wonic¹ i ja wonic¹ zosta³em. Zim¹ Zazê okrywano takim grubym ko¿uchem, ze skóry niedwiedziej, to wszyscy siê mieli z niego. Wiêc on
zawsze mnie prosi³: Aleksandrze, nie przywo mi wiêcej tego ko¿ucha,
widzisz, jak wszyscy szydz¹ ze mnie
Staruszka jest prawie g³ucha. Opowiada:
- Dobrze pamiêtam ich obydwóch. Szalone to by³y ch³opaki. I Zaza,
i Czesiek. Zaza - wie pani, tak go wszyscy nazywali, bo by³ trochê
sepleni¹cy, naprawdê nazywa³ siê Zygmunt - to syn Heli Kunatownej.
Niemcy go zakatowali. A Czes³aw, powiadaj¹, wielkim panem jest, nagrodê Nobla ponoæ dosta³. Zdaje mi siê, nie tak dawno tu by³, chocia¿
mieszka gdzie daleko, w Ameryce
Stara Kunatowa nie pozwala³a
Zazie z chamami rozmawiaæ i sama z nimi rozmawia³a stoj¹c ty³em, ale
czy to dzieci bêd¹ pos³uszne? Wszyscy razem w pi³kê gralimy za stodo³¹, te ³obuzy dawali dziewczynom czekoladê i prosili, ¿eby one gada³y takie ró¿ne nie³adne rzeczy
Paniusiu, pomó¿ mi, bo ju¿ nie dam rady wiêcej siedzieæ. Ja nie
mogê d³ugo  trochê posiedzê, trochê pole¿ê Nóg nie czujê
Siedz¹cy na drugim ³ó¿ku starzec mamrocze niezadowolony:
- Tak zawsze Jeli kto wejdzie, to ju¿ i prosi: to j¹ posad, to j¹
po³ó¿, to j¹ podnie, to podaj cokolwiek Wci¹¿ jej niedobrze!
Staruszka wtulila twarz do poduchy, nie s³yszy gderania mê¿a:
- Czes³aw te¿ by³ bardzo rozpieszczony, ale nie tak, jak Zaza. Matka
jego mawia³a, ¿e nie mo¿na mu daæ po ty³ku, bo krzyczy na ca³e Suwa³ki. Prawdê mówi¹c nie mia³a i za co, bo by³ dobrym ch³opcem.
Spotka wieniaka, wemie go do samochodu, podwiezie Póniej obaj
zakochali siê w Maryni. £adna to by³a
dziewczyna, d³ugie
w³osy blond, a jej
siostra, Helena  taka
bez podbródka, jak
ksiê¿yc
Przyje¿d¿a³a ka¿dego lata,
z matk¹ i ojcem, który pracowa³ gdzie
pod Warszaw¹. In¿y-
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nierem, ponoæ, by³. Maryni bardziej spodoba³ siê Zaza  wysoki, jasnow³osy, przystojny. Zaza mawia³: ja lubiê Maryniê, i Czesiek lubi
Jaki dramat mi³osny prze¿y³em, chcia³em siê zastrzeliæ. Robi³em
rosyjski pojedynek, to znaczy wykrêca³em czêæ naboi z bêbenka i potem Takie ró¿ne rzeczy. Jakie wielkie samotnoci, wielkie udrêki. Potem
to siê zmienilo, naturalnie; ju¿ by³em m³odym cz³owiekiem, bardziej w
sobie osadzonym. Zreszt¹ Krasnogruda jest dla mnie miejscem bardzo
wielu sprzecznych prze¿yæ.
Rozmawiamy o dworze, pytam o poetê, ale monotonne opowieci
staruszki s¹ o jej ¿yciu, no bo i co¿ jej obchodz¹ Kunatowie?
- Teraz ludzie to dobrze maj¹, o ¿eby ja m³oda dzisiaj by³a W
tamtych czasach nawet chusty porz¹dnej nie mia³am za co kupiæ
Mam j¹ pocieszaæ? Czy to wina albo kaprys Pana Boga, i¿ jednym
daje umys³ geniusza, wielki talent i rozg³os wiatowy, a innych zostawia do koñca ich dni pod s³omian¹ strzech¹ w nêdzy i samotnoci?
Przed po¿egnaniem raz jeszcze pomagam staruszce usi¹æ:
- Niech Bóg ci wynagrodzi, mi³a paniusiu, za to, ¿e mi pomog³a!
Odprowadza mnie starzec. Idzie po omacku, pod ciany do ciany, z
wyci¹gniêtymi do przodu rêkami. Zatrzymuje siê w drzwiach i drêtwieje. Tak stoi, z twarz¹ obrócon¹ na po³udnie, chyba czuje ostatnie promienie jesiennego s³oñca.
Chcia³am chodziæ ladami Poety, cudzymi oczami spojrzeæ na jego
m³odoæ, na tamte dni, gdy jako niemia³y nastolatek b³¹ka³ siê po Krasnogrudzie, dwigaj¹c tê swoj¹ wielk¹ samotnoæ i udrêki dorastania.
Nonsens.
Trzymam niedojrza³y w³oski orzech, próbujê go wy³uskaæ  gorzkawy i nieprzyjemny zapach uderza w nozdrza. W sercu otwieraj¹ siê
jeszcze jedne drzwi, za którymi  pustka. Nie mogê jej wype³niæ wierszami Czes³awa Mi³osza - szklanym okiem starego Czeropskiego z czarnej otch³ani patrzy na mnie z mi³oci¹ i nienawici¹ XX wiek.
Birutë Jonuðkaitë
jesieñ 1990
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Barbara Gruszka-Zych
Ju¿ od kilku miesiêcy wiedzia³am o chorobie Czes³awa Mi³osza. Ale
i tak nie mog³am uwierzyæ w wiadomoæ, która dotar³a do mnie w
sobotê, 14 sierpnia. Zw³aszcza, ¿e Mój Poeta patrzy na mnie z naszych wspólnych zdjêæ, zawieszonych na cianie mojego pokoju. Robi³am je, ilekroæ odwiedza³am Autora Nieobjêtej ziemi w jego krakowskim mieszkaniu. To dziêki niemu uwierzy³am w ¿ycie pozagrobowe.
Kiedy z³o¿y³am Profesorowi wizytê, nastawiona, ¿e bêdziemy rozmawiaæ o poezji, a on zacz¹³ mnie wypytywaæ o sprawy osobiste, o których opowiada³am mu przed kilkoma miesi¹cami. Myla³am, ¿e o nich
zapomnia³.
 Martwi³em siê o pani¹  mówi³.  Zawsze pani dobrze ¿yczy³em,
mylê o pani ciep³o  powtarza³. I wtedy poczu³am, ¿e jeli kto jest dla
mnie tak ¿yczliwy na ziemi, to musi byæ te¿ i po drugiej stronie. ¯e te
dobre uczucia nie mog¹ siê tu skoñczyæ, zgin¹æ, ale spotkaj¹ mnie tam...
Pozna³am go w Krakowie, chcia³am przeprowadziæ z nim wywiad
do Gocia Niedzielnego, by³am ostatnia w kolejce czekaj¹cych. I mia³am szczêcie, bo autor Kontynentów by³ zmêczony i zaproponowa³ mi
spacer, a potem kawê u Noworolskiego. Zamiast robiæ wywiad, rozmawialimy o ¿yciu, o Ameryce, w której mieszka³ i wyk³ada³ w Berkeley
na wydziale literatur s³owiañskich. Mówi³, ¿e nie przebywa w wiecie
prawdziwie amerykañskim, nie ogl¹da telewizji, nie czyta narzucanych
przez krytykê bestsellerów, ale siedzi w swojej samotni i bardzo du¿o
pracuje  studiuje, czyta, pisze:
 Po takich podró¿ach lubiê zamkn¹æ siê w swojej pustelni.
Taki te¿ by³ do koñca. Nawet z³o¿ony chorob¹, kiedy ju¿ nie móg³
sam czytaæ, chêtnie s³ucha³, jak inni czytali mu listy, teksty, ksi¹¿ki i sam
dyktowa³. Podczas pierwszego spotkania na po¿egnanie da³am mu swój
pierwszy tomik. Po miesi¹cu dosta³am list z Berkeley z ocen¹ wierszy i
zachêt¹ do pisania. Odt¹d czyta³ ka¿d¹ moj¹ now¹ ksi¹¿kê, ocenia³ j¹ w
listach, a kiedy przed siedmiu laty przeniós³ siê do Krakowa i zamieszka³ przy ulicy Bogus³awskiego, zaprasza³ mnie do siebie i na gor¹co
komentowa³ moje wiersze.
 Niech pani tradycyjnie si¹dzie w miêkkim fotelu, a ja tu  bra³
swoje twarde krzes³o. Jaka by³a moja radoæ, kiedy pod swoj¹ mleczn¹
lamp¹ siada³ z przyniesionymi przeze mnie kartkami i po kolei przegl¹da³ je, dziel¹c siê uwagami. Zdarza³o siê, ¿e po swojemu chwali³ mnie:
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Bia³y dwór w Szetejniach

bene, molto bene, tres interessant. Kiedy wspólnie szukalimy tytu³u
do mojego kolejnego tomiku. Poeta wybiera³ cytaty z moich wierszy, a¿
nagle ucieszy³ siê i powiedzia³:
- Zapinaj¹c kolczyki. Niech pani uchyli przy³bicê i przyzna siê, ¿e
jest kobiet¹.
Potem wielokrotnie przypomina³ mi, ¿e wymyli³ dobry tytu³. Zachêca³ do wydania kolejnych ksi¹¿ek:
- Jak sk³adam tom, to te¿ wci¹¿ siê zastanawiam, co jest w nim do
zostawienia, a wreszcie dajê spokój. Trzeba zamkn¹æ jak¹ czêæ ¿ycia,
odejæ kilka kroków dalej i zgodziæ siê na to, ¿e taki by³em  opowiada³.
Spyta³ mnie te¿ kiedy przekornie, czy gdyby powiedzia³, ¿e ju¿ nie powinnam pisaæ, to bym go pos³ucha³a. Zaprzeczy³am, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e poeta uwiadamia mi, i¿ koniecznoæ notowania jest dla mnie imperatywem, si³¹ wy¿sz¹. To on, s³awny noblista, chcia³ rozmawiaæ ze
mn¹  wtedy jeszcze m³od¹ dziewczyn¹ z jakie tam nieznanej Czeladzi.
Powiêca³ mi czas, przejmowa³ siê moimi problemami. Wiem, ¿e tak¿e
sprawy wielu innych osób by³y dla niego wa¿ne. Sam podkrela³, ¿e
urodzi³ siê na prowincji, na Litwie, we dworze w Szetejniach. W dolinie
Niewia¿y  jego ukochanej Issy, miêdzy Kiejdanami a Krakinowem. Pojecha³am tam w czerwcu tego roku, wiadoma, ¿e poeta jest ciæýko chory. W
Szetejniach zobaczyùam biaùy, odremontowany dwór, otoczony przetrzebionym, uporzàdkowanym dla turystów lasem. Sùychaã byùo, jak kukajà kukuùki, ale nie staraùam siæ liczyã, ile wróýà lat... Badaczka dziejów
Miùosza - Birutë Jonuðkaitë opowiedziaùa mi, ýe kiedy poeta ostatnio odwiedziù to miejsce, szukaù wúród drzew ulubionej leszczyny i nie mógù jej znaleêã. Rozglàdaliúmy siæ, jakby kontynuujàc jego poszukiwania.
34

Barbara Gruszka-Zych

Nie poznajesz mnie ale to ja ten sam
Który wycina³ na ³uki twoje brunatne pêdy (...)
Szkoda, ¿e tamtym ch³opcem ju¿ nie jestem, bo widzisz, chodzê o lasce
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rozmawia³ potem z drzewem w wierszu Do leszczyny. Z Szetejñ p³ywa³ Niewia¿¹ z ciotkami do kocio³a w wiêtobroci. Ko³o wi¹tyni
stoi zadbany pomnik jego babki Józefy Syruciowej, której m¹¿ Zygmunt Kunat napisa³ Najlepszey ¿onie. Patrzylimy na cmentarz w popo³udniowym s³oñcu, pog³êbiaj¹cym cienie wokó³ napisów na nagrobkach, Kalifornijski wêdrowiec, przechowujê talizman, zdjêcia pagórka
w wiêtobroci, gdzie pod dêbami le¿¹ dziadek Zygmunt Kunat - wyznawa³ w wierszu Mój dziadek Zygmunt Kunat.
To Czes³aw Mi³osz, jak go nazywa³am, Mój Poeta, ale te¿  za
jego sekretark¹, Agnieszk¹ Kosiñsk¹  Profesor nauczy³ mnie zwracaæ uwagê na ludzi, nazwiska, szczegó³y:
- Odesz³a pani od subiektywnego widzenia wiata, tak charakterystycznego dla poezji wspó³czesnej, do obiektywnego. W pani wierszach
s¹ rzeczy, detale, to co innego ni¿ emocje, skupianie siê na sobie.
Kiedy czyta³ mój wiersz o klasztorze kontemplacyjnym sióstr klarysek w Starym S¹czu, cieszy³ siê:
- To jest w³anie to: woda obmywaj¹ca ofiarne bulwy ziemniaków,
ogieñ gazowego piecyka. To s¹ przedmioty, konkrety, ³adne, tak... Czy pani
siê zastanawia³a, jak przedmioty potrafi¹ nosiæ na sobie znaki, odbicia osób,
które je mia³y?  pyta³ po lekturze mojego wiersza o dziewczynie, która w
sklepie z u¿ywan¹ odzie¿¹ zostawi³a razem z sukienk¹ szalone lato. Na
pó³kach mam kilkadziesi¹t ksi¹¿ek Mi³osza z jego autografami, dedykacjami dla moich synów, dla mnie. Z
literami pisanymi
nieodmiennie
wiecznym piórem,
które nosi³ w wewnêtrznej kieszeni swojej marynarki.
 Brak pióra
to nie powód,
¿ebym nie wpisa³
pani dedykacji 
W dolinie Niewia¿y, jego ukochanej Issy
mia³ siê w ze-
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sz³ym roku, nie mog¹c go znaleæ. Jego ostatnie tomy by³y nieustannym zbieraniem siê do odejcia. A jednoczenie zapisem niepohamowanego zachwytu nad wiatem. To chyba najwybitniejsze strofy poezji
polskiej o ¿yciu i mierci. Wiersze, które podbi³y Stany Zjednoczone (w
USA uwa¿aj¹, ¿e Mi³osz to ich poeta).
Kiedy po mierci dostanê siê do Nieba, musi tam byæ jak tutaj
zamieniony w samo patrzenie bêdê dalej poch³ania³ proporcje
ludzkiego cia³a, kolor irysów, parysk¹ ulicê w czerwcu o wicie
notowa³ w tomie To. Albo:
Jasnoci promieniste
Niebiañskie rosy czyste
Pomagajcie ka¿demu
Ziemi doznaj¹cemu.
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Te wiersze dla niektórych by³y jak modlitwa. Pozna³am zakonnicê,
która czyta³a je zamiast medytacji. S³ysza³am o ksiêdzu, który kaza³ je
zamkn¹æ ze sob¹ do trumny. A przecie¿ sam poeta mia³ do swojego
pisania (i pisania w ogóle) tyle zastrze¿eñ.
 Literatura nie bardzo daje siê pogodziæ z ewangelicznym wskazaniem Gdzie skarb twój, tam serce Twoje  mówi³ mi.  Bo skarb poety i
ka¿dego twórcy zanadto jest umieszczony w tym, co robi, a to, co robi,
jest zwi¹zane z jego osob¹. W samym za³o¿eniu spêdzanie tylu godzin na
obcowaniu ze sob¹ staje siê niebezpieczne, oddziela od innych.
Kiedy odwiedzi³am go jeszcze przed
dziewiêædziesi¹tk¹,
zamia³ siê:
 Przychodzi pani
do starego cz³owieka, nie s³yszê, niedowidzê.
 To mo¿e jakie
krople? stara³am siê
radziæ.
 Gdzie tam krople,
to staroæ. Ci, co maj¹
mocne serce, musz¹ siê
Koció³ w wiêtobroci
d³ugo mêczyæ.
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Czes³awowi Mi³oszowi
w Szetejniach przyciêta trawa ronie zbyt uk³adnie
jak na losy mieszkañców którzy wyszli z tej ziemi
a przecie¿ co roku wie¿a swobodniejsza powinna
biec za smag³ymi stopami podrostka Czes³awa
nie gubi¹c w¹tku w oceanie ani obcej ziemi
ju¿ dawno strzelist¹ traw¹ porós³ grób jego babki
Józefy Syruciowej (dzi te¿ strze¿ony rêk¹ ogrodnika)
której m¹¿ Stefan Kunat co w jêzyku Jaæwingów
znaczy³o wódz plemienia napisa³ na bia³ym
obelisku cmentarza w wiêtym Brodzie
najlepszey ¿onie takie wyznanie po mierci
jak mi³oæ ¿ycia powraca w ciemnych obwódkach liter
podmalowanych kolejny raz jak oczy patrz¹ce z przesz³oci
te b³yskawice w póne czerwcowe popo³udnie
miga³y jak b³yski fleszy owietlaj¹ce
nieco wczeniejszy wieczór po powrocie z Podbrzezia
do Wilna kiedy polska jedenasta by³a pó³noc¹
jeszcze prawie jasn¹ bo pocz¹tek lata bezpieczn¹
bo wszystko widaæ i nie mo¿na siê zgubiæ nawet
patrz¹c w oczy poetki Birute podczas przygotowania
kolacji mieszaj¹cej potrawy z przeczuciami odpowiednich zió³
rozmawia³ymy o mi³oci w obecnoci jej mê¿a
co by³o ryzykowne bo przecie¿ kochali siê ju¿
przez dwadziecia cztery lata i kilka dni nie wy³¹czaj¹c
tej sekundy topi¹cej siê na naszych oczach z woskiem
zapalonej przez niego na stole wiecy obchodzi³ nasze
sprawy po cichu dolewa³ wina ¿ebymy przez przypadek
wypowiedzia³y jak¹ prawdê któr¹ chcia³ us³yszeæ
zamiast sam j¹ zdradzaæ nie chcia³ uchodziæ za mêdrca
chocia¿ m¹dre by³y te jego kroki wokó³ naszych krzese³
opasuj¹ce nas ciasno dyskretn¹ obecnoci¹
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Niewia¿
Niewia¿ - Issa jak imiê jego ukochanej
a to przecie¿ wypieszczona brzuchami ³ódek rzeka
po której p³ywa³ do koció³ka w wiêtobrodziu
gdzie na niedzielnej Mszy ksi¹dz wygania³ mu muchy z nosa
i kaza³ kochaæ ludzi jak siebie samego
najprociej by³o zakochaæ siê w krêtej rzece
za przyzwoleniem ciotek w aureolach parasolek
i p³ywaæ ni¹ bez ustanku w innej stronie wiata
Niewia¿ nie mog³am uwierzyæ ¿e do dzi wierna
swemu poecie p³ynie ³asz¹c siê do brzegów
jego pamiêci odwzorowuje ka¿d¹ zmarszczkê wiru
ka¿dy odcieñ zaczajonej na brzegach zieleni
lodowata przy nag³ym dotkniêciu jakby czeka³a
tylko na jego rêkê dzi badaj¹c¹ g³êbokoæ szpitalnej pocieli
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Niewia¿  jak imiê ukochanej...
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ULICAMI KRAKOWA
Andrzej Radecki
Fiakry drzema³y pod Mariack¹ Wie¿¹
Kraków malutki jak jajko w listowiu
Wyjête z rondla farby na Wielkanoc
I w pelerynach kroczyli poeci
Nazwisk ich dzisiaj ju¿ siê nie pamiêta
(Traktat poetycki)
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Odszed³ wielki poeta i myliciel. Moralista, poszukiwacz prawdy.
Wnikliwy obserwator wiata i ludzi. Ten, który tak piêknie i pokornie
rozmawia³ z Bogiem. Geniusz s³owa. O jego mierci dowiedzia³em siê
14 sierpnia z nocnych wiadomoci radiowych, w Czêstochowie, w przeddzieñ wielkiego wiêta Kocio³a i Polski. Na pogrzeb wybralimy siê z
redaktorem Mieczkowskim samochodem z Wilna via Warszawa. Na
Rynek docieramy akurat, gdy rozpoczyna siê msza wiêta w Kociele
Mariackim, wyznaczona
na godzinê 10. Zostajê
na Rynku. T³um przed
wi¹tyni¹ nie jest du¿y,
mo¿e z tysi¹c osób. Po
lewej stronie wejcia
ustawiono telebim, na
którym pokazywane
jest wnêtrze kocio³a,
widaæ odprawiaj¹cego
mszê kardyna³a Macharskiego, trumnê, rodzinê zmar³ego, goci
specjalnych. S¹ miêdzy
innymi Lech Wa³êsa, Tadeusz Mazowiecki,
Adam Michnik, premier
Belka.
W trakcie mszy ludzi
na placu przybywa. Stoj¹c nieopodal fontanny,
pomiêdzy kocio³em a Kraków ¿egna Czes³awa Mi³osza
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Sukiennicami, i s³uchaj¹c nabo¿eñstwa, przypominam sobie moje pierwsze spotkania z Czes³awem Mi³oszem.
Znany z drugiego obiegu bezdebitowych wydañ ksi¹¿ek, zakazanych w PRL-u, czytany i po¿yczany ukradkiem. Rok 1980, Nobel. Pierwszy dla polskiego pisarza od czasów Sienkiewicza i Reymonta, pierwszy dla polskiego poety. Wydarzenie narodowe. By³o to jak potwierdzenie s³usznoci myli i wyborów, uznanie dla Polski.
Lata 80. Lata stanu wojennego. Szara, chwilami beznadziejna rzeczywistoæ. Nie na miarê oczekiwañ m³odego wieku. Puste sklepy i
karaluchy w mieszkaniach. Wolnoæ, t³umiona milicyjn¹ pa³¹ i cenzur¹.
Wspania³a polonistka z mojego warszawskiego liceum, z któr¹ omawialimy Zniewolony umys³, Rodzinn¹ Europê, Ziemiê Ulro, Traktat
moralny i Traktat Poetycki, Dolinê Issy, wiersze poety. Jakie to wtedy
robi³o wra¿enie na m³odym cz³owieku, jak¿e zmusza³o do mylenia,
jakie stawia³o wyzwania intelektualne, ale i budzi³o nadziejê!
Autor jawi³ siê wówczas wci¹¿ kim tajemniczym, odleg³ym emigrantem, wtajemniczonym pos³annikiem prawdy. Na dodatek pochodz¹cym z zakazanej Litwy. Dolinê Issy przeczyta³em wtedy kilkakrotnie, tak jak obejrza³em film Tadeusza Konwickiego. Gdzie wschodzi s³oñce
i kêdy zapada, Szukanie ojczyzny. Mi³osz i Mickiewicz, obaj pochodzili
z Litwy i tak czêsto o niej pisali...
Kolejne, ju¿ doros³e spotkania, utwory czytane w wolnej Polsce:
Piesek przydro¿ny, Hymn o Perle, Dialog o Wilnie i wiele innych. Autor
by³ znany z wywiadów, spotkañ, omówieñ, opracowañ. Robi³ ju¿ inne
wra¿enie, ale zawsze by³o to potwierdzenie talentu i m¹droci.
S³uchaj¹c mszy, przysiad³em na brzegu fontanny, woko³o go³êbie.
Zmêczony podró¿¹, zamykam oczy na kilka chwil... Nasuwa siê obraz,

¯a³obny kondukt pod¹¿a do miejsca wiecznego spoczynku poety
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obraz tabernakulum z Kocio³a
Mariackiego. Niezwyk³a jasnoæ
wydobywa siê
stamt¹d, wprost
bije bia³e wiat³o.
Budzê siê, grzesznik, z tego
chwilowego zaniêcia, pcham w Grobowiec poety w Krypcie Zas³u¿onych Klasztoru oo.
kierunku kocio- Paulinów na Ska³ce. Napis g³osi CZES£AW MI£OSZ,
³a, pewny nie- POETA, 1911-2004. BENE QUIESCAS (spoczywaj w
zwyk³ej mocy spokoju) i na samym dole: A dba³oæ o naukê jest Mi³oæ (cytat z Ksiêgi M¹droci)
op³atka, tutaj i zawsze. Ksi¹dz z eucharysti¹ wychodzi przed wi¹tyniê tylko na kilka chwil.
Nabo¿eñstwo dobiega koñca, rusza kondukt na Ska³kê - miejsce
wiecznego spoczynku poety, gêstnieje t³um. Z wysokiego coko³u patrzy na nas Mickiewicz. Powa¿ny, cichy kondukt. Strzelcy podhalañscy
na przedzie. Ulice Grodzka, Stradom, Krakowska, Ska³eczna. Po drodze stare, kolorowe kamieniczki, ka¿da nieco inna. Mijamy po prawej
Wawel, pomnik D³ugosza przy Grodzkiej, koció³ w. Piotra i Paw³a,
dawny klasztor Jezuitów. Potem koció³ w. Paw³a na Stradomiu.
Docieramy do klasztoru Paulinów na Ska³ce. Przemówienia po¿egnalne. M¹dre s³owa bliskich i ludzi kultury. Szymborska, Zagajewski,
Venclova. Poezja Mi³osza w jêzyku polskim, litewskim, hebrajskim, rosyjskim i francuskim. S³uchaj¹c mam wra¿enie, ¿e nie tylko Kraków, i
nie tylko Polska ¿egna siê z poet¹. Potem kolejka do Krypty Zas³u¿onych - granitowy grobowiec jest ca³y ob³o¿ony wieñcami. W kociele
spotykam sugestywne popiersie obroñcy Jasnej Góry, ksiêdza Kordeckiego, z krzy¿em w d³oni.
W drodze powrotnej pytam sam siebie, prostaczek, o refleksje:
- Umar³ cz³owiek, który by³ mostem intelektualnym ponad epok¹ totalitaryzmów. A tak¿e mostem pomiêdzy Polsk¹ a Litw¹. Podobnie jak Jerzy
Giedroyc. Co nam ubywa wraz z odejciem poety? Czy co siê zmieni
wraz z t¹ mierci¹? Czy to jako wp³ynie na polsko-litewskie stosunki?
- Umar³ Czes³aw Mi³osz, ale ta mi³oæ powinna trwaæ. Nie tylko w
poezji. Ta du¿a i te mniejsze. A tak¿e m¹droæ. Chocia¿ to czêsto takie
trudne. Musimy siê bardzo o to staraæ.
Andrzej Radecki
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BRACIA VILEIISOWIE
Jonas Anièas
7 maja minê³o 100 lat od chwili odrodzenia prasy litewskiej. Jej zakaz by³ jednym z najtragiczniejszych momentów w historii litewskiego
narodu. Tym brutalnym aktem w³adze rosyjskie d¹¿y³y do jego zniszczenia, wymazania imienia Litwy z mapy wiata, gdy¿ wed³ug s³ów
poety z krêgu Aury Silvestrasa Gimauskasa:
Nie ma ojczyzny bez jêzyka,
Ka¿dy to zrozumieæ mo¿e:
Zabierz Litwinowi jêzyk,
To i Litwy nie ma.
Cztery dziesiêciolecia (1864-1904) obowi¹zywa³ zakaz druku w jêzyku litewskim i przez ca³y ten czas naród litewski sprzeciwia³ siê przestêpczej polityce caratu. Fenomenalnym sposobem walki by³o knygneðystë
(noszenie ksi¹¿ek); spektrum jego przejawów by³o
bardzo szerokie i ró¿norodne: drukowanie zakazanej literatury alfabetem ³aciñskim
poza granicami okupowanej
Litwy, tajne przerzucanie
przez granicê oraz rozpowszechnianie na Litwie; tajne nauczanie, przy u¿yciu
zakazanej literatury. Jak zaznaczy³ Vaclovas Birþ iðka,
w ca³ej historii Europy nie
ma analogii do zakazu druku wydawnictw litewskich
oraz zwi¹zanej z tym walki
o wolnoæ.
Ducha litewskiego oraz
Bracia Vileiisowie, siedz¹ (z lewa)  Petras i
opór wobec polityki rusyAnupras, stoj¹  Jonas i Antanas
fikacyjnej
umacnia³y
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Aura (1883-1886), Varpas (1889-1905), inne nielegalne pisma,
wydawane na Ma³ej Litwie. Wokó³ tajnej prasy skupi³a siê nieliczna
wtedy inteligencja litewska, w której gronie byli najwybitniejsi synowie
ch³opów z okolic Poswola  Petras, Antanas oraz Jonas Vileiisowie.
Petras Vileiis (1851-1926)  utalentowany in¿ynier drogowy, znany budowniczy kolei oraz mostów, jeden z najwybitniejszych zwolenników litewskiego odrodzenia narodowego z koñca XIX - pocz¹tku XX
w. Jego dzia³alnoæ spo³eczno-narodowa by³a ró¿norodna: ci¹g³e próby wydarcia wolnoci dla prasy litewskiej u w³adz carskich; owiata
narodu poprzez popularyzacjê w czasach zakazu druku wiedzy naukowej i praktycznej; odradzanie litewskoci w spolonizowanym Wilnie;
wydawanie pierwszego litewskiego dziennika Vilniaus inios; hojny
mecenat kultury narodowej, który sta³ siê trwa³¹ podstaw¹ materialn¹
oraz duchow¹ odradzaj¹cej siê na pocz¹tku XX w. niepodleg³ej Litwy.
Antanas Vileiis (1856-1919)  lekarz-humanista, podzielaj¹cy
pogl¹dy brata w akcji lituanizowania Wilna, za³o¿yciel litewskich towarzystw i instytucji kulturalnych oraz ich kierownik, autor popularnych
ksi¹¿ek z dziedziny medycyny oraz higieny, owiatowiec.
Jonas Vileiis (1872-1942)  adwokat, wspó³pracownik Petrasa
w kulturalnej dzia³alnoci narodowej w Wilnie, podzielaj¹cy pogl¹dy
Vincasa Kudirki, cz³onek Taryby, wspó³autor oraz sygnatariusz Aktu
16 Lutego, cz³onek pierwszych rz¹dów Litwy, pierwszy jej wys³annik
w Ameryce, d³ugoletni burmistrz Kowna, jeden z najwybitniejszych litewskich samorz¹dowców, publicysta, mecenas kultury i sztuki.
Na Litwie bardzo ceni siê dokonania braci Vileiisów. Ich pamiêæ
uczczono monografi¹, uroczystociami jubileuszowymi. Litewska Konfederacja Przemys³owców ufundowa³a cztery nagrody imienia Petrasa
Vileiisa, które s¹ co roku przeznaczane osobie lub organizacji z zagranicy  za zas³ugi w promocji dziedzictwa kulturalnego Litwy, wp³yw
oraz pracê na rzecz zreformowania oraz modernizacji gospodarki, przyczynianie siê do podniesienia poziomu litewskiego przemys³u oraz przedsiêbiorczoci (z³oty medal P. Vileiisa, rzeba z jego wizerunkiem oraz
certyfikat nominacyjny); przedsiêbiorcy litewskiemu  za zas³ugi w
rozwoju drobnej przedsiêbiorczoci, doskonalenie jej kultury, mecenat
(z³oty medal); studentowi litewskiemu  za najlepsze wyniki w nauce
oraz aktywne uczestnictwo w dzia³alnoci spo³ecznej, umo¿liwiaj¹ce podjêcie wydajnej pracy w dziedzinie biznesu (rzeba premia pieniê¿na).
Wileñska Wspólnota Poswolan utworzy³a komitet spo³eczny, który
zatroszczy³ siê o uwiecznienie pamiêci Vileiisów. W jego skùad weszli
przedstawiciele nauki, oúwiaty, sztuki, drobnej przedsiæbiorczoúci, du43
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chowieñstwa, prasy, samorzàdów. Na czele komitetu stoi Dalia Bobelienë - wnuczka Jonasa Vileiðisa. Staraniem komitetu zostaùa wykonana
oraz odsùoniæta w kociele w. Miko³aja tablica pami¹tkowa, powiêcona braciom Vileiisom (autor  rzebiarz Algirdas Bosas). Komitet w
oparciu o spo³eczn¹ ideê uwiecznienia pamiêci braci za³o¿y³ Fundacjê
Vileiisów. Jej celem jest zebranie funduszy na ich pomnik, który powinien stanàã w skwerku miædzy Alejà Giedymina a ulicà Odminiø. W
tym miejscu znajdujà siæ historyczne fundamenty stolicy. Bracia Vileiðisowie sà nieodùàcznie zwiàzani z drodzeniem Litwy oraz jej stolicy.
U róde³
Vileiisowie pochodz¹ ze wsi Mediniai k. Poswola, która nale¿a³a do
powiatu poniewieskiego. W rodzinie Vincentasa i Agoty Vileiisów urodzi³o siê jedenacioro dzieci, wychowali omioro.
Brak informacji nie pozwala na uchylenie zas³ony czasu, skrywaj¹cej byt tej licznej rodziny. ¯aden z braci nie pozostawi³ wiadomoci o
swoim dzieciñstwie, m³odoci. Jedynie Jonas napisa³ wspomnienia, które
15 stycznia 1932 roku, z okazji jego 60-lecia, zamieci³a gazeta Lietuvos inios. Obrazy z ¿ycia rodziny zosta³y tu przedstawione zbyt fragmentarycznie i nie pozwalaj¹ na odtworzenie ca³ociowego obrazu.
Wie Mediniai powsta³a prawdopodobnie po reformie w³ócznej (w
drugiej po³owie XVI wieku) i rozwija³a siê z dala od wiêkszych miast,
wród lasów i puszcz, na urodzajnych równinach, na pó³nocny zachód
od Poswola, za rzek¹ Musza. Nale¿a³a do królewskiego dworu ¯adejków, dlatego jej mieszkañcy byli ch³opami królewskimi, wolnymi od
pañszczyzny, ¿yj¹cymi lepiej ni¿ inni wolni ch³opi albo pañszczyniani.
Wiêkszoæ mieszkañców wsi, jak te¿ bracia Vincentas i Anupras Vileiisowie, byli posiadaczami w³oki ziemi (21,85 ha).
W wspomnieniach J. Vileiis opisa³ miejsce urodzenia: Wie Mediniai
odpowiada³a swojemu imieniu, gdy¿ sama wie i jej pola ze wszystkich
stron byùy otoczone lasami  Apoðuotas, Sindriûniðkis, Putriðkis, Gojus,
Pupleknis  w dzieciñstwie przyszùo mi w nich zbieraã orzechy, jagody,
grzyby, ciàgle widywaùo siæ tam róýnych wisielców, strachy, duchy zùych
diabùów itp. Dalej opisuje s¹siadów: W ca³ej wsi domów 21. Wszyscy to
gospodarze na ca³ego i tylko dwóch  trzech mia³o po pó³ w³óki, jak
Dambrauskas, albo jedn¹ czwart¹  jak dwóch Pazemeckasów; z ich
dzieæmi przysz³o siê bawiæ, biegaæ po podwórku i wyg³upiaæ siê. Wed³ug
danych spisu z 1897, wie liczy³a 205 mieszkañców.
W ca³ej wsi  pisze J. Vileiis  by³o kilka rodzin, z którymi moi
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rodzice pozostawali w najlepszych stosunkach. Kto z s¹siadów nawarzy piwa, patrz, ju¿ niesie na spróbowanie spory dzban, id¹c do s¹siadów mama nios³a pod pach¹ a to ser, a na wiêksze przyjêcie  ciasto,
jak¹ gê albo jeszcze co innego. W pracach zawsze pomagali sobie
nawzajem: jedni skoñcz¹ ¿niwa, patrz - id¹ na pomoc do s¹siadów, nie
zd¹¿y³ kto wywieæ nawozu, patrz - podje¿d¿a kilka wozów do pomocy.
Jesieni¹, kiedy jedni skoñcz¹ m³ócenie, to biegn¹ do s¹siadów albo
krewnych  to by³ ca³kiem naturalny obowi¹zek [ ]. W nieszczêciu
nikt nie odmawia³ s¹siadowi pomocy, czy to ksiêdza, czy lekarza przywieæ do chorego, czy co z narzêdzi po¿yczyæ. Kto tego nie robi³, by³
uwa¿any za z³ego s¹siada, ale tacy zdarzali siê rzadko.
Mediniai przedstawia pisarka Ona Pleirytë-Puidienë (Vaidilutë) w
powieúci Tëviðkë (Ojcowizna, 1936). Wród prototypów jej bohaterów
znaleli siê Vileiisowie. Pisarka pracowa³a w redakcji dziennika Vilniaus inios, redagowanego przez Petrasa Vileiisa, prawdopodobnie
goci³a równie¿ w jego stronach.
W takiej spo³ecznej oraz duchowej atmosferze dojrzewa³y dzieci
Vileiisów: przyzwyczaja³y siê do pracy, kocha³y rodziców, rodzeñstwo,
szanowa³y krewnych i s¹siadów. W dzieciñstwie Petras, Antanas i Jonas pali byd³o, a potem  orali, bronowali, kosili i grabili siano, r¹bali
drwa. Bez w¹tpienia, w d³ugie jesienne i zimowe wieczory, kiedy matka
przêd³a we³nê czy len, ojciec skrêca³ sznury, doktor Strazevièius uczy³
dzieci Vileiisów oraz s¹siadów czytaæ w jêzyku litewskim.
Tradycje by³y dla nich ród³em cnót, które towarzyszy³y im przez
ca³e ¿ycie. Najsilniejszy by³ wp³yw domu rodzinnego. Najlepiej przedstawi³ to Petras Vileiis w ksi¹¿ce Gyvenimo diaugsmai (Radoci ¿ycia),
napisanej na wzór Johna Laboka: Ognisko naszego domu naprawdê
mo¿e byæ najtrwalsz¹ przystani¹ przed wszelkimi burzami i niebezpieczeñstwami, na które jestemy nara¿eni w ¿yciu. ¯eby mieæ tak¹ bezpieczn¹ przystañ, nie wystarcz¹ jedynie dobre chêci, musimy ze wszystkich si³ staraæ siê, by nasz dom nie by³ nudny, by oddycha³ radoci¹.
Petras  ska³a
Po zniesieniu pañszczyzny litewscy ch³opi zaczêli d¹¿yæ nie tylko do
dobrobytu materialnego, ale i do zdobycia wykszta³cenia. To by³a prawid³owoæ nowych stosunków ekonomicznych, rozwoju rynku narodowego, który dyktowa³ koniecznoæ wychowywania narodowych si³ intelektualnych. Te tendencje najwyraniej objawi³y siê wród by³ych wolnych ch³opów, gdy¿ ich byt sta³ na wy¿szym poziomie.
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Kiedy Vincentas i Agota Vileiisowie ochrzcili
swego pierworodnego syna imieniem Petras, nie
mogli przypuszczaæ, ¿e stanie siê ska³¹ litewskiego odrodzenia narodowego (gr. petros 
ska³a). Póniej Kazys Grinius powiedzia³: Nie
bez powodu ma na imiê Piotr, gdy¿ w rzeczywistoci to jest ska³a, gwarancja niezale¿noci i
rozwoju narodu. Kontynuujàc powyýszà myúl,
Jonas Ðliûpas zaznaczyù: Zas³ugi Petrasa ViPetras Vileiis
leiisa dla Litwy s¹ ogromne i nie pomylê siê
mówi¹c, ¿e jest ojcem litewskiego odrodzenia narodowego. lady jego
prac i ofiarnoci nie zatr¹ siê, dopóki ¿ywy bêdzie naród litewski. Juozas Tumas-Vaigantas nazwa³ go dobrym geniuszem naszego narodu.
Na te wysokie oceny wspó³czesnych zas³u¿y³ oddan¹ i niezwykle
znacz¹c¹ dzia³alnoci¹ na polu litewskiego odrodzenia narodowego. Jego
prace by³y oparte nie tylko na mi³oci do Ojczyzny, ale i na talencie
zawodowym. Po ukoñczeniu dwóch wy¿szych uczelni (matematyka na
uniwersytecie oraz in¿ynieria w Instytucie In¿ynierów Drogowych w
Petersburgu), osi¹gn¹³ wysoki poziom wykszta³cenia. Podobna synteza nauk decydowa³a o doskona³ej jakoci przygotowania zawodowego.
W ówczesnym Imperium Rosyjskim zas³yn¹³ jako najwy¿szej klasy
budowniczy dróg, kolei i mostów, specjalista od fundamentów kesonowych w mostach. Zbudowa³ wiele kilometrów kolei, zaprojektowa³ i
zbudowa³ w Rosji ponad sto ró¿nej wielkoci mostów.
W kwietniu 1885 o¿eni³ siê ze szlachciank¹ Alin¹ Moszczyñsk¹.
M³oda rodzina zamieszka³a w baszkirskim miecie Ufie. Vileiis by³ tam
kierownikiem budowanego odcinka kolei Samara-Ufa.
Im wiêcej sukcesów odnosi³ w pracy zawodowej, tym wa¿niejsze
to by³o dla litewskiego odrodzenia. Zyskowne kontrakty i zgromadzony maj¹tek pozwoli³y na efektywn¹ walkê o wolnoæ prasy litewskiej,
wspieranie zakazanych pism (Aura, Varpas i in.), wydawanie literatury dydaktycznej i pierwszego litewskiego dziennika, wspieranie
pierwszych objawów odradzaj¹cej siê litewskiej kultury narodowej.
Wolnoæ dla prasy litewskiej!
W autobiografii, pisanej w 1925 roku, Petras Vileiis zaznaczy³: Kiedy na Litwie by³ zabroniony jêzyk i pismo, uwa¿a³em to za najwiêksz¹
hañbê i by³o mi wstyd ¿yæ z tym uczuciem. Robi³em wszystko, by siê
pozbyæ tej hañby...
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Pierwsze kroki w tym kierunku zosta³y uczynione w Petersburgu,
gdzie w latach 1875-1876, ju¿ po ukoñczeniu uniwersytetu i kontynuuj¹c naukê w instytucie in¿ynierii drogowej, z grupk¹ przyjació³ wydawa³ gazetkê Kalvis melagis (Kowal k³amca), któr¹ sam redagowa³
i w³asnorêcznie przepisywa³. Zdaniem J. Tumasa-Vaigantasa, by³o to
pierwsze ziarno, rzucone na glebê narodow¹ i bodziec do dalszej dzia³alnoci. Nied³ugo postanowi³ rozszerzyæ tê dzia³alnoæ i spróbowa³
dostaæ pozwolenie na druk ksi¹¿ek litewskich czcionk¹ ³aciñsk¹. Sam
napisa³ ksi¹¿eczkê Apsakinëjimas apie Þemæ ir atmainas oro (Opowieúci o Ziemi i zmianach pogody), wrêczy³ probê przewodnicz¹cemu Najwy¿szego Zarz¹du do spraw prasy, i... otrzyma³ zezwolenie na
druk. Ksi¹¿eczka ukaza³a siê w 1876 w nak³adzie 2 tys. egzemplarzy.
Napisa³ wtedy: Przynios³o to najwiêksz¹ radoæ i wywo³a³o najwiêksze
zamieszanie. Zabra³em siê do dalszej pracy. Zosta³y wydane jeszcze
trzy napisane przez niego ksi¹¿ki, z czego siê cieszy³: Wydaje siê, ¿e po
13-15 latach odzyskalimy nasz druk! By³a to jednak radoæ przedwczesna. Petersburska cenzura nie zezwoli³a P. Vileiisowi na druk jego
ksi¹¿ek po tym, jak sprzeciwi³ siê temu wileñski genera³-gubernator.
Na te legalnie wydane czcionk¹ ³aciñsk¹ jego ksi¹¿ki powo³ywa³ siê
m. in. J. Baudouin de Courtenay, kiedy przez w³adze carskie zosta³ zaatakowany za wydanie wyboru litewskich pieni ludowych Antanasa
Juki tzw. ³acink¹, a nie gra¿dank¹.
W latach 1878-1904 najwy¿szym urzêdnikom carskim oraz instytucjom wrêczy³ ponad dziesiêæ prób, dotycz¹cych druku litewskich ksi¹¿ek alfabetem ³aciñskim. Co prawda, podobnymi memorandami w³adze carskie atakowa³o wielu innych przedstawicieli inteligencji litewskiej: przemys³owiec Antanas Smilga, in¿ynier Antanas Macijauskas,
jêzykoznawca Jonas Jablonskis, prawnik Andrius Bulota, lekarz Adomas Skëretis i inni. Jednak nie byùy to najwaýniejsze czynniki, które
zadecydowaùy
o zniesieniu zakazu na druki
litewskie. Zadecydowaù o tym
caùy zespóù
uwarunkowañ
spoùecznych
oraz politycznych, z któDziennik wydawany w l. 1904-1909 po litewsku w Wilnie
rych
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waýniejszym byù masowy opór narodu wobec ucisku oraz rusyfikacyjnej polityki caratu, ponadto  dojrzewanie w ca³ym Imperium Rosyjskim sytuacji rewolucyjnej.
Dlatego, mimo i¿ zniesienie zakazu druku w jêzyku litewskim 7 maja
1904 roku nie by³o bynajmniej wynikiem dzia³alnoci jedynie Petrasa
Vileiisa, zas³u¿enie zosta³ on symbolem walki o wolnoæ prasy litewskiej. Podkreli³ to Vincas Mykolaitis-Putinas w 1926 w artykule
Petras Vileiis: Takiego zwyciêstwa nie mo¿na przypisaæ jednemu cz³owiekowi, chocia¿ by³by on nawet olbrzymem. Ale kiedy podobnym momentom odpowiada skrystalizowany kszta³t duchowy jednego cz³owieka, staje siê on symbolem, a jego prace w perspektywie historycznej
nabieraj¹ jakiej szlachetniejszej treci.
Owiatowiec
Petras Vileiis doskonale rozumia³, ¿e rozwój ekonomiczny narodu
litewskiego oraz postêp spo³eczny s¹ nieod³¹cznie zwi¹zane z kszta³ceniem w dziedzinie przyrodoznawstwa, techniki oraz humanistyki. Wed³ug niedok³adnych danych, wyda³ swoim sumptem oko³o 100 ksi¹¿ek
o treci dydaktycznej. Czêæ z nich by³a jego autorstwa, inne zosta³y
przet³umaczone z jêzyków obcych (zna³ grekê, ³acinê, jêzyk niemiecki,
francuski, polski oraz angielski). Jego ksi¹¿eczki wydawa³ drukarz z
Tyl¿y, Otto von Mauderode, póniej Martynas Jankus, nastêpnie za Egon von Mauderode. Na Litwê ksi¹¿ki te trafia³y szlakami, przetartymi przez knygneysów.
Jego dzia³alnoæ owiatowa by³a ró¿norodna. By³, mo¿na powiedzieæ, pierwszym autorem pism o tematyce wieckiej. W ksi¹¿eczkach
o tematyce przyrodoznawczej dawa³ podstawowe wiadomoci z fizyki,
chemii, kosmologii, geologii, geografii, meteorologii i inne. Dostrzegaj¹c
zacofanie wsi litewskiej po zniesieniu pañszczyzny i chc¹c pomóc panom ch³opom w pozbyciu siê tego dziedzictwa, zatroszczy³ siê o wydanie ksi¹¿ek o tematyce rolniczej, hodowli trzody chlewnej.
W trosce o przysz³oæ myla³ o litewskich przedsiêbiorcach. Zarówno w pismach oryginalnych, jak i t³umacz¹c literaturê zagraniczn¹,
tworzy³ koncepcjê gospodarki narodowej, model przysz³ego jej twórcy
 gospodarza, przemys³owca, rzemielnika. Na sprawy drobnej przedsiêbiorczoci patrzy³ przez pryzmat kultury etnicznej. Jego myli dotycz¹ce uczciwoci, sprawiedliwoci i innych przymiotów moralnych s¹
aktualne równie¿ dzisiaj na niepodleg³ej Litwie, kiedy w tak bolesny
sposób uk³adaj¹ siê nowe stosunki rynkowe.
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Mo¿na twierdziæ, ¿e w osobowoci Petrasa Vileiisa w sposób harmonijny wspó³istniej¹ socha, ksi¹¿ka i lira. Jako reprezentant nauk technicznych, ¿ywo interesowa³ siê przedmiotami humanistycznymi, zw³aszcza  histori¹ Litwy. Swoj¹ owieceniow¹ dzia³alnoci¹ ci¹gle troszczy³
siê o to, by by³a odpowiednio czczona przesz³oæ Litwy, idea³ uczciwego i czynnego patrioty litewskiego. Jego pisma zawieraj¹ kardynalne i
do dzi aktualne pogl¹dy, dotycz¹ce szko³y narodowej.
Dzia³alnoæ kulturalna oraz owiatowa P. Vileiisa jest nieod³¹czna
od jego zwi¹zków z nielegaln¹ pras¹ litewsk¹. By³ jednym z inicjatorów
wydawania Aury (razem z Jonasem Basanavièiusem, Jonasem Ðliûpasem i in.), kiedy zaú w 1883 gazeta zaczæùa siæ ukazywaã, publikowaù
artykuùy o tematyce oúwiatowej, wspieraù jà finansowo. Nie popieraù
rozwoju Auðry w duchu romantycznym, staraù siæ skorygowaã jej
program w duchu pozytywistycznym, tj. skonkretyzowaæ ekonomiczne oraz spo³eczne kierunki rozwoju litewskiego ruchu, zachêca³ do unikania radykalizmu politycznego, powiêcania wiêkszej uwagi legalnym
formom dzia³ania na rzecz narodu. W 1884 zatroszczy³ siê o pozwolenie rozpowszechniania Aury drog¹ pocztow¹, ju¿ legalnie. Wspiera³
równie¿ redagowane przez Vincasa Kudirkê pismo Varpas, które zaczê³o siê ukazywaæ w 1889. W odró¿nieniu od Aury, Varpas wiêcej uwagi powiêca³ kwestiom ekonomicznym oraz spo³ecznym. By³o
to zgodne z pogl¹dami P. Vileiisa. Varpas opublikowa³ kilka jego artyku³ów, dotycz¹cych kwestii owiaty humanistycznej. Po mierci w
roku 1899 Kudirki i pogorszeniu siê warunków wydawania pisma, przeznaczy³ rodki na jego wspieranie.
O litewskoæ Wilna
Powiêci³ wiele rodków materialnych oraz si³ duchowych na odrodzenie litewskoci w spolonizowanej historycznej stolicy Litwy. Do Wilna
ci¹gnê³a go nie tylko têsknota do ojczyzny. Przez wiele lat bez przerwy,
atakuj¹c urzêdy rosyjskie w kwestii odzyskania druku, pracuj¹c na rzecz
legalizacji prasy, by³ przekonany, ¿e Litwini odzyskaj¹ druk, ¿e polepszy
siê ich byt kulturalny oraz ekonomiczny. Rozumia³, ¿e w nowych warunkach pozostawanie z dala od ojczyzny jest bezsensowne.
Z Rosji do Wilna przeniós³ siê pod koniec 1898. Przyby³, wed³ug
Juozasa Tumasa-Vaigantasa przepe³niony radoci¹ i pe³en pomys³ów
na materialne oraz duchowe odrodzenie Litwy, których by wystarczy³o
dla piêciu patriotów. Prawie w tym samym czasie w Wilnie osiedlili siê
jego bracia  lekarz Antanas oraz adwokat Jonas. Ich wsparcie by³o
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niezwykle istotne przy realizacji pomys³ów najstarszego brata.
Podstaw¹ materialn¹ odrodzenia litewskoci w Wilnie sta³ siê jego
maj¹tek w wysokoci 830 tys. rubli w z³ocie. Du¿e znaczenie nie tylko
dla umocnienia litewskoci, ale i dla poprawy bytu materialnego mia³a
za³o¿ona przezeñ w 1900 roku fabryka wyrobów metalowych, gdzie
do pracy byli przyjmowani Litwini. Innym przedsiêbiorstwem by³a za³o¿ona w 1904 drukarnia, posiadaj¹ca najnowoczeniejsze na owe
czasy urz¹dzenia poligraficzne. W tym¿e roku za³o¿y³ litewsk¹ ksiêgarniê. Prawdziwym ogniskiem kultury sta³ siê pa³ac Petrasa Vileiisa, zbudowany na Antokolu w latach 1904-1906. Dziêki dzia³alnoci kulturalnej, narodowej, technicznej oraz kapita³owi sta³ siê pierwszym obywatelem Wilna. Ten status bardzo pomóg³ w umacnianiu litewskoci.
Jego przybycie do Wilna oraz braci umocni³o tajne Towarzystwo
Dwunastu Wileñskich Aposto³ów, za³o¿one w latach 1895-1896 (ks.
Juozapas Ambraziejus, Povilas Matulionis, Donatas Malinauskas, Andrius Domaevièius, Elijas Nonevièius, Valentinas Urbonavièius). Pierwsze
kroki na rzecz budzenia litewskoci zosta³y zrobione w kociele. Aposto³owie postanowili odzyskaæ od polskiej kurii chocia¿ jeden koció³
dla Litwinów. Postanowili udowodniæ na ¿ywym przyk³adzie, ¿e w Wilnie
mieszkaj¹ Litwini (co zdecydowanie negowa³y polskie w³adze duchowne), w kociele w. Miko³aja zorganizowano litewskie nabo¿eñstwa,
Aposto³owie sami w nich uczestniczyli, piewali pieni litewskie. Cel
zosta³ osi¹gniêty: w grudniu 1901 Litwini odzyskali koció³ w. Miko³aja, który odegra³ w ich ¿yciu bardzo wa¿n¹ rolê.
Towarzystwo Dwunastu Wileñskich Aposto³ów zosta³o zalegalizowane na pocz¹tku 1904, przybra³o nazwê Wileñskie Samopomocowe

Z ¿on¹ Alin¹ (na pierwszym planie) w Po³¹dze w roku 1926.
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Towarzystwo Litwinów. Wspar³y je nowe si³y litewskie. Do pracy na
rzecz rozwoju kultury narodowej, przede wszystkim do wydawania
Vilniaus inios, P. Vileiis zaprosiù najwybitniejszych ówczesnych litewskich dziaùaczy spoùecznych: Povilasa Viðinskisa, Jonasa Jablonskisa, ks. Juozasa Tumasa-Vaiþgantasa, Antanasa Smetonæ, Gabrielæ Petkevièaitë-Bitë, Juliæ Þymantienë-Þemaitë, Pranasa Maðiotasa, Mykolasa
Birþiðkæ i in. Na jego zaproszenie z Bu³garii wróci³ Jonas Basanavièius.
10 grudnia 1904 roku Petras Vileiis wyda³ pierwszy numer dziennika Vilniaus inios. Jego droga by³a niezwykle trudna, gazeta mog³a
siê ukazaæ jedynie dziêki uporowi oraz jego rodkom, sta³a siê osi¹,
wokó³ której skupia³o siê ¿ycie kulturalne spo³ecznoci litewskiej w
Wilnie, wywieraj¹c wp³yw na ca³ej Litwie. Dziennik przygotowa³ grunt
Wielkiemu Sejmowi Wileñskiemu (4-6 grudnia 1905), na którym zarz¹dano autonomii dla Litwy, utorowa³ drogê Litewskiemu Towarzystwu
Naukowemu (1907), którego celem by³o badanie litewskiej kultury etnicznej, podnoszenie wagi nauki litewskiej. W Wilnie powsta³o Litewskie Towarzystwo Sztuki (1907), dwuklasowa szko³a litewska (1907)
oraz inne wa¿ne ogniska kultury narodowej.
Ks. J. Tumas-Vaigantas pisa³: Wilno, nie ¿adne inne miasto, przekszta³ci³o siê w litewskie Ateny [...]. Wilno znowu sta³o siê sercem Litwy, jak w czasach ksi¹¿¹t i królów. Nie mo¿na nie zgodziæ siê z opini¹
Liudasa Giry: W tym czasie Petras Vileiis to by³a postaæ monumentalna, pierwszy cz³owiek na Litwie, bez którego ani Basanavièius, ani inni
wielcy patrioci wileñscy nie dokonaliby po³owy tego, co zrobili.
Po wydaniu w ci¹gu dziesiêciu lat wszystkich rodków na potrzeby
kulturalne, a nawet zaci¹gn¹wszy d³ugi, Petras Vileiis w 1908 roku
znowu wyjecha³ do Rosji, do pracy w zawodzie. Pierwsza wojna wiatowa na d³ugo zerwa³a jego zwi¹zek z krajem ojczystym. W tym czasie
oraz tu¿ po wojnie mieszka³ i pracowa³ w Gruzji, kierowa³ pracami nad
prze³o¿eniem kolei ¿elaznej, budowa³ mosty nad górskimi rzekami, kopa³
tunele. Dopiero 17 lutego 1921 wróci³ na Litwê, przyt³oczony wiekiem
(70 lat) oraz pragn¹c przys³u¿yæ siê odrodzonej Ojczynie. Na pocz¹tku
1922 zosta³ ministrem ³¹cznoci, jednak nie odnalaz³ modus vivendi z
ówczesnymi w³adzami i musia³ odejæ.
Za zas³ugi dla kultury litewskiej oraz popularyzowanie nauk technicznych Uniwersytet Litewski dwukrotnie (1923 oraz 1926) nada³ mu
tytu³ doktora honorowego.
Petras Vileiis zmar³ 12 sierpnia 1926 roku. Jego szcz¹tki czasowo
by³y z³o¿one w krypcie katedry kowieñskiej, a 21 marca 1935 przeniesione do zbudowanego przez niego grobowca na wileñskiej Rossie.
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Antanas  przysiêga Hipokratesa
Mo¿na chyba twierdziæ, ¿e wyhodowa³ w sobie postanowienie zdobycia zawodu lekarza. W moskiewskim archiwum historycznym zachowa³a siê
teczka z dokumentami studenta Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu Moskiewskiego Antanasa Vileiisa, które ukazuj¹ nie³atw¹ drogê jego poszukiwañ i studiów.
W owym czasie konkursy na wydzia³y medyczAntanas Vileiis
ne by³y du¿e. Niektórzy m³odzi ludzie, nie dostawszy siê na studia, albo nie maj¹c nadziei na dostanie siê na ten wydzia³,
obierali nastêpuj¹c¹ taktykê: wstêpowali na kierunek przyrodniczy wydzia³u matematycznego b¹d przyrodniczego, na które zazwyczaj ³atwiej
by³o siê dostaæ, potem jako studenci, próbowali (najczêciej skutecznie)
przenieæ siê na wydzia³ medyczny. Tak¹ taktykê obra³ równie¿ Antanas Vileiis.
3 sierpnia 1883 roku zosta³ przyjêty na kierunek przyrodniczy Wydzia³u Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Petersburskiego (wydzia³u medycznego na tym uniwersytecie wtedy nie by³o). Po roku bez
egzaminów przeniós³ siê na kierunek przygotowawczy Medycznej Akademii Wojskowej w Petersburgu. Niestety, studia u³o¿y³y siê niepomylnie  29 maja 1885 zosta³ usuniêty za niezdanie egzaminów kursowych. To niepowodzenie nie z³ama³o Antanasa: eksperyment petersburski powtórzy³ w Moskwie i w czerwcu tego samego roku zosta³
przyjêty na kierunek przyrodniczy tego¿ wydzia³u Uniwersytetu Moskiewskiego i nieco póniej  przeniesiony na wydzia³ medyczny.
Kiedy przyjecha³ do Moskwy, tutaj ju¿ od ponad dziesiêciu lat dzia³a³a tajna organizacja studentów Litwinów. Jej cele by³y zgodne z aspiracjami Antanasa, dlatego wkrótce zosta³ jej cz³onkiem. Niestety, nie
uda³o siê dotrzeæ do informacji, dotycz¹cych jego dzia³alnoci w tym
moskiewskim towarzystwie. Nie zachowa³y siê informacje o jego studiach. Sytuacja materialna studenta nie by³a dobra. Nieco informacji o
tym znajdujemy w kilku zachowanych listach do brata Anuprasa. Podobnie, jak wielu ówczesnych studentów Litwinów, Antanas, widocznie, udziela³ korepetycji, jednak zarobek pewnie nie wystarcza³ na prze¿ycie.
4 lutego 1892 otrzyma³ dyplom lekarza. Nie zachowa³y siê dane o
pocz¹tkach jego pracy zawodowej  gdzie, kiedy i jakie stanowiska
zajmowaù. Wedùug úwiadectwa Gabrieli Petkevièaitë-Bitë (Dziennik czasu
wojny), oko³o 1894 by³ lekarzem w gminie Rozalimas. Jonas Vileiis w
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krótkich wspomnieniach o bracie Antanasie (1939) podkrela, ¿e przed
przyjazdem do Wilna ju¿ od kilku lat praktykowa³ w swoim miasteczku
parafialnym Poswolu, potem s¹siednich miasteczkach - Rozalimie i
przez d³u¿szy czas w Jonikeliai. Tu zaprzyjani³ siê z kierownikiem
szpitala, za³o¿onego przez Karpiów, znanym lekarzem oraz dzia³aczem
spo³ecznym Jonasem Leonasem Petkevièiusem (1828-1909).
W Wilnie
W roku 1898, mniej wiæcej w tym samym czasie, co jego bracia
Petras i Jonas, Antanas przeniósù siæ do Wilna. Tu oýeniù siæ z Emilià
Jasmantaitë (1861-1935), absolwentk¹ Instytytutu ¯eñskiego w Petersburgu, aktywn¹ uczestniczk¹ ruchu narodowego. Pierwszego wpisu w szpitalnej ksiêdze dokona³ 19 padziernika 1898. Nied³ugo potem
otrzyma³ stanowisko lekarza w siódmej dzielnicy, zajmowa³ je a¿ do
swojej przedwczesnej mierci. By³ znany dobry diagnosta, jako cz³owiek o szlachetnym sercu, dla którego przysiêga Hipokratesa by³a rzecz¹
wiêt¹ i który pod¹¿a³ z pomoc¹ dla ka¿dego cierpi¹cego cz³owieka, nie
zwa¿aj¹c na jego narodowoæ ani przekonania.
Antanas i Emilia Vileiisowie szybko w³¹czyli siê w dopiero rozwijaj¹ce siê ¿ycie wileñskiej spo³ecznoci Litwinów. Poznali tu i zaprzyjanili siê z Povilasem Matulionisem, Donatasem Malinauskasem, ks. Juozasem Abraziejusem, Jonasem i Felicj¹ Bortkevièiusami oraz innymi.
Podobnie, jak jego bracia, Antanas zosta³ aktywnym cz³onkiem tajnej
organizacji Dwunastu Wileñskich Aposto³ów.
Aposto³owie prowadzili uporczyw¹ walkê o obecnoæ jêzyka li-

Cz³onkowie organizacji studentów Litwinów w Moskwie. Antanas Vileiis 
drugi z lewa w drugim rzêdzie. 1887
53

100-LECIE ODRODZENIA PRASY LITEWSKIEJ

tewskiego w wileñskich kocio³ach. 6 listopada 1898 w imieniu wileñskich Litwinów A. Vileiis oraz D. Malinauskas wrêczyli biskupowi S.
Zwierowiczowi probê, podpisan¹ przez 300 osób. Proszono o utworzenie przy kociele w. Miko³aja litewskiej parafii, skierowanie ksiêdza
Litwina oraz zezwolenie na odprawianie nabo¿eñstw w jêzyku litewskim. Trzeba by³o wiele czasu oraz wysi³ków, by ta uzasadniona proba Litwinów zosta³a spe³niona: w koñcu 1901 koció³ w. Miko³aja sta³
siê nareszcie ogniskiem litewskoci w starej litewskiej stolicy. Petras i
Antanas Vileiisowie przeznaczyli pieni¹dze na jego restauracjê. Jonas
Vileiis w 1902 przy pomocy innych aposto³ów za³o¿y³ na strychu
wi¹tyni magazyn litewskich wydawnictw, st¹d ksi¹¿ki by³y rozpowszechniane po ca³ej Wileñszczynie.
By³ jednym z najbardziej aktywnych za³o¿ycieli organizacji kulturalnych w Wilnie. 27 marca 1904 z jego inicjatywy zosta³o za³o¿one
pierwsze legalne towarzystwo na Litwie  Wileñskie Towarzystwo
Samopomocowe Litwinów. Mimo, i¿ w³adze carskie bardzo ograniczy³y jego dzia³alnoæ, toleruj¹c jedynie jedn¹ dziedzinê  samopomoc, staraniem aposto³ów litewskoci sta³o siê ono centrum wielokierunkowej dzia³alnoci kulturalnej wileñskich Litwinów, wsparciem
materialnym oraz moralnym. Staraniem A. Vileiisa magistrat miejski
przeznaczy³ towarzystwu osiem pokoi w by³ym klasztorze franciszkañskim przy ul. Lidzkiej. Tu gromadzi³o siê Kó³ko Mi³oników Sceny, które sta³o siê zacz¹tkiem litewskiego teatru w Wilnie. W 1905
za³o¿ono chór, którym kierowali Mikas Petrauskas, M. K. Èiurlionis,
K. Tallat-Kelpa. Wieczory, organizowane przez kó³ko oraz chór, sta³y
siê niezwykle wa¿nym zjawiskiem ¿ycia kulturalnego wileñskich Litwinów.
Wielk¹ zas³ug¹ A. Vileiisa oraz kierowanego przez niego towarzystwa by³o za³o¿enie w Wilnie pierwszej litewskiej szko³y - dwuklasowej, która swoj¹ pracê rozpoczê³a oficjalnie 16 sierpnia 1907. W szkole
by³a klasa przygotowawcza oraz dwie klasy podstawowe, sk³adaj¹ce
siê z dwóch oddzia³ów. Dzia³a³a ona do roku 1917, dopóki na jej bazie
nie powsta³o litewskie gimnazjum.
Wydarzenia Rewolucji 1905 Roku zaktywizowa³y litewski ruch narodowy. Zasadniczy zwrot w tym ruchu  Wielki Sejm Wileñski, jak ju¿
wspominano, za¿¹da³ autonomii dla Litwy, a tak¿e wysun¹³ inne wa¿ne
polityczne ¿¹dania. Do komitetu organizacyjnego na rzecz zwoùania
Sejmu, skùadajàcego siæ z J Basanavièiusa, P. Viðinskisa, F. Bortkevièienë, ks. J. Ambraziejusa i innych, zostali zaproszeni Antanas i Petras Vileiðisowie. 24 grudnia 1905 wùadze carskie, mszczàc siæ za ak54
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tywnà dziaùalnoæ polityczn¹, aresztowa³y A. Vileiisa, uwiêzi³y go na
£ukiszkach i przetrzyma³y oko³o miesi¹ca.
Rozwijaj¹c dzia³alnoæ spo³eczn¹ i charytatywn¹, dr A. Vileiis wraz
z ks. V. Mironasem i ks. A Viskantasem, jesieni¹ 1906 zorganizowa³
Wspólnotê Wilnian Litwinów Ministrantów przy kociele w. Miko³aja,
która póniej przemianowa³a siê w Towarzystwo w. Zyty. W 1911
nale¿a³o do niej oko³o 800 ministrantów. Wspólnota mia³a siedzibê, w
której organizowano lekcje samokszta³ceniowe, dzia³a³a czytelnia, a
doktór Antanas udziela³ bezp³atnej pomocy chorym i niedomagaj¹cym.
W 1907 by³ jednym z za³o¿ycieli Litewskiego Towarzystwa Naukowego, wielokrotnie wybierano go na cz³onka zarz¹du towarzystwa, pieczo³owicie porz¹dkowa³ jego skarb. Wspiera³ tak¿e za³o¿one w 1907
Litewskie Towarzystwo Sztuki.
W czasie wojny z powiêceniem dzia³a³ w Litewskim Towarzystwie Wspierania Ofiar Wojny, by³ jednym z jego za³o¿ycieli, kierowa³
sekcj¹ lekarzy. 4 grudnia 1914 zosta³ wybrany do Komitetu Centralne-

Uczestnicy Zjazdu Litewskiego Towarzystwa Naukowego. Siedzà (z lewa): Jonas
Jablonskis, Julija Þymantienë-Þemaitë, Petras Kriauèiûnas, Janas Basanavièius,
Liudvika Didþiulienë-Þmona i Jonas Dielininkaitis; w rzædzie drugim stojà:
Vincas Paliukaitis, Antanas Vileiðis, NN, Adomas Skëteris. Gabrielis LandsbergisÞemkalnis, Jonas Ambrozaitis; w rzædzie trzecim: Janas Kairiûkðtis, Jonas
Spudulis, Meèislovas Davainis-Silvestraitis i Mykolas Kuprevièius
55

100-LECIE ODRODZENIA PRASY LITEWSKIEJ

go towarzystwa. Wskutek szerzenia siê chorób zakanych wród uciekinierów, znacznie wzros³o te¿ jego obci¹¿enie.
Bra³ udzia³ w zorganizowanej w dniach 18-22 wrzenia 1917 roku
w Wilnie Konferencji Litwinów. By³ jednym z 214 jej uczestników, którzy wyrazili wolê odbudowy niezale¿nego demokratycznego pañstwa
litewskiego. W tym celu zosta³a wybrana Taryba (Rada) Litewska sk³adaj¹ca siê z 20 osób, wród których znalaz³ siê równie¿ Jonas Vileiis.
Antanas Vileiis z ¿on¹ Emili¹ serdecznie powitali og³oszony 16 lutego
1918 przez Tarybê Akt Niepodleg³oci.
Zachêcony przez brata Petrasa dr Antanas Vileiis wzi¹³ siê za pióro i
wiele zdzia³a³ jako owiatowiec i popularyzator wiedzy medycznej oraz z
dziedziny higieny. V. Birika w Lietuviø bibliografia (Bibliografia litewska) odnotowa³ 17 napisanych b¹d przet³umaczonych z innych jêzyków jego ksi¹¿ek. Wiêkszoæ z nich zosta³a wydana za rodki Petrasa
Vileiisa. S¹ to Patarmës motinoms, kurios nori buti sveikos (1899, Rady
matkom, które chc¹ byæ zdrowe, drugie wydanie - 1906), Kaip pasireikia
gyvastis (1901, wg A. Knopfa, Przejawy ¿ycia), Diova (1903, wg A.
Esmarcha, Grulica), Pirmoji pagalba (Pierwsza pomoc, 1903), Kas
daryti, kad sveiki butume ir ilgai gyventume (1905, wg L. Volberga, Co
robiæ, by byæ zdrowym i ¿yæ d³ugo), Cholera ir kova su ja (1907, Cholera
i walka z ni¹), Naminis gydytojas (1908, Lekarz domowy) i in. W czasie
zakazu druku publikowa³ artyku³y o tematyce medycznej oraz higienie w
pismach Varpas, emaièiø ir Lietuvos apþvalga, Tevynës sargas,
zaú po odzyskaniu zezwolenia na druk  w Vilniaus inios, altinis,
Vilnija i in. Pisma A. Vileiisa w kwestiach profilaktyki, leczenia ró¿nych
chorób, tak¿e higieny czy sanitariów by³y wa¿nym wk³adem w owiatê
spo³eczeñstwa litewskiego w latach odrodzenia narodowego.
W warunkach wojennych bardzo pogorszy³ siê stan higienicznosanitarny Wilna oraz ca³ego kraju. Szerzy³y siê choroby zakane. Na lekarzy spad³ ciê¿ar prawie nie do udwigniêcia. Na podstawie ksiêgi rejestracji chorych
A. Vileiisa widaæ, ¿e od 1 stycznia do 31 grudnia 1917 zwróci³o siê do niego 2018 chorych, za
od 1 stycznia do 1 wrzenia 1918
 2735. Wiêkszoci wystawi³
Legitymacja Antanasa Vileiisa jako
diagnozê  tyfus.
uczestnika Konferencji Litwinów
Choroba ta, która odebra³a
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¿ycie dziesi¹tkom tysiêcy mieszkañców Litwy, sta³a siê udzia³em równie¿ samego doktora Antanasa Vileiisa. Ostatni wpis w ksiêdze rejestracji pacjentów pochodzi z 23 marca 1919 . Po krótkotrwa³ej chorobie zmar³ 9 kwietnia tego¿ roku.
Jonas - dzia³acz z krêgu pisma Varpas
By³ jedenastym dzieckiem w rodzinie. W latach 1884-1891 uczy³ siê w gimnazjum mêskim
w Szawlach. W 1892 wst¹pi³ na Wydzia³ Fizyczno-Matematyczny Uniwersytetu w Petersburgu, po czym przeniós³ siê na Wydzia³ Prawa, by ju¿ jako adwokat rozpocz¹æ pracê na
Litwie. W 1898, po ukoñczeniu studiów oraz
odbyciu s³u¿by wojskowej, dzia³alnoæ zawo- Jonas Vileiis
dow¹ rozpocz¹³ jako asystent znanego wileñskiego prawnika Tadeusza Wróblewskiego, za w 1906 sta³ siê adwokatem przysiêg³ym.
Ju¿ w m³odoci ujawni³a siê szczególnie istotna cecha osobowoci
Jonasa Vileiisa  umiejêtnoæ ³¹czenia studiów, a póniej te¿ pracy zawodowej z szerok¹ dzia³alnoci¹ spo³eczn¹. Zachêcony przez Vincasa
Kudirkê, ju¿ w czasie studiów w³¹czy³ siê do ruchu dzia³aczy z krêgu
pisma Varpas, przez dziesiêæ lat wspó³pracowa³ z nim, szerzy³ jego
liberalne idee, wiele pisa³ na tematy kulturalnego oraz ekonomicznego
odrodzenia narodowego. Od 1896, od momentu pojawienia siê w tym
pimie pierwszej jego publikacji, do 1904 og³osi³ tam 118 artyku³ów.
Odrodzenie zachêca³o inteligencjê do rozpatrywania róde³ tego ruchu, si³ spo³ecznych, prognozowania przysz³oci kraju. Stanowiska metodologiczne badaczy by³y ró¿ne, dlatego ró¿ni³y siê wnioski. Granic¹
dziel¹c¹ by³o takie lub inne rozumienie fenomenu narodu. Ci, którzy
uwa¿ali, ¿e naród jest zjawiskiem czysto antropologicznym, sk³onni byli
poszukiwaæ przyczyn odrodzenia bardziej w wiadomoci narodowej,
tzn. w czynnikach psychologicznych. Pogl¹d ten reprezentowa³ Jonas
Basanavièius, który odrodzenie narodowe traktowa³ jako abstrakt  mi³oæ do chlubnej przesz³oci narodu, jego jêzyka, obyczajów.
Odrodzenie, podobnie jak ka¿dy ruch spo³eczny, traktowa³ z pozycji socjologii pozytywistycznej i by³ przekonany, ¿e rozwój spo³eczeñstwa zale¿ny jest od sposobu produkcji (budas idirbimo) oraz
warunków materialnych (medegikos) ludzi. To by³ klucz metodologiczny do zrozumienia fenomenu narodu: najwa¿niejsze oznaki jego
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istnienia ³¹czy³ z ogólnymi stosunkami spo³ecznymi i ekonomicznymi. Nie neguj¹c w procesie odrodzenia narodowego czynników subiektywnych (jêzyk, obyczaje, przyroda ojczysta itp.), pierwszeñstwo
oddawa³ podstawie odrodzenia narodowego  rozwojowi stosunków
produkcji towarowej. Z tej pozycji rozpatrywa³ problemy spo³eczne,
ekonomiczne oraz kulturalne rozwoju popañszczynianej wsi litewskiej oraz wytrwale poszukiwa³ dróg ich rozwi¹zania. By³ przekonany, ¿e walka narodu o lepsz¹ przysz³oæ oparta jest na silnych podstawach materialnych i duchowych, dlatego bêdzie zwyciêska.
Do Wilna Jonas Vileiis, przeniós³ siê w 1898. Przez pó³ roku przebywa³ w Europie Zachodniej, gdzie pog³êbia³ studia uniwersyteckie.
Po powrocie zosta³ cz³onkiem Towarzystwa Dwunastu Wileñskich
Aposto³ów oraz aktywnie uczestniczy³ w jego akcji, zwi¹zanej z kocio³em w. Mikoùaja. Wraz z Kazysem Griniusem, Felicjà i Jonasem
Bortkevièiusami, Povilasem Viðinskisem zaùoýyù Litewskà Partiæ Demokratycznà (1902), byù jednym z zaùoýycieli tygodnika Lietuvos
ûkininkas (Gospodarz Litwy), zaú w latach 1905-1906  jego redaktorem. W latach 1907-1909 wydawa³ dziennik Vilniaus inios,
po przejêciu go od brata Petrasa, który wyjecha³ do Rosji budowaæ
kolej ¿elazn¹ oraz mosty. Bra³ udzia³ w Wielkim Sejmie Wileñskim,
by³ jednym z za³o¿ycieli Litewskiego Zwi¹zków Ch³opów (1905),
Litewskiego Towarzystwa Naukowego (1907), Stowarzyszenia Plastyków Litwy (1907), w latach 1907-1908 by³ prezesem towarzystwa kulturalnego Vilniaus kankliai. Po tym, kiedy przesta³ siê ukazywaæ dziennik Vilniaus inios wraz z innymi za³o¿y³ i wydawa³
Lietuvos inios (1909).
Po wybuchu wojny zbli¿aniu siê frontu J. Vileiis pozosta³ w Wilnie,
rodzinê wys³a³ jednak dalej od dzia³añ wojennych, na Ukrainê, gdy¿
powszechnie spodziewano siê, ¿e wojna nied³ugo siê skoñczy.
Twórca i sygnatariusz Aktu 16 Lutego
Po tym, kiedy na terenie Litwy rozpoczê³y siê dzia³ania wojenne,
wileñska inteligencja litewska stworzy³a nieoficjalne Centrum Polityczne Litwinów, które skupia³o najaktywniejszych dzia³aczy ró¿nych pr¹dów spo³ecznych, zaniepokojonych sytuacj¹ i przysz³oci¹ Litwy. Centrum Polityczne, dzia³aj¹ce tajnie, zajmowa³o siê zagadnieniami o charakterze politycznym, przygotowywa³o memoranda, wystosowywane
do niemieckich w³adz okupacyjnych, wysy³a³o swoich delegatów za
granicê i próbowa³o kszta³towaæ wiatow¹ opiniê publiczn¹ o Litwie.
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W dzia³alnoci Centrum brali udzia³ Jonas Basanavièius, Pranas Dovydaitis, Petras Klimas, Antanas Smetona, Stasys ilingas i in. Jednym z
najaktywniejszych jego dzia³aczy by³ Jonas Vileiis.
W lipcu i sierpniu 1916 niemieckie w³adze okupacyjne urz¹dzi³y
polowanie na dzia³aczy spo³ecznych Wilna: dokonano wielu rewizji,
aresztowano dzia³aczy polskich, bia³oruskich oraz litewskich. 23 lipca
1916 Niemcy zatrzymali równie¿ J. Vileiisa oraz osadzili w wiêzieniu
na £ukiszkach. Zosta³ oskar¿ony o rozpowszechnianie hase³ antyniemieckich. Grozi³a mu kara mierci. Jednak nie by³o dowodów, dlatego
zadowolono siê zes³aniem go do obozu koncentracyjnego na Prusach
Wschodnich. Po ucieczce z obozu przez jaki czas ukrywa³ siê w Berlinie, po czym we wrzeniu 1917 wróci³ do Wilna. W dniach 18-22 wrzenia bra³ udzia³ w konferencji Litwinów, na której wyra¿ono wolê narodu litewskiego do odrodzenia niepodleg³ego pañstwa. Podczas konferencji przemawia³ kilkakrotnie, staj¹c w obronie zasad demokratycznych. Do wybranej przez jej uczestników Litewskiej Taryby wszed³
jako reprezentant lewicowych warstw spo³ecznych.
W Tarybie zaznaczy³ swoj¹ obecnoæ jako jeden z najbardziej konsekwentnych bojowników o odtworzenie niepodleg³ego pañstwa. Opowiedzia³ siê przeciwko politycznym planom Niemiec o przekszta³cenie Litwy
we wschodni¹ prowincjê Reichu. 11 grudnia 1917 podczas posiedzenia
Taryby wraz z jej innymi cz³onkami  Mykolasem Birik¹, Steponasem
Kairisem oraz Stasisem Narutavièiusem  kategorycznie opowiedzia³ siê
przeciwko wiecznej i trwa³ej wiêzi z Niemcami, poprzez stworzenie z

Litewska Taryba. Pierwszy od lewej siedzi Jonas Vileiis
59

100-LECIE ODRODZENIA PRASY LITEWSKIEJ

ni¹ konwencji wojennej, ³¹cznociowej, celnej oraz pieniê¿nej. Nie popar³ pomys³u og³oszenia Wilhelma
Uracha królem Litwy.
Szczególna rola J. Vileiisowi
oraz jego przyjacio³om  M.
Birice, S. Kairisowi oraz S. Narutavièiusowi  przypad³a w przygotowaniu oraz uchwaleniu Aktu
16 Lutego. Ich wspólne oraz
twarde stanowisko nie ulegania
Niemcom zadecydowa³o o przemianach pozytywnych wród
wiêkszoci w Tarybie. Wiêkszoæ
ta zrozumia³a, ¿e unikaj¹c konfliktów z w³adzami niemieckimi, Rada
nie bêdzie w stanie og³osiæ niepodleg³oci Litwy, a wiêc nie spe³ni
tej misji historycznej, do której
zosta³a powo³ana. Ewolucja owej
wiêkszoci w litewskiej Tarybie Projekt Aktu 16 Lutego, napisany
dobrze odzwierciedlona zosta³a w przez Jonasa Vileiisa
Dzienniku: 1915 XII 1  1919 I
19 P. Klimasa (Chicago, 1988). Jonas Vileiis pisa³ we wspomnieniach:
Wp³yw Litewskiej Taryby na opozycjê nieco zwiêkszy³ siê  zaczê³a ona
dzia³aæ bardziej zdecydowanie, chc¹c siê uwolniæ od tej uwiêzi, która
zosta³a jej narzucona owymi czterema konwencjami. P. Klimas krok
buntowników okreli³ jako niew¹tpliwie ¿ywy gest w dialektycznym
procesie wydarzeñ. J. Vileiis wraz ze wspomnianymi osobami zaproponowa³ oraz podpisa³ w³asnorêcznie nowy tekst Aktu Niepodleg³oci
Litwy, który Taryba przyjê³a jednog³onie 16 lutego 1918 roku.
Tworzenie pañstwa
W koñcu 1918  na pocz¹tku 1919 roku powstawa³y struktury litewskich w³adz pañstwowych. Mykolas leevièius, który utworzy³ drugi
gabinet ministrów (26 grudnia 1918  12 marca 1919), zaproponowa³
Jonasowi Vileiisowi stanowisko wiceministra i ministra spraw wewnêtrznych. W utworzonym przez M. leevièiusa czwartym gabinecie ministrów, J. Vileiis by³ ministrem finansów. Zajmuj¹c te stanowiska, organi60
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zowa³ obronê m³odej republiki przed wrogiem zewnêtrznym, tworzy³
podstawy samorz¹dnoci kraju, zacz¹³ tworzyæ narodowy system finansowy, prowadzi³ trudne pertraktacje z Niemcami w ró¿nych kwestiach
politycznych, finansowych oraz ekonomicznych.
Od 18 grudnia 1919 do 25 czerwca 1921 J. Vileiis by³ pierwszym
(nieoficjalnym) wys³annikiem Litwy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wykona³ tam dwa zadania, zlecone przez Rz¹d kraju: zorganizowa³ wród Litwinów amerykañskich finansow¹ pomoc Litwie, stworzy³ litewskie przedstawicielstwo w Ameryce oraz wytrwale d¹¿y³ do
tego, by rz¹d USA szybciej uzna³ Litwê de iure.
Szóste dziesiêciolecie swojego ¿ycia powiêci³ Kownu, zajmuj¹c od
30 wrzenia 1921 do 2 lipca 1931 stanowisko prezydenta tymczasowej
stolicy Litwy. Za jego kierownictwa miasto prze¿ywa³o okres najwiêkszego rozkwitu we wszystkich dziedzinach i wyros³o, mo¿na powiedzieæ, do poziomu du¿ej europejskiej metropolii.
J. Vileiis dwukrotnie by³ kandydatem na stanowisko prezydenta
Litwy. Pierwszy raz  19 czerwca 1923. Podczas kadencji drugiego
Sejmu o stanowisko prezydenta kraju ubiegali siê reprezentant chrzecijañskich demokratów Aleksandras Stulginskis oraz reprezentant ludowców Jonas Vileiis. Przewaga g³osów chrzecijañskich demokratów zadecydowa³a o wygranej A. Stulginskisa. 23 maja 1926 na wspólnym posiedzeniu Rady Centrum Zwi¹zku Ch³opów Ludowców Litwy
oraz frakcji Ch³opów Ludowców Trzeciego Sejmu na stanowisko prezydenta zosta³y wysuniête kandydatury Jonasa Vileiisa oraz Kazysa
Griniusa. Po tym, kiedy rozesz³y siê k³amliwe informacje, dotycz¹ce
¿ony J. Vileiisa, Ony Vileiienë, wiêkszoci¹ g³osów poparto kandydaturê K. Griniusa i 7 czerwca 1926 zosta³ on prezydentem Litwy
2 lutego 1933 aktem prezydenta republiki J. Vileiis zosta³ cz³onkiem Rady Pañstwowej (Valstybës Taryba, od 1928 - organ doradczy
przy prezydencie republiki) oraz dostaù polecenie przygotowania projektu Kodeksu Cywilnego Litwy. Ogrom prac J. Vileiisa oraz jego zas³ugi dla Litwy zosta³y odznaczone orderem II klasy Witolda Wielkiego
(1934). Zmar³ 1 kwietnia 1942, podobnie jak bracia, zosta³ pochowany
w grobie rodzinnym na wileñskiej Rossie.
Spucizna ideowa
Przez ca³e ¿ycie Jonas Vileiis by³ postêpowym demokrat¹ oraz
humanist¹. Jego pojmowanie demokracji by³o jasne oraz pouczaj¹ce.
Konsekwentnie trzyma³ siê i zawziêcie broni³ zasady, ¿e sprawy ludzkie
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powinny byæ podstawowym wymogiem prawdziwej demokracji. Ta
kwestia sta³a siê niezwykle aktualna zw³aszcza podczas odbudowywania niepodleg³oci Litwy. ¯ycie wymaga³o jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: jakie pañstwo siê odradza? Jonas Vileiis znalaz³ siê
wród tych dzia³aczy politycznych, którzy opowiedzieli siê za demokracj¹, humanizacj¹ procesów politycznych, wyniesieniem interesów
ludzkich na plan pierwszy.
Jego pogl¹dy polityczne s¹ oryginalne, gdy¿ ³¹czy³ doktrynê liberaln¹ z ideami humanizmu spo³ecznego. Wed³ug niego, humanistyczny
sens spo³eczny odradzaj¹cego siê pañstwa jest nastêpuj¹cy: ...by byt
obywateli tego pañstwa polepszy³ siê, by jego wiêkszoæ, zw³aszcza ci
wszyscy dot¹d krzywdzeni i ¿yj¹cy w nêdzy, znaleli w tym nowym, tworz¹cym siê pañstwie, zarówno lepsz¹ ochronê ka¿dego cz³owieka, jak i
szczêliwszy materialny oraz ekonomiczny byt, ni¿ dotychczas.
Mo¿na mia³o twierdziæ, ¿e J. Vileiis, by³ najs³ynniejszym dzia³aczem samorz¹dowym na niepodleg³ej Litwie. Przestudiowa³ praktykê
wiatowych samorz¹dów, zrozumia³ ich sens oraz zadanie w spo³eczeñstwie demokratycznym. Przewodnicz¹c w ci¹gu dziesiêciu lat jednemu z najwiêkszych i najbardziej wp³ywowych samorz¹dów, tak¿e
zwi¹zkowi miast litewskich, konsekwentnie broni³ zasad demokracji,
wszechstronnie ukazywa³ problemy ich dzia³alnoci.
Pewne krêgi na Litwie by³y zaniepokojone szerz¹c¹ siê demokracj¹
parlamentarn¹, dzia³alnoci¹ partii politycznych, tak¿e samodzielnoci¹
demokratycznie wybranych samorz¹dów lokalnych. W miarê umacniania siê w³adz administracyjnych, zaczê³a ujawniaæ siê tendencja do udzielania pierwszeñstwa centrum i ograniczania praw samorz¹dów. Po przewrocie z 17 grudnia 1926 roku umocnienie siê w³adzy totalitarnej zaczê³o siê jeszcze bardziej k³óciæ z tymi zasadami demokratycznymi, na
których oparte by³y samorz¹dy.
7 wrzenia 1929 zosta³a og³oszona nowa ustawa o Samorz¹dzie Lokalnym, która w znacznym stopniu ograniczy³a dzia³alnoæ samorz¹dów
regionalnych. Oponuj¹c przeciwko tej ustawie, J. Vileiis pisa³: Bez mi³oci, bez powiêcenia ¿adna praca spo³eczna nie jest mo¿liwa, a praca
samorz¹dów nie jest niczym innym, jak prac¹ spo³eczn¹. Powinna ona
mieæ zapewnion¹ jak najwiêksz¹ wolnoæ, by mog³a przejawiæ siê jak
najwiêksza inicjatywa. Kiedy chce siê wcisn¹æ pracê samorz¹dów w narzucone z góry okrelone ramy, a ich pracowników uczyniæ podw³adnymi
wy¿szych naczelników, wtedy od podstaw burzone jest pojmowanie samorz¹dów: zamiast zapalonego, o szerokiej inicjatywie i chêci do powiêceñ
dzia³acza spo³ecznego pojawia siê pos³uszny urzêdnik, którego obchodzi
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jedynie, jak dogodziæ prze³o¿onemu,
otrzymaæ od niego pochwa³ê, zas³u¿yæ
na jaki medal lub order.
Jonas Vileiis by³ przekonany, ¿e
pañstwo mo¿e z powodzeniem funkcjonowaæ jedynie wtedy, gdy s¹ zagwarantowane podstawowe prawa
obywateli. Jego idea³em by³o pañstwo
prawa, zdolne do utrwalenia praworz¹dnoci, najwa¿niejszym gwarantem
tego wed³ug Vileiisa by³a doskona³a
kontrola organów administracyjnych
oraz dzia³alnoci urzêdników. Dlatego
konsekwentnie opowiada³ siê przeciwko takim antypodom pañstwa prawa
jak demokracja, zarz¹dzana przez komendanta wojskowego, jak w pierwszych latach niepodleg³oci, parlamentarna dyktatura jednej partii  chrzecijañskich demokratów, rzàdy dyktaJonas Vileiis na Placu £ukiskim
torskie po przewrocie 17 grudnia w Wilnie. 1938
1926. Jego stanowisko moýna scharakteryzowaã sùowami, które wypowiedziaù Jonas Daugëla o Mykolasie
Ðleþevièiusie: Jego rozumienie demokracji nie pozwoli³o mu wzi¹æ udzia³
w jakichkolwiek dzia³aniach, maj¹cych na celu znowu przy pomocy si³y
odbudowanie porz¹dku demokratycznego. ¯y³ wiar¹, ¿e u¿ycie si³y przeciwko swoim nigdy nie mo¿e byæ uwieñczone sukcesem, ale zawsze krzywdzi
sam naród, który on tak serdecznie i bezwarunkowo kocha³, dla dobra
ogólnego i pomylnoci ofiarowa³ wszystkie si³y ludzkie.
Kategorycznie potêpia³ faszyzm i bolszewizm, ka¿dy totalitaryzm,
dyktaturê osób lub partii, opowiada³ siê za woln¹ wol¹ jednostki, ró¿norodnoci¹ pogl¹dów i opinii, pluralizmem, liberalizmem. Marzy³ o takiej w³adzy, która potrafi³aby opieraæ siê na wszystkich warstwach
spo³ecznych, która potrafi³aby tak rz¹dziæ, by ludzie nie czuli, ¿e s¹
rz¹dzeni. Lubi³ cytowaæ s³owa Goethego: Welche Regierung die beste
sie?  Diejenge, welche uns lernt uns selbst zu regieren? - Jaka w³adza
by³aby najlepsza?  Taka, która nas uczy, jak samym siê zarz¹dza.
Niepokój w J. Vileiisie wzbudza³ brak tolerancji w ¿yciu spo³ecznym Litwy. Nie by³o metrykacji cywilnej, dlatego nie wystarczaj¹co
respektowano prawa obywateli niewierz¹cych. Jako cz³onek Rady Pañ63
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stwa, przygotowuj¹cy kodeks cywilny, szczególnie troszczy³ siê o to,
by wprowadzono metrykacjê cywiln¹. Twierdzi³, ¿e zdrowej rodzinie
potrzebne jest zdrowe, prawne uporz¹dkowanie jej spraw. Jego zdaniem, w aktach (urodzenia, lubu, mierci) nale¿y odró¿niæ dwa momenty: pierwszy - formalny, nale¿¹cy do pañstwa; drugi - sakralny,
nale¿¹cy do organizacji religijnej, pozostawiony w³asnym przekonaniom
obywateli.
***
¯ycie i dzia³alnoæ braci Vileiisów przypad³y na koniec XIX  pocz¹tek XX wieku. Jednak echa ich prac sprzed stu laty docieraj¹ do
naszych dni, przypominaj¹ i pouczaj¹, jak mo¿na przys³u¿yæ siê Ojczynie, ¿yæ ¿yciem ca³ego narodu, dla jego dobra powiêcaæ rodki materialne oraz duchowe. Bracia Vileiisowie  to prawdziwe przyk³ady ¿ycia
ludzkiego oraz jego zwi¹zku z pañstwem i spo³eczeñstwem dla obecnych i przysz³ych pokoleñ Litwy. Najlepszym uwiadomieniem ¿ywionych przez nich nadziei by³aby Litwa o wysokiej kulturze materialnej
oraz duchowej, szanuj¹ca tradycje i obyczaje narodowe, wartoci kulturalne oraz we wspólnocie innych pañstw krocz¹ca drog¹ postêpu.
Sztafetê s³u¿by Litwie godnie przejê³y dzieci braci Vileiisów, krzewi¹c oraz wzbogacaj¹c tradycje dzia³alnoci narodowej, pañstwowej
oraz spo³ecznej swoich rodziców. Wyrany lad w historii niepodleg³ego pañstwa litewskiego oraz w historii kultury zostawili: syn Petrasa
Vileiisa  in¿ynier, polityk oraz dyplomata Vytautas Vileiis (1887-1937);
syn rolnika Kazimierasa Vileiisa (1852-1916)  lekarz i dzia³acz spo³eczny Juozas Vileiis (1895-1971), ekonomista, historyk i polityk Vincas Vileiis (1908-1942, na zes³aniu). W walce wychodstwa litewskiego o wyzwolenie Litwy spod sowieckiej okupacji szerokà dziaùalnoúã
rozwinæùa córka Jonasa Vileiðisa, Alena Vileiðytë-Devenienë (1904-1999),
aktywnoúã przejawiali równieý jej bracia, Petras Vileiðis (1906-1986)
oraz Kazys Vileiðis (1915-1983), lekarz, równieý siostra, Rita VileiðytëBagdonienë (ur. 1920). Obecnie dla dobra odrodzonej Litwy swoj¹ dzia³alnoci¹ zawodow¹ oraz kulturow¹ s³u¿y piêkne grono wnuków oraz
prawnuków Vileiisów, mieszkaj¹cych w kraju i na uchodstwie.
Jonas Anièas
Drukuje siê w skrócie. Przek³ad z litewskiego: Teresa Dalecka
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***
Lepiej póniej ni¿ nigdy. Klub Weteranów AK po 12 latach oczekiwania, prób i protestów, zosta³ oficjalnie zarejestrowany przez w³adze
litewskie. Tak, jak znacznie wczeniej Klub Kombatantów, sk³adaj¹cy
siê z weteranów Litewskiej Formacji Lokalnej genera³a Plechavièiusa.
Nieliczni, bardziej m³odociani wiadkowie ni¿ uczestnicy tamtych wydarzeñ, podali sobie rêce, przyrzekaj¹c, i¿ uczyni¹ wszystko, a¿eby ju¿
nigdy nie zwalczaæ siebie wzajemnie.
W pa³acu prezydenta strony podpisa³y stosown¹ deklaracjê. ¯o³nierze siê wzruszyli, politycy gratulowali sobie doprowadzenia do koñca tej sprawy. By³ poczêstunek i toasty, a jedyne, w czym konkurowali
kombatanci obu formacji, to w ...piewaniu piosenek. Choæ ¿o³nierzy
litewskich wspiera³ sam Adamkus, to Polacy w komnatach rezydencji
nie byli gorsi  dononie rozbrzmiewa³y pierwszy raz po wojnie tu
pieni po polsku, na tê okazjê g³ównie legionowe, z Wojenko, wojenko
na czele.
I nic siê nie sta³o. Ani siê nie wskrzesi³ duch ¯eligowskiego, ani
Pi³sudski straszy³. Jedynie zabraknie teraz argumentów tym, którzy na
zagmatwanych dziejach obu formacji rozgrywali jakie wygodne sobie
karty.
Patrz¹c na zapadaj¹cy wieczór w oknach pa³acu, który przecie¿ tyle
widzia³, pomyla³em sobie: jak¿e bywaj¹ proste do za³atwienia sprawy,
prawie nic nie kosztuj¹ce, a jak potrafi¹ce zbli¿yæ obywateli tej samej
przecie¿ ziemi!
***
Po urlopach, wczesn¹ jesieni¹ , kiedy to czuæ jeszcze resztki lata i
podró¿owaæ jest przyjemnie, ogarnia nas epidemia konferencji, sympozjów i forów. Najlepiej dla tych, którzy mog¹ liczyæ na delegacje i honoraria za wyst¹pienia. Dobrze i dla pozosta³ych, bo przy okazji mo¿e to
byæ pouczaj¹ce.
Nie zawsze jednak. A nawet coraz rzadziej. Przedsiêwziêcia bywaj¹
obsadzane przez ludzi przypadkowych, na przyk³ad, w obradach, powiêconych problematyce mediów, bywaj¹ ludzie wcale z nimi nie zwi¹65
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zani, którzy kiedy co wydali jednorazowo b¹d od wielu lat planuj¹
co wydaæ; fora biznesowe niczym magnes przyci¹gaj¹ prezesów organizacji non profit, za najgorzej jest z historia i kultur¹  na niej przecie¿ ka¿dy siê zna!
Przygniata te¿ coraz czêciej publiczna pustomowa. Nie pozwala
ona w ¿aden sposób czêsto znaleæ odpowied na pytania: a o czym to
chce poinformowaæ zebranych g³os zabieraj¹cy? Jakie kryteria s¹ doboru w³anie takich moderatorów i przemawiaj¹cych?
Wszak najzwyklej wielu z nich musia³oby wiêcej czytaæ, no i æwiczyæ swoje wyst¹pienia. Mo¿e przed lustrem, ¿eby to by³o bardziej zrozumia³e, no i si³¹ rzeczy  mniej nudne.
***
Choæ pieszymy bardzo, to jedziemy nie za szybko  jesienna m¿awka,
a i droga na to nie pozwala, trzeba uwa¿aæ na koleiny i jamy. Podskakuj¹c, na zakrêcie i pod górkê, wyprzedza nas cysterna z napisem Mleko.
- Zanim co takiego dojedzie do celu, bêdzie ju¿ mietana  komentujemy wyczyn kierowcy mlecznego beczkowozu.
Tomasz Boñcza
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Do Radia przyszed³em pracowaæ 1 wrzenia 1980 roku. Przedtem
mia³em wiedzê niewielk¹ o audycji polskiej  po prostu nie potrafi³em
jej s³uchaæ. By³em zapalonym s³uchaczem Polskiego Radia i jakby dzisiaj powiedziano - fanem muzyki, jakiej w Zwi¹zku Radzieckim i na
Litwie nie nadawano. Nie s³ucha³em tego radia i z innego powodu: ze
wzglêdu na podnios³y styl narracji i nudn¹ retorykê. Ale kilka razy by³em w studiu, gdzie nagrywano ze mn¹ wywiady z ró¿nych okazji,
które nazywano pogadankami.
Na decyzjê pracy w radiu z³o¿y³o siê kilka przyczyn. Przede
wszystkim by³em znudzony miertelnie przemys³em i transportem,
zagadnieniami  jakie mia³ na g³owie mój dzia³ w redakcji Czerwonego Sztandaru. Coraz mniej mia³em wspólnego jêzyka z moim pra-

Redaktorzy audycji w jêzyku polskim Radia Litewskiego. Siedz¹ - Barbara
Mintautiene i Józef Paszkiewicz, stoj¹, od lewej  Wojciech Piotrowicz,
Romuald Mieczkowski i W³adys³aw Strumi³³o, 1983
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cownikiem - Salomonem Medajskim, który
przestawi³ siê jedynie na pracê patronack¹ nad
polskimi bazami Energopolu, buduj¹cymi odga³êzienie ropoci¹gu z Syberii na Bia³oru i Litwê. Z ró¿nych powodów sprawa wydawa³a
siê podejrzana. Wygl¹da³o na to, ¿e w Radiu
bêdzie wiêcej luzu, samodzielnoci - i co nie
by³o bez znaczenia  mo¿na bêdzie wiêcej zarobiæ  170 rubli, plus 30 procent honorariów.
Plus jeszcze 10 rubli za znajomoæ jêzyka obKrystyna Narkiewicz
cego, czyli ...polskiego!
Namówi³y mnie do radia panie - Krystyna Narkiewicz i Barbara
Mintautienë (Wolañska), pracowniczki audycji w jêzyku polskim. Z Krysi¹
spotykalimy siê podczas robienia cha³tur, jako przewodnicy wycieczek. By³a to wspania³a i subtelna kobieta, oddana sprawie polskoci,
cz³onkini zespo³u Pieni i Tañca Wilia. Niestety, pracowalimy razem
w radiu niewiele  Krysia zmar³a na raka.
Basiê pozna³em poprzez jej mê¿a  Laimisa, wówczas szefa polskiego dzia³u w turystyce zagranicznej, z którym ³¹czy³y mnie bardzo serdeczne wiêzy. Wówczas w Intouricie nieetatowo dorabia³o sobie
dziesi¹tki ludzi, studentów i w wiêkszoci moich znajomych z polonistyki, ale te¿ z germanistyki i filologii angielskiej. Od lat Basia nie pracuje w radiu  powróci³a do Kuriera Wileñskiego, gdzie kiedy pracowa³a jako w Czerwonym Sztandarze.
Dlaczego postawi³y na mnie? Moim atutem podobno by³a niez³a
dykcja i to, co ludzie nazywaj¹ gadanym.
Jednak¿e zanim przyszed³em do radia, musia³em odbyæ wiele d³ugich rozmów z Leonidem Romanowiczem, ówczesnym redaktorem
naczelnym Czerwonego Sztandaru, który kategorycznie nie chcia³
mnie zwolniæ. Prosi³, ¿ebym zosta³, nalega³, straszy³. Pamiêtam, kiedy przyszed³em do Jonasa Januitisa, ówczesnego przewodnicz¹cego Pañstwowego Komitetu ds. Radia i Telewizji Litewskiej SRR (tak
to wówczas siê nazywa³o), by porozmawiaæ o warunkach pracy,
zadzwoni³ telefon. Romanowicz namawia³ Januitisa, ¿eby ten nie
przyjmowa³ mnie do pracy, podpieraj¹c siê ró¿nymi argumentami.
Kiedy w koñcu powiedzia³, ¿e jestem miernot¹ i leniem, Januitis
mia³ odpowiedzieæ: No, dobrze, my go wychowamy! O rozmowie tej opowiedzia³ od razu po jej skoñczeniu, pamiêta³ o niej i potem - przy spotkaniach ¿artowa³ i pyta³, czy ju¿ nale¿ycie zosta³em
wychowany.
69

MEDIA POLSKIE NA LITWIE

Krajobraz smêtny i drêtwy...

©Romuald Mieczkowski

Kiedy przyszed³em do pracy,
ogarnê³a mnie rozpacz: to, co sz³o do
eteru, nie nadawa³o siê do s³uchania.
Trudno dzi wyt³umaczyæ, co to by³o.
Wiadomo, audycja mia³a pe³niæ rolê
propagandow¹, ilustrowaæ internacjonalistyczny sk³ad socjalistycznej
ojczyzny z ma³¹ ga³¹zk¹ polsk¹. Niewielkie jasne promyki tonê³y w
mrocznym morzu be³kotu.
W latach mojego dzieciñstwa by³a
nadawana w tzw. radiotoczce czyli
w ko³choniku oko³o godziny 24,
Barbara Mintautienë sprawdza
potem by³a ona w ró¿nych godzinach.
pocztæ od sùuchaczy.1982
Kiedy przyszed³em, nadawano j¹ codziennie, w objêtoci 30 minut, o godzinie 19, na fali redniej 271 m
(równolegle równie¿ na UKF) w Programie II Radia Litewskiego. Nie
dowiedzia³em siê nigdy potem, gdzie szukaæ historii audycji  starsi
pracownicy mówili, ¿e audycja ta w ró¿nej postaci jest od zawsze.
Nie cieszy³a siê ona dobr¹ renom¹. Niektórzy j¹ nazywali Radio
Pekin, jeszcze inni - Albañskie Radio. Spikerzy na dwa g³osy najczêciej odczytywali wa¿ne doniesienia, dokumenty partyjne, polskie piosenki nadawano jedynie z okazji wi¹t pañstwowych.
W latach szeædziesi¹tych audycj¹ kierowa³ Lew Go³ub, cz³owiek
poczciwy, zacny kolekcjoner znaczków pocztowych. Jego dewiz¹ by³o:
byle cicho. Dba³, aby pracownicy w porê przychodzili do pracy i w porê
z niej wychodzili. Ponadto  wszystko zgodnie z instrukcj¹. ¯eby byæ w
formie, chadza³ na trochê d³u¿sze obiady do domu, gdzie móg³ siê trochê i zdrzemn¹æ.
Jego nastêpc¹ by³ Henryk Niedwiecki, który przyszed³ tu z Czerwonego Sztandaru i którego pozna³em na Mostowej 14, w starej redakcji Czerwonego Sztandaru. Nie udwign¹³ audycji, wrêcz przeciwnie, doprowadzi³ j¹ do stadium agonii. Ponadto ci¹gle podpada³. Jednego razu, wychodz¹c z pokoju, w podgrzanym alkoholem towarzystwie, zapomnia³ wy³¹czyæ czajnik elektryczny. W ci¹gu nocy przepali³
on na wylot ...p³ytê pomiêdzy piêtrami! Trudno powiedzieæ, czy trafi³
siê wyj¹tkowo nie do zdarcia czajnik made in USSR, czy te¿ zbrojenie
miêdzy piêtrami by³o do kitu...
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Praca nad audycjami wygl¹da³a nastêpuj¹co: brano z Moskwy komentarz TASS, potem drugi komentarz agencji ELTA z Litwy, a koñcu
poczytano co na dwa g³osy z gazety...
Kiedy przyszed³em, obsada wygl¹da³a nastêpuj¹co: Krystyna i Basia by³y redaktorkami, by³a t³umaczka (z pocz¹tku nieetatowo) Regina
Pakalnienë i maszynistka, pani Sargautisowa, z której synem  Antonim - chodzi³em do szko³y i który potem o¿eni³ siê i wyjecha³ do Polski
i mieszka w Krakowie. Spikerk¹ by³a Krystyna Jurewicz, g³osu mêskiego u¿ycza³ nauczyciel Pawe³ Giedrojæ, który mia³ pó³ etatu i przychodzi³ na zgrywanie audycji (zazwyczaj na dwie godziny przed emisj¹).
Przed Paw³em spikerowa³ Jarek Berdowski, który o¿eni³ siê i równie¿
wyjecha³ do Polski na sta³e. By³a to doæ typowa droga ucieczki z kraju
rozwiniêtego socjalizmu, z której skorzysta³o wielu moich kolegów. Jarek
by³ bardzo solidny, ale niezwykle niemia³y. Kiedy go Niedwiecki posy³a³ po wódkê, mia³ problemy z przeniesieniem jej przez bramkê,
chronion¹ przez milicjantów, a jednego razu butelki schowa³ w pobliskich krzakach... Przyjani³em siê z Jarkiem, bêd¹c kawalerem.

Po krótkiej aklimatyzacji zacz¹³em
zmiany. Optymistycznie na nie przystawa³ nowy szef redakcji audycji zagranicznych - Jonas Lukoevièius, który wie¿o powróci³ z pracy na jakiej
placówce w USA i nie chcia³ tolerowaæ dawnych praktyk. Faktycznie da³
mi carte blanche.
Pierwsze, co zrobi³em, to zmieni³em sygna³ muzyczny audycji  zamiast jakich pompatycznych fanfarów
wzi¹³em fragment instrumentalnej,
energicznej i estradowej wersji Prz¹niczki Stanis³awa Moniuszki. Przysta³em na tym utworze, poniewa¿ pasowa³ pod ka¿dym wzglêdem  by³ melodyjny, lekko wpada³ w ucho, a ponadto skomponowa³ go nasz kompozytor, mieszkaj¹cy d³ugie lata w Wilnie.
Potem przyst¹pi³em do opracowa-
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Pierwsze zmiany

Krystyna Jurewicz  spikerka i konferansjerka. Podczas koncertu Polskiego Zespo³u Pieni i Tañca
Wilia, w którym piewa³a. 1980
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nia koncepcji audycji, która by³a adresowana
do szerokiego s³uchacza. Spróbowa³em ustaliæ, co na audycjê ma siê sk³adaæ, ¿eby ludzie
chcieli j¹ s³uchaæ. Konkurencja, wbrew pozorom by³a wielka, i wiêksza ni¿ dzisiaj (dla s³uchacza polskiego), poniewa¿ doskonale s³ysza³o siê wtedy jeszcze I Radia Polskiego  niezwykle atrakcyjny jak na tamte czasy. W³anie
Polskie Radio zawsze by³o mi wzorem kunsztu zawodowego. Doszed³em do wniosku, ¿e
na 30 minut emisji, optymalny wariant stanowiæ mog¹ cztery-piêæ pozycji.
Nastêpnie zacz¹³em realizowaæ prost¹ zaPawe³ Giegrojæ 
sadê radia  powinno byæ ono wielog³osowe i drugi spiker audycji
¿ywe. Nic w nim nie musia³o byæ bezosobo- polskiej. 1983
we, nawet wiadomoci - wprowadzi³em zasadê, i¿ dy¿urny redaktor sam dobiera sobie informacje do serwisu, z
uwzglêdnieniem  przede wszystkim - spraw lokalnych, sam czyta swój
tekst, ma³o tego  ma on byæ zilustrowany wstawkami wypowiedzi
konkretnych ludzi (nazywalimy je g³osami). Mieli ich dostarczaæ przy
okazji wszyscy redaktorzy.
Novum te¿ by³o robienie serwisu informacyjnego w soboty i niedziele  dy¿urni redaktorzy przychodzili przed audycj¹ i wgrywali aktualnoci. Rola spikerów wiêc siê mocno skurczy³a i zamknê³a siê w
zapowiadaniu pozycji audycji, przedstawianiu redaktorów i goci 
sta³a siê zajêciem wrêcz arystokratycznym, ale skoro pañstwo p³aci³o... Prawda, odczytywali oni tzw. komentarze do ró¿nych wydarzeñ,
których nie da³o siê unikn¹æ, nadsy³anych w trybie obowi¹zkowym 
by³a to sprawa polityczna. Audycje robi³y siê ciekawsze, gdy komentarze szykowali autorzy. Choæ z tym by³ problem  nie wszyscy mieli
prawo na to, a wród Polaków zaufanych by³o niewielu... Zreszt¹
zazwyczaj przynosili tak kiepskie teksty, ¿e trzeba by³o je ci¹gle przerabiaæ, na co nie wszyscy siê godzili. Na przyk³ad, jeden z nich - Polak, ówczesny symbol sukcesu, przyjaciel i s¹siad szefa, akurat wróci³
z Cypru, gdzie reprezentowa³ Litwê Radzieck¹ przy okazji jakiej wystawy. W tekcie parê razy powtórzy³, ¿e na Kiprze Litwa pokaza³a
kieramikê (na Cyprze  ceramikê). Zatrzymywalimy nagranie,
prosz¹c o powtórzenie frazy. Nic z tego! Podczas kolejnego razu towarzysz siê zdenerwowa³ i mówi: Co wy mi tu gadacie, ja pracujê w
KC i lepiej wiem, jak jest prawid³owo! Za jedno takie przyjcie p³a72
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cono mu co najmniej 35 rubli, tyle co za dwa-trzy wielog³osowe reporta¿e. Przed wejciem do studia sugerowano, aby je przewietrzyæ
i na wszelki wypadek skropiæ wod¹ koloñsk¹...
Kiedy przypominam o tych ludziach, doznajê dziwnych uczuæ.
Dzisiaj uchodz¹ za ofiary, choæ niekiedy i za autorytety w spo³eczeñstwie demokratycznym, niektórzy zasiadaj¹ w wysokich instacjach. S¹ tacy, co zmnienili niejedn¹ opcjê. Jak jeden dystyngowany pan, który dok¹d nie przyszed³, tak samo jak i dzisiaj, musia³
obowi¹zkowo wypowiedzieæ siê. Nie muszê pisaæ, ¿e wypowiedzi
te ró¿ni³y siê od dzisiejszych. Kiedy dzwoni³em do niego, ¿eby zaproponowaæ udzia³ w audycji, nagle przechodzi³ na jêzyk litewski
(wczeniej preferowa³ rosyjski), t³umacz¹c potem, ¿e akurat kto
wszed³ do jego gabinetu, placówki z za³o¿enia bardzo humanistycznej... Dzi uwa¿a siebie za guru polskoci  ci, którzy go znaj¹,
umiechn¹ siê w tym miejscu, wszak wiedz¹, i¿ z wnukiem nie bardzo dogada siê po polsku...
Takich refleksji wiele. Ale wróæmy do ludzi w redakcji. Pracowa³a, jak
napisa³em, jako spikerka Krystyna Jurewicz. Mia³a wietn¹ dykcjê, radiow¹ barwê g³osu, znana by³a te¿ jako konferansjerka w zespole Wilia, w którym piewa³a, udziela³a siê te¿ jako przewodniczka wycieczek,
gdzie te¿ Krystynê i pozna³em. Mog³a w redakcji robiæ wiêcej, ale przepisy nie pozwala³y nikomu poza redaktorami szykowaæ materia³y za honoraria. Czasami, kiedy temat siê pali³, szef przymyka³ oczy i robiono
honoraria na ludzi zaufanych. Honoraria wypisywa³ szef, co ciekawe
przed audycj¹, nie za po niej. Co za ró¿nica, przecie¿ i tak raczej nie
s³ucha³, ponadto wa¿ne by³o, aby wszystko siê zgadza³o na papierze...
Krystyna wysz³a za m¹¿ i wyjecha³a do Szczecina.
Drugim spikerem by³ Pawe³ Giedrojæ. Nie mia³ du¿o pracy. Wiêcej
wysi³ku kosztowa³o mu dojechanie do studia. 7 listopada 1980 roku, w
dzieñ wiêta rewolucji padziernikowej, kiedy z Paw³em mielimy dy¿ur, przyszed³ na wiat mój syn, Maciej, wiêc oblelimy jego narodziny.
Oczywicie, zespó³ taki, szczególnie w mediach prywatnych jest nie
do pomylenia. Bo i czy¿ potrzebna by³a t³umaczka, maszynistka?
Wszystko to móg³ za³atwiæ redaktor dy¿urny, ale przecie¿ nie móg³ za
du¿o zarobiæ!
Nowe tematy
A wiêc, w radiu zaczêto mówiæ wieloma g³osami. ¯eby ogarn¹æ jak
najwiêksze audytorium, powsta³y nowe rubryki - dla ludzi  jak porad
prawniczych, na tematy pedagogiczne, zdrowia, przyrody, felietony o sztu73
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ce polskiej, wywiady z ciekawymi
ludmi i artystami, kwadranse literackie i muzyczne. Bardzo efektywnie
pozyskaæ s³uchacza pomaga³ k¹cik
Spotkania przy mikrofonie. W tych
cotygodniowych spotkaniach pi¹tkowych odwiedzalimy rodziny polskie,
staralimy siê dociec, czym ¿yj¹, co dla
nich w ¿yciu jest wa¿ne. Kandydatów
na wywiady zg³aszali sami s³uchacze
 w ten sposób z magnetofonami przemierzylimy ca³¹ Wileñszczyznê. Ba,
redakcja otrzymywa³a listy nawet z
Radiowa Babubulejka 
Polski, Bia³orusi i £otwy.
Barbara Kalëda. 1983
Zaczêlimy do wspó³pracy zapraszaæ coraz wiêcej autorów  dziennikarzy prasowych (vice versa, niektórzy z nas pisali artyku³y do Czerwonego Sztandaru), poetów, nauczycieli, artystów, ludzi ró¿nych zawodów. Wspaniale, na przyk³ad,
sobotni k¹cik dla dzieci, a wtedy nie by³o ¿adnych dobranocek po polsku, prowadzi³a .p. Barbara Kalëda, pochodz¹ca z Krakowa. K¹cik mia³
swój zabawny sygna³ muzyczny, zaczynaj¹cy siê od s³ów Niedaleko
nad Wilejk¹ ¿y³ Babulej z Babulejk¹... Nadalimy wielokrotnie s³uchowiska, nagrane w³asnymi si³ami, wed³ug scenariusza Barbary. Jako
Babulejkê zapraszano j¹ na spotkania z dziatw¹ szkoln¹. Jeszcze wiêcej
s³uchaczy mia³ Radiowy Wincuk, o czym napiszê trochê wiêcej ni¿ej.
Niedwiedzia przys³uga prezesa
Audycja w sumie by³a dobrze notowana wród s³uchaczy i kierownictwa. Ale pewnego razu prezes komitetu niechc¹cy przedobrzy³ 
podczas codziennego zebrania powiedzia³ s³owa, po których kierownicy wszystkich redakcji zwrócili baczniejsz¹ uwagê na mnie. Mówi³ mniej
wiêcej tak: Jadê z Po³¹gi samochodem i s³ucham sobie radia po drodze. Akurat mówi¹ po polsku, krótkie rzeczowe teksty, umiejêtnie dobrana muzyka. S³owem, cukiereczek. Pomyla³em sobie, jak to jednak
w Polsce potrafi¹ pracowaæ, a¿ tu s³yszê, ¿e by³a to audycja nasza, z
Wilna. Tak oto towarzysze, trzeba pracowaæ. Pos³uchajcie tych audycji
i bierzcie przyk³ad!
Od tego czasu ju¿ audycja nigdy nie by³a taka dobra, znaleziono w
niej wiele usterek, przede wszystkim politycznych. Najbardziej dotkniê74
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ty by³ t¹ pochwa³¹ Lukoevièius, poniewa¿ do presti¿owych w jego
redakcji nale¿a³y audycje w jêzyku angielskim i litewskim, adresowane
do s³uchacza zagranicznego. Audycja polska, obliczona na s³uchacza
lokalnego, by³a do tej redakcji doczepiona sztucznie, niczym kula u nogi.
Od tego czasu zmieni³ swoje amerykañskie maniery, zamiast wolnej
rêki - jak dotychczas, wobec audycji na zasadach troski o jej ideologiczne treci zaostrzy³ cenzurê  szef redakcji nie chia³ ju¿ braæ odpowiedzialnoci za nas i postanowi³, ¿e audycjê przed nagraniem bêd¹
czyta³y przed nim jeszcze dwie osoby. Powsta³o co w rodzaju stalinowskiej trojki, a w rezultacie setki nagranych w¹tków, nie znalaz³y siê
nigdy na antenie, niedzielny felieton Wincuka trzeba by³o ci¹gle kastrowaæ i przerabiaæ po kilka razy.
Problem cenzury wydaje siê byæ bardzo enigmatyczny, gdy¿ Lukoevièius polski zna³ niezwykle prymitywnie. Ci, co czytali nasze teksty czy raczej szyfry na wy¿szym pionie, a przez pewien czas czyni³
to nawet zastêpca prezesa komitetu, stale jaki dyrektor programów,
jêzyka polskiego prawie nie znali. I ca³e szczêcie, zebranie podpisów
dlatego czasem sprowadza³o siê do formalnoci, ale by³o dla mnie, jako
kierownika dzia³u, zajêcie bardzo upokarzaj¹ce. Czytano rozszyfrowane audycje na zasadzie wy³apywania nazwisk, by potem pytaæ, co to
zacz. Szczególnie ciekawe stosowa³ metody sam Lukoevièius: gdy
pojawia³ siê rocznicowy materia³ o kim, pyta³: a kto to taki? Kiedy

Tradycja by³y wspólne wypady redakcji z jej sympatykami do ró¿nych zak¹tków
Litwy. Z lewa  Krystyna Jurewicz, Ludmi³a Siekacka, pracowniczka Instytutu
(obecnie Uniwersytet) Pedagogicznego, Barbara Mintautiene oraz Wanda
Mieczkowska z synkiem Maciejem podczas spaceru w skansenie Rumszyszki. 1982
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uzyskiwa³ odpowied, mówi³, ¿e on takiego pisarza, kompozytora czy
malarza polskiego nie zna. A skoro on nie zna, felieton trzeba zdj¹æ.
Mawia³, ¿e tylko trzech-czterech jest znanych Polaków  Mickiewicz,
Kociuszko, Chopin i Moniuszko, choæ tak naprawdê...
Na tej samej zasadzie stale otrzymywalimy uwagi w zwi¹zku z
panowaniem, panów wszak u nas  jak wiadomo - nie by³o: czêæ
rozstrzelano, czêæ wywieziono, czêci uda³o siê uciec. Tym niemniej
¿aden z dziennikarzy dzia³u nigdy nie zni¿y³ siê do formy towarzysz
czy niepoprawnej dla jêzyka polskiego formy wy. By³ to wielki problem, poniewa¿ w jêzyku litewskim taka forma jest dopuszczalna, a
nawet naturalna. Ile¿ to razy szef dawa³ wyraz swej dezaprobacie,
mówi¹c, ¿e celowo chcemy wprowadziæ pañskie maniery, co w³anie
w wietle spo³eczeñstwa rozwiniêtego socjalizmu jest nie tylko zwyk³ym, ale i niebezpiecznym ...chamstwem! Wszak wed³ug niego, tylko
do dojarki na imieninach mo¿na powiedzieæ pani... Stosowalimy tu
pewien fortel: otó¿ w papierach by³o inaczej ni¿ na antenie, po wileñsku w trzeciej osobie... Wiele razy za to dosta³em ciêgi. Jak i za u¿ywanie nazw Wilno, Kowno i innych (ta sytuacja siê powtórzy³a, kiedy
pracowa³em w Telewizji, znaczn¹ czêæ listów od zgorszonych tym
widzów litewskich zachowa³em w swej teczce pt. Donosy).
Skoro zahaczy³em o Lukoevièiusa, to jeszcze kilka s³ów o nim,
¿eby nie powracaæ do jego osoby. Kiedy zaczyna³ w radiu, trochê wczeniej przede mn¹, po powrocie z placówki w USA, pracê tu traktowa³
jako swojego rodzaju kwarantannê do dalszej kariery - przynajmniej
jako kierownik dzia³u KC. Z pocz¹tku sympatycznie by³o z nim pracowaæ, jak ju¿ wspomina³em, popiera³ inicjatywy, wpada³ nawet do nas
na kawê i co mocniejszego, opowiada³ kawa³y i swe wspomnienia z
Ameryki. Parê razy naszych pracowników podwióz³ swoj¹ wo³g¹, zawsze opowiadaj¹c, ¿e mia³ to byæ inny samochód, zagraniczny, ale nawet kupiony czy sprezentowany wówczas samochód zagranic¹ zamieniano na otieczestwienn¹ markê. Kiedy jednak nie awansowa³ - jakby
mu pêk³ i rozla³ siê woreczek ¿ó³ciowy - by³ bardzo zgorzknia³y i z³oliwy wobec wszystkich swoich pracowników. Z przyjciem niepodleg³oci po nim wszelki lad zagin¹³.
Jeszcze o zespole
Audycja by³a lubiana wród s³uchaczy. wiadczy³y o tym setki listów, niezliczone telefony. To jeszcze na starcie pozwoli³o umocniæ zespó³ redakcyjny. Z Czerwonego Sztandaru ci¹gn¹³em W³adys³awa
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Strumi³³ê, któremu sympatyzowa³em. Mia³ u mnie jak u Pana Boga na
przypiecku. Zosta³ moim zastêpc¹, jeli chodzi o zarobki, mia³ o 10 rubli
mniej, natomiast faktycznie w tym zakresie nie pracowa³, nie móg³ wiêcej mi pomóc z prostego powodu  pochodz¹c z Bia³orusi, nie zna³
litewskiego. Nie pisa³ wiêc ¿adnych planów, nie móg³ wyrêczyæ, id¹c na
zebranie czy na wyk³ócanie siê do Lukoevièiusa lub do innej w³adzy.
Nawet w czasach sowieckich w Radiu i Telewizji mówiono wy³¹cznie
po litewsku. W³adek wiele nagrywa³, jednak¿e czasami by³y problemy
 lubi³ wychyliæ sobie kielicha, st¹d trzeba by³o stale ratowaæ go z opresji, zastêpowaæ w dy¿urach. Zdo³alimy go obroniæ nawet w czasach
groteskowej prohibicji za Andropowa. Po moim odejciu z Radia W³adek nied³ugo kierowa³ dzia³em. Nie zd¹¿y³ zrealizowaæ swych zamiarów jako redaktor naczelny Naszej Gazety, pisma Zwi¹zku Polaków
na Litwie, poniewa¿ nagle zmar³.
Niezwykle cennym pracownikiem i wspania³ym koleg¹ na d³ugie
lata, o dobrym radiowym - mêskim g³osie, by³ Wojciech Piotrowicz,
którego równie¿ sprowadzi³em z Czerwonego Sztandaru, za potem,
kiedy by³a mo¿liwoæ zatrudnienia w telewizji, te¿ by³ razem. St¹d odszed³ na emeryturê. Mo¿e i lepiej, inaczej zosta³by wykoszony, jak i
inni. Pracuj¹c z nim cz³owiek by³ pewien wszystkich dzia³añ - jak w
szwajcarskim zegarku  Wojtek zawsze by³ solidny, dok³adny i odpowiedzialny, a ponadto bardzo kole¿eñski. Matematyk z zawodu, z
oczytania cz³owiek-encyklopedia, z woli Boskiej poeta. I do tañca, i do
ró¿añca. Oczywicie, by³y to czasy, kiedy i jego bogata wiedza nie mog³a byæ bardziej u¿yteczna.
Trzecim nabytkiem by³ Józef Paszkiewicz, mój kolega z roku. Po
studiach u³o¿y³ sobie karierê w Moskwie. Bêd¹c
na kursach dla pracowników turystyki o¿eni³
siê z Rosjank¹. Myla³, ¿e
wygra³ na loterii. Ale jej
ojciec - genera³, nie za
d³ugo umar³, lubny samochód zosta³ skasowany w wypadku, za ¿ona
go zostawi³a, odchodz¹c
do s¹siada... Tymczasem
Józek spali³ za sob¹
wszystkie mosty, wymel- W³adys³aw Strumi³³o
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dowuj¹c siê z Litwy (pochodzi³ z Kiejdan). Zrozpaczony przyjecha³ do
mnie. Zna³em go dobrze, moi rodzice
traktowali go jak syna. Postanowi³em pomóc i zatrudniæ go w radiu,
choæ do tego mia³ predyspozycje bardzo mizerne  wysoki, piskliwy g³os,
cedzi³ s³owa wolno i w dodatku j¹ka³
siê... Wiele zachodu kosztowa³o go
tu urz¹dziæ. Tymczasem Józek
mieszka³ jedn¹ nog¹ w moim ciasnym
mieszkaniu, drug¹ - u swoich dalekich krewnych. U nas te¿ przechowywa³ wiêkszoæ swych rzeczy.
Potem jako uda³o siê mu wymieniæ
pokój w stolicy Kraju Rad na dwa W wycieczkach brali udzia³ koledzy
pokoje w stolicy Litwy Radzieckiej. z innych dzia³ów  angielskiego i
Podczas pierwszej wyprawy dzien- litewskiego (na zagranicê), Edvinas
nikarskiej, jak¹ mu nagra³em organi- Butkus podczas takiej wyprawy
zacyjnie, pojecha³ do Trok. Rozpocz¹³ autobusem. 1982
od gazety rejonowej Przodownik. Tam nim zaopiekowa³a siê, na moj¹
probê, ¿eby siê nie zagubi³, kole¿anka ¿ony ze studiów  Irena Rapnik.
Póniej o¿eni³ siê z ni¹, przez pewien czas zatrudnia³em i j¹ w redakcji, w
zastêpstwie innej maszynistki, któr¹ przyj¹³em do pracy  Lucyny Bielawskiej, która dzisiaj jest sekretark¹ pani mer Samorz¹du Rejonu Wileñskiego.
Paszkiewicz jako jedyny nie przyj¹³ siê w zespole, by³ poza nasz¹
bardzo zgran¹ paczk¹. Wkrótce jeszcze bardziej siê odizolowa³. Nie tylko zosta³ aktywnym abstynentem i przewodnicz¹cym Towarzystwa
Trzewoci, ale te¿ wegetarianinem, stosuj¹cym bardzo dziwne diety,
nosi³ ze sob¹ ró¿ne cudownoci - kamyczki i wahade³ka, pobiera³
energiê prosto z kosmosu. Pierwszy raz mia³em z jego powodu bardzo zabawne przykroci, kiedy to z okazji imienin jego ¿ony, pilimy
wino, przyniesione przez solinizantkê. Józek zakablowa³ komu trzeba. Poczciwa i wielce dystyngowana pani z dzia³u angielskiego, której
zespó³ powierzy³ kierowanie odpowiedni¹ komisj¹ Zwi¹zków Zawodowych, reaguj¹c na sygna³ ³amania ustawy, wezwa³a mnie do siebie,
aby ochrzaniæ ...¿e mam takich pracowników. Poradzi³a, ¿eby imieniny
i inne wiêta z nim wiêcej nie obchodziæ!
Podczas pielgrzymki Jana Paw³a II w Bia³ostockiem z Wilna tysi¹ce
osób wyruszy³o na spotkanie z Ojcem wiêtym. W tym i Paszkiewicz.
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Na granicy celnicy wykryli u niego przemyt w postaci znacznej iloci
ikon. Po tym nie wróci³ ju¿ do pracy i do Wilna. Próbowa³ zaczepiæ siê
w Warszawie, jako przeladowany przez nacjonalistów, co nie by³o
zgodne z prawd¹, bo Paszkiewicz w ¿yciu spo³ecznoci polskiej nie
uczestniczy³. Nowe ¿ycie usi³owa³ u³o¿yæ z kolejn¹ kobiet¹, Litwink¹.
Chciano mu pomoc w Radiu Polskim, ale tak naprawdê nie nadawa³ siê
do pracy w tej bran¿y. Dowiedzia³em siê o tym, poniewa¿ ponad dziesiêæ lat by³em wileñskim korespondentem Radia Polonia, wspó³pracowa³em z innymi redakcjami. Potem lad o nim te¿ zagin¹³.
W redakcji jako t³umaczka pracowa³a moja kole¿anka ze studiów
Regina Pakalnienë (z domu Madejsza). Pierwsze swe kroki jako nieetatowa pracowniczka stawia³a Nijola Mas³owska. Tylko one zachowa³y
pracê w audycji do dzisiaj.
Pokój 802
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Kiedy zaczyna³em pracê, trzy dzia³y redakcji zagranicznej (litewski,
angielski i polski), przedzielone tzw. boksami, mieci³y siê w jednym
pokoju. Nie by³o to wygodne ze wzglêdu nie tylko na doæ du¿e zagêszczenie ludzi. Odczuwalimy wzajemnie skrêpowanie  grzecznoæ
nakazywa³a miêdzy sob¹ mówiæ po litewsku, nie moglimy rozluniæ
siê. Aczkolwiek stosunki z kolegami z innych dzia³ów zawsze uk³ada³y
siê bardzo dobrze. Zacz¹³em starania, solidarnie poparte przez wszystkich, o przeniesienie nas do oddzielnego lokum. W koñcu dostalimy

Andrzej Michniewski z Warszawy, odbywajacy miesiêczn¹ praktykê dziennikarsk¹, nie ukrywa swojego zadowolenia z relaksu nad Wilenk¹. 1983
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maleñki pokoik na najwy¿szym piêtrze, w samym koñcu. Zsunêlimy
ekonomicznie sto³y, ciany upiêkszone zosta³y plakatami, dziewczyny z domu przynios³y wazony. Czulimy tu wiêksz¹ swobodê i luz.
Z drugiej strony - utrzymywalimy sta³e kontakty z kolegami z innych dzia³ów redakcji. Razem obchodzilimy wiêta, spotykalimy siê u
siebie w domach, wyje¿d¿alimy na wycieczki. Z najlepszej strony zapamiêta³em Nerijusa Maliukevièiusa, który jako jedyny z dawnych pracowników redakcji pozosta³ w firmie do dzi, i to na kierowniczym stanowisku. Edvinas Butkus by³ jednym z za³o¿ycieli agencji informacyjnej BNS,
dziennikarze z dzia³u angielskiego dzi przek³adaj¹ filmy na litewski.
W pokoju podejmowalimy swych goci, wspó³pracowników nieetatowych. Na pocz¹tku lat 80. w ci¹gu dwóch miesiêcy mielimy praktykanta z Warszawy  Andrzeja Michniewskiego.
Radiowy Wincuk
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Do naszego cilejszego grona wesz³a jeszcze jedna barwna osoba
 Dominik Kuziniewicz. Kiedy zastanawia³em siê, co daæ atrakcyjniejszego do noworocznej audycji, przypomnia³em o ksi¹¿ce, któr¹ wtedy
akurat dosta³em. By³a to wydana w 1975 roku w Olsztynie, przez wydawnictwo Pojezierze ksi¹¿ka Stanis³awa Bielikowicza pt. Wincuk
gada, napisana gwar¹ wileñsk¹. A po drugie, i bardzo wa¿ne  nawi¹zywa³a do dawnych tradycji radiowych Kuku³ki Wileñskiej, czym siê
wtedy akurat by³em mocno zafascynowany. To by³a kontynuacja znanych przed wojn¹ gawêd Ciotki Albinowej (Kazimiera Aleksandrowiczowa) i Wincuka spod
Oszmiany w gawêdach K³opoty Oszmiañczuka w wykonaniu Leona Wo³³ejki.
Przynios³em ksi¹¿kê do
pracy z zaznaczonymi fragmentami felietonów. Kolegom pomys³ spodoba³ siê.
Tylko kto to odczyta? Próby
w³asne spe³z³y na niczym 
bylimy zbyt ska¿eni jêzykiem literackim. Przypomnia³em sobie ch³opaka, kolegê ¿ony z Teatru PolskieRadiowy Wincuk da³ siê polubiæ ju¿ na
starcie...
go przy Klubie Kolejarza Ire-
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ny Rymowicz, który wszystkie teksty na scenie, niezale¿nie od sztuki,
zaiwania³ po wileñsku, jak nikt inny. I ten jego talent pozostawa³ tu, w
Wilnie, niewykorzystany!? Szczêliwy traf sprawi³, ¿e i szukaæ go specjalnie nie trzeba by³o  Kuziniewicz pracowa³ w naszej firmie jako kinomechanik. Nagranie uda³o siê wymienicie i by³ to strza³ w dziesi¹tkê!
Felieton chwyci³, s³uchacze byli zachwyceni.
Na nastêpn¹ niedzielê wybralimy kolejn¹ gawêdê Bielikowicza.
Potem przeczytane zosta³y pozosta³e fragmenty ksi¹¿ki. Co pozostawa³o robiæ? Pisaæ w³asne felietony, o ówczesnych bol¹czkach. Materia³u mia³ dostarczaæ sam Kuziniewicz, za redaktorzy mieli to szlifowaæ.
W ten sposób dokonano drugiego, wa¿nego kroku. Przes¹dziæ on
mia³ równie¿ o dalszym losie Kuziniewicza, który sta³ siê gwiazdorem
gwarowym nie tylko wród Polaków na Litwie, ale i w Polsce, wród
Polonii zagranicznej - tak wcieli³ siê w tê rolê, ¿e sta³a siê ona emploi.
W ten sposób zosta³em ojcem chrzestnym Radiowego Wincuka.
Czasy stawa³y siê coraz bardziej rynkowe, a wiêc i trudniejsze. Redaktorzy ju¿ mniej ingerowali w cudze teksty, musieli dbaæ o siebie. Wincuk
coraz bardziej uniezale¿nia³ siê. W grudniu 2003 roku minê³o 20 lat, jak
pojawi³ siê na antenie. W ci¹gu tego czasu ka¿dej niedzieli by³ obecny jego
felieton, wszed³ do Radia Znad Wilii, które na starcie by³o bardzo przeciwne tego rodzaju felietonistyc, stale uczestniczy w koncertach, jest wspó³prowadz¹cym Festiwal Kultury Kresowej w Mr¹gowie. Zdarza³o mi siê
wielokrotnie obserwowaæ popisy Wincuka podczas jego licznych koncertów  na ¿ywo jest najciekawszy. Dlatego wystêpowa³ w ró¿nych sk³adach, zapraszano go nawet na wesela, aby rozweselaæ goci...
Ukaza³y siê dwie ksi¹¿ki jego felietonów. Pierwsz¹, pt. Kochaniñkie,
popatrzajcie sami wyda³ na pocz¹tku 1989 roku w Warszawie wilnianin
Czes³aw Biedulski. Dosta³em j¹ jako pierwszy z dedykacj¹: Kochanemu
Romkowi, któremu zawdziêczam ca³¹ karierê Wincuka, szczere serce i
codzienn¹ pomoc  na pami¹tkê i dozgonn¹ wdziêcznoæ  Domek-Wincuk. Do tego wydania by³a za³¹czona kaseta z nagraniami, która cieszy³a
siê wielkim powodzeniem. Druga, pt. Wszystkiego po troszeczku. Gwarowe pogaduszki Wileñskiego Wincuka ukaza³a siê w naszym wydawnictwie Znad Wilii, z ilustracjami Dominiki i Czes³awa Jachimowiczów w
padzierniku 1993 roku. Na moim egzemplarzu dedykacja od autora:
Drogiemu Romkowi, Krzestnemu Wincuka, w dowód ogromnej wdziêcznoci na pami¹tkê  od serca i duszy  Wincuk-Dominik.
Trzeba jednak przyznaæ, i¿ felietony ma starcie literacko by³y lepsze
 wówczas prócz Dominika pracowa³ nad nimi Piotrowicz, ja dokonywa³em te¿ ich szlifu. Tamte s¹ mniej przegadane, mniej w nich ob81
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cych gwarze wileñskiej rysycyzmów i zachwaszczeñ, charakterystycznych dla potocznej mowy mniej wykszta³conych Polaków.
Dlaczego felietony mia³y takie powodzenie? Z racji miesznoci naszej mowy, kiedy s³uchamy samych siebie? W Polsce z nostalgii do
dialektu i zapiewu wileñskiego? Mylê, ¿e jedno i drugie jest wa¿ne, a
ponadto i treæ. Opowiada ona o ¿yciu Polaków litewskich, ich problemach w sposób rozs¹dnie-ch³opski, z autoironi¹ i wielkim poczuciem
humoru. Anegdotki, m¹droci, przys³owia i porzekad³a ludowe, ró¿ne
przypowiastki stanowi¹ wa¿ne sk³adniki mowy Wincuka.
O ile dzisiaj, po uzyskaniu niepodleg³oci, mo¿na mówiæ o wszystkim, to zgo³a inaczej z tym felietonem by³o wtedy. W³aciwie ka¿dy
móg³ byæ zdjêty z anteny. Na tê ewentualnoæ nagrywalimy co najmniej dwie-trzy gawêdy, by zamieniæ niekiedy w ostatniej chwili. Powodem zdjêcia by³y kolejki, brak jakiego towaru, na przyk³ad papieru
toaletowego (a brakowa³o niemal wszystkiego!), ba³agan w jakiej instytucji. Szef wtedy potrzebowa³ szczegó³ów  konkretnych nazwisk,
faktów, by cieñ nie pada³ na wszystkich pracowników bran¿y...
Bi³o to w sedno felietonu  wszak bez dat i konkretów s³uchacz doskonale wiedzia³, o co chodzi. Kilkakrotnie uda³o siê zakamuflowaæ pewne treci i z tego powodu by³em wywo³ywany na dywanik, czasami
pouczeñ udziela³y nieznajome osoby trzecie. Nieraz koñczy³o siê na
pisaniu objanieñ, los Wincuka bywa³ zagro¿ony. Ale rubrykê zamkn¹æ
by³o ju¿ za póno, redakcja otrzymywa³a zbyt du¿o listów, czuæ równie¿
by³o wiatry pierestrojki. By³ to mój najwiêkszy sukces, jeli chodzi o
¿ywotnoæ pomys³u. Aczkolwiek audycjê dzisiaj robi¹ zupe³nie inni ludzie, gawêda Wincuka nadal jest na antenie, w³aciwie w tej samej postaci
i podoba siê ludziom. Obecna jest i w Roz³oni Znad Wilii.
Zaplecze techniczne
Sprzêt, na jakim pracowalimy, godny jest dzi muzeum. By³y to
szpulowe magnetofony marki Riporter 6, produkcji wêgierskiej, o
wadze ponad dwóch kilogramów. Zasilane szecioma du¿ymi bateryjkami, na d³u¿sz¹ rozmowê nale¿a³o wzi¹æ zapasowy komplet. Nagrane
szpule (o prêdkoci 19 m/min.) by³y przegrywane na magnetofony studyjne o prêdkoci 38 m/min. Magnetofon mia³ mikrofon z podstawk¹statywem, w razie potrzeby wysuwanym na odleg³oæ oko³o metra.
Wa¿n¹ czêci¹ pracy by³ monta¿. Na Wileñszczynie, szczególnie
wród ludzi mniej wykszta³conych, mowa nie nale¿a³a do silnej strony.
Czasami, ¿eby zrobiæ trzy minuty, trzeba by³o spêdziæ co najmniej trzy
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godziny na monta¿u. Polega³ on na wycinaniu niepoprawnych wyrazów, powtórzeñ, przestawianiu miejscami ca³ych fragmentów. Pamiêtam, jak pewnego razu poci³em siê niezmiernie d³ugo nad monta¿em
rozmowy z jednym dzia³aczem (teraz te¿ dzia³a, jest prezesem) i z dwudziestu minut wreszcie zlepi³em chyba dwie. Problem polega³ nie tylko
na b³êdach jêzykowych, ale i logicznych, braku zakoñczenia myli. Po
emisji rozmowy, kiedy spotka³em mego rozmówcê, tak oto rzek³: Ba³em siê tej audycji jak czorta, ale kiedy pos³ucha³em siebie, pomyla³em
 niepotrzebnie, mówi³em sk³adnie i do rzeczy.
Potem by³y magnetofony kasetowe tej samej firmy Made in Hungary, ale nawala³y, by³y problemy z jakoci¹, wiêc a¿ do 1988 roku, do
mojego odejcia do Telewizji, pracowa³em na sprawdzonym magnetofonie szpulowym. Na nim nagra³em tysi¹ce rozmów, w tym za znanymi
pisarzami i artystami, jacy od czasu do czasu przyje¿d¿ali do Wilna  m.
in. z Tadeuszem Konwickim, Jerzym Waldorfem, Andrzejem Strumi³³¹,
Romualdem Twardowskim, Maryl¹ Rodowicz, Ryszardem Rynkowskim
(wtedy w zespole Vox), Andrzejem Rybiñskim i wielu innymi.
Nagrane zawczasu materia³y by³y scalane w studiu. Scalania dokonywali dy¿urni redaktorzy oko³o pó³torej godziny przed emisj¹. Nie
by³o mo¿liwoci rozmowy wtedy na ¿ywo, nawet ze sprawdzonym
rozmówc¹, ze wzglêdu na cenzurê. Przede wszystkim ze strony szefa 
z tzw. g³awlitem (oficjaln¹ cenzur¹) wiêkszego problemu nie by³o,
podpis uzyskiwa³o siê na papierach audycji niemal automatycznie.
W studiu te¿ dodawany by³ podk³ad muzyczny, czasem niektóre
efekty  t³umu, szczekania psów, wycia wiatru... Piosenki w ca³oci
gralimy rzadko  brakowa³o czasu, audycje pêka³y w szwach - problemu z tematami nie by³o, by³ raczej problem, ¿eby te materia³y wypuciæ. Redaktorzy b³agali, ¿eby je daæ. Decyzja nale¿a³a do mnie, za
bardzo pomocna by³a w tym w³asna siatka programowa.
W studiu audycje nagrywa³y operatorki. Najbardziej lubilimy Angelë Akanavièiûtë. By³a to m³oda, urocza i subtelna studentka lituanistyki. Miss caùego Radiokomitetu. Potem Angelë byùa mojà koleýankà w
Telewizji  prowadziùa niedzielne koncerty ýyczeñ, a obecnie jest
wspóùprowadzàcà popularnej audycji Sveika, brangioji (Witaj, najdro¿sza). Urodzi³a trójkê dzieci, nadal umiechniêta, pogodna i mi³a.
Dzi technika posz³a do przodu. Magnetofony cyfrowe mieszcz¹ siê
damskiej torebce. Informacje mo¿na przekazywaæ na bie¿¹co dziêki telefonom komórkowym z miejsca wydarzeñ  w drodze, z dalekiej wsi,
poród t³umu, z sali obrad. Dzisiaj wiêcej te¿ osób wykszta³conych,
poprawnie mówi¹cych po polsku. Dlaczego wiêc tak ma³o ¿ywych,
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autentycznych g³osów na antenie w programach polskich? Dlaczego
zanik³ tak wa¿ny i klasyczny gatunek radiowy jak reporta¿? Nigdy go
w ostatnich latach nie s³ysza³em. Zdarzaj¹ siê wywiady, ale nikt nie
pokusi³ siê o napisanie s³uchowiska.
Telefon daje ogromne mo¿liwoci, na przyk³ad, rozmowy ze s³uchaczami na wa¿ne tematy codziennoci. Dlaczego czerwon¹ nici¹ nie przechodzi w tych audycjach jaki wa¿ny temat, na jaki wypowiadaliby siê
s³uchacze? Czy¿by telefon potrzebny by³ jedynie do konkursów?
Mo¿e po tym, jak dojdzie do nasycenia siê totaln¹ dyskotek¹, radio powróci do bardziej w³aciwych sobie form wspó³pracy ze s³uchaczem. To zjawisko ju¿ siê obserwuje gdzieindziej.
Spotkanie z Jaruzelskim
Pierwszym wysokim dygnitarzem Polski Ludowej, który zauwa¿y³ Polaków na Litwie, by³ genera³ Wojciech Jaruzelski. Odby³o siê
spotkanie z zespo³em Czerwonego Sztandaru. Z tej okazji redakcja
gazety w roku 1986 jako pierwsza zosta³a przeniesiona do nowo zbudowanego Domu Prasy. Jako dziennikarz radiowy te¿ zapisa³em siê na
to spotkanie. Szef za³atwi³ dla mnie pozwolenie. Ale przedtem musia³em przejæ instrukta¿, zosta³em pouczony, jak nale¿y siê zachowywaæ siê podczas takich spotkañ. Osobnik o zniekszta³conym szlacheckim nazwisku poinformowa³, ¿ebym przede wszystkim g³osu nie zabiera³, ¿adnych pytañ nie zadawa³. Nasza rozmowa koñczy³a siê w nastêpuj¹cy sposób. Pouczaj¹cy wzi¹³ za guzik mojego p³aszcza (sk¹din¹d modnego wtedy) i spyta³: Widzê, niele wam siê powodzi. A kim,
miêdzy innymi, bylicie w wojsku? Szeregowym. Aha, a on - widzicie,
genera³. I on wyjedzie, a wy zostaniecie!
Potem widzia³em tego cz³owieka na imprezach polskich (w s³ynnym, bodaj¿e jedenastym rzêdzie, który by³ do dyspozycji goci specjalnych), a nawet w rozmowie przy kawie w 1990 roku z jednym z
wysoko notowanych dzi dzia³aczy polskich.
O czym mogli mówiæ, tego nie wiem.
Wyjazdy. Moje odejcie z radia
Zadomowi³em siê w radiu na dobre. Mimo wszystko, pierestrojka dawa³a nowe mo¿liwoci. Zacz¹³em budowaæ kontakty z Polskim Radiem,
dosz³o do pierwszych wymian materia³ów, zaczêlimy dostawaæ nagrania.
Pojecha³em parê razy do Polski (choæ szef komitetu nic nie mia³ przeciwko
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takim wyjazdom, to naczelny uporczywie na podaniach dopisywa³: odliczyæ spêdzone dni w Polsce od urlopu). Szczególnie go zdenerwowa³o,
pamiêtam, zaproszenie od Wojewody Suwalskiego w zwi¹zku z wrêczeniem mi w 1988 roku nagrody Za odwagê w myleniu i dzia³aniu.
Od 1986 roku otrzymywa³em zaproszenia na Spotkania Suwalskie
 Kultura i rodowisko na Wigrach, organizowane z udzia³em Ministerstwa Kultury PRL, Wojewody Suwalskiego i Rektoratu Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie. Podczas tych Spotkañ pozna³em wielu
wspania³ych ludzi, m. in. prof. Andrzeja Strumi³³ê, prof. Juliusza Bardacha, doc. Irenê Oborsk¹, doc. S³awomira Czajkowskiego, prof. Jana
Berdyszaka, ludzi ze rodowiska suwalskiego, z którymi w latach póniejszych po³¹czy³y mnie wiêzy wspó³pracy. Z wieloma z nich ³¹cz¹ i
dzisiaj serdeczne kontakty. Choæ przedsiêwziêcie odbywa³o siê dos³ownie za miedz¹, to do Suwa³k jecha³o siê dooko³a, przez Grodno 
przejcia w Ogrodnikach jeszcze nie by³o.
Z tych Spotkañ przywozi³em wiele ciekawych materia³ów, choæ
najcenniejsz¹ by³a praca za kadrem, d³ugie nocne rodaków rozmowy.
A potem czeka³em szansy, aby urwaæ siê znowu na kilka dni. Zaproszenia do prezesa skutecznie przesy³a³ w imieniu organizatorów doc. Ryszard Winiarski, prorektor ASP w Warszawie, znany artysta-malarz. W
roku 1987 tak oto pisa³: Powo³uj¹c siê na to, ¿e na ubieg³orocznych
Spotkaniach Suwalskich na Wigrach uczestniczy³ redaktor p. R. Mieczkowski, który bardzo szeroko upowszechni³ szlachetn¹ ideê tej imprezy
w Radiu Litewskim, a tak¿e w prasie wileñskiej, jak równie¿ zna zagadnienia, które s¹ poruszane w Spotkaniach  pragniemy, aby red. R.
Mieczkowski uczestniczy³ w obradach tegorocznej imprezy...
W tych czasach poprzez Klub Literacki ZLP w Bia³ymstoku zaczê³y
zawi¹zywaæ siê pierwsze wiêzy literackie. I w tej materii radio odegra³o
sw¹ misjê, nawietlaj¹c kontakty polskich poetów Wilna z ich kolegami
w Polsce. Taki kontakt powsta³ dziêki inicjatywie Eugeniusza Kurzawy,
ówczesnego prezesa Klubu Literackiego ZLP w Bia³ymstoku. Spotkanie poetów odby³o siê w Wilnie dniach 22-29 listopada 1988 roku.
Przedtem pojecha³em do Suwa³k, jako litewski dziennikarz, do towarzystwa doc. W³odzimierza Czeczota, który pojecha³ na jakie obchody
kombatanckie. Szykowano siê wtedy do otwarcia przejcia granicznego w
Ogrodnikach. Dla zas³u¿onego weterana wojny, a by³ on wtedy równie¿
cz³onkiem Zarz¹du Towarzystwa Przyjani Litewsko-Polskiej, zrobiono
wyj¹tek i pozwolono przekroczyæ granicê w³anie w tym miejscu nieoficjalnie. Wygl¹da³o to tak: wyruszylimy z Wilna wo³g¹ w sk³adzie: pan
Czeczot z ¿on¹, kierowca i ja. Na granicy czeka³ inny samochód z Polski.
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D³ugo nie moglimy uwierzyæ w to, ¿e po nieca³ych trzech godzinach mo¿na byæ zagranic¹, w Suwa³kach... Tak oto pierwszy raz w ¿yciu prze¿y³em uproszczon¹ odprawê celn¹. W drodze powrotnej zrobi³em z tego
konkretny u¿ytek: z jednym z kolegów dziennikarzy machn¹³em aparat
fotograficzny Zenit na maszynê do pisania marki £ucznik. By³ to przemyt bardzo niebezpieczny i polityczny - w Sojuzie posiadanie w domu
maszyny do pisania wymaga³o specjalnego zezwolenia.
Siêgaj¹c wspomnieniami do tamtych czasów i wyjazdów do zaprzyjanionych krajów RWPG, szczególnie dla m³odego pokolenia warto
przytoczyæ fragmenty tzw. charakterystki-rekomendacji, któr¹ podpisywa³o naczalstwo. Opinia ta, a w³aciwie kalka, do której tylko podstawiano nazwisko i parê faktów, by³a podstaw¹ w tzw. OWIR-ze (otdie³
wiz i registracij) do ubiegania siê o zezwolenie na wyjazd zagranicê.
Kopiê jednej z nich zachowa³em na pami¹tkê: Podczas pracy w Goskomitecie tow. R. Mieczkowski wykaza³ siebie jako zdolny pracownik

Podró¿owano tak¿e dalej  m. in. do innych zak¹tków imperium, na Syberiê, do
krajów tzw. obozu socjalistycznego i w skali ca³ej firmy. Autor wspomnieñ
 pierwszy od prawej w pierwszym rzêdzie wród pracowników Radia Litewskiego i Telewizji podczas wycieczki na Krym. Bachczysaraj 1984
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twórczy. Do pracy ma stosunek sumienny. W zespole cieszy siê autorytetem. Tow. R. Mieczkowski bierze czynny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym,
wybrano go do Zarz¹du Zwi¹zków Zawodowych redakcji, nale¿y do
Zwi¹zku Dziennikarzy ZSRR. Politycznie wykszta³cony, moralnie uodporniony (owe upiorne: politiczeski gramotien, moralno ustojcziw).
Zagranic¹ krewnych nie ma.
Co kry³a za sob¹ taka opinia? Wszak by³y to tylko s³owa, s³owa-bramki. Wiadomo, krewni w Polsce byli, ale mo¿e liczyli siê najbli¿si, mo¿e Polskê, mimo trudnoci wyjazdowych, nie uznawano za prawdziw¹ zagranicê? To nie jest dowód pojedynczej paranoi, ale zjawiska bardzo pospolitego. ¯eby cz³owiek móg³ wyjechaæ - niezbêdne by³o zebranie, protokó³ i
podobna beletrystyka. ¯eby w razie czego mieæ kogo poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoci... Potem trzeba by³o oddaæ papiery (ach, te kolejki!) i co
najmniej miesi¹c czekaæ. Nastêpnie za³atwia³o siê sobie bilet kolejowy.
Ale jaka¿ by³a radoæ, kiedy cz³owiek znajdywa³ siê w innym wiecie, poród mi³ych sobie ludzi, wiat³ych rodaków! Ile¿ im zawdziêczam!
Wiosn¹ 1988 roku kierownik oddzia³u personalnego Donatas Kaitulis poinformowa³ o tym, ¿e wkrótce powstanie audycja polska w Telewizji Litewskiej. Kaitulis ¿yczliwie odnosi³ siê do mnie, bardzo podoba³a siê mu nasza audycja radiowa, czêsto j¹ broni³. W³anie on namówi³
mnie, abym rozpocz¹³ pracê przygotowawcz¹ nad nowym programem.
Praca ta trwa³a ...tydzieñ czasu. W niedzielê, 3 sierpnia 1988 roku równie¿ zabrzmia³y takty Prz¹niczki, ale w winiecie pó³godzinnego programu TV Panorama Tygodnia po polsku.
Nast¹pi³ kolejny etap w moim ¿yciu. W Telewizji up³ynê³o mi 14 lat.
Nie pozosta³o ani jednej osoby z dawnych czasów, zapanowa³a moda
na swoich, nie obesz³o siê bez intryg. Przyszed³ dzieñ w 2002 roku,
kiedy z takim nowym, bez wykszta³cenia wy¿szego i nieu¿ywanym
dotychczas szefem, dziennikarzem z nowego klucza i ja musia³em siê
rozstaæ. Nikt nie powiedzia³ dziêkujê, nie wrêczy³ kwiatka, nie by³o z
kim ¿egnaæ siê przy butelce wina.
Wspó³praca z innymi rozg³oniami
Aczkolwiek rozsta³em siê z audycj¹ radiow¹ w 1988 roku, to mój
romans z radiem trwa³ jeszcze co najmniej dziesiêæ lat. Wspó³pracowa³em z Radiem Polskim. Na pocz¹tku lat 90., kiedy by³o wielkie zainteresowanie Litw¹, nadawano moje relacje z Wilna chyba we wszystkich
programach, a tak¿e w wielu nowo powsta³ych rozg³oniach prywatnych nie tylko w Warszawie, lecz i w ca³ej Polsce. Kiedy zainteresowa87
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nie Litw¹ minê³o, za do Wilna poczê³y przybywaæ ca³e ekipy dziennikarzy, wspó³pracy by³o coraz mniej. Stale ze mn¹ wspó³pracowa³ Program V, czyli Radio Polonia, dla której raz w tygodniu robi³em felieton.
Dziêki niemu nawi¹za³em wiele ciekawych znajomoci, dzwoniono do
mnie z ca³ego wiata. Potem za felietony p³acono coraz mniej, a¿ i to
siê skoñczy³o.
Przez pewien czas mia³em dobre kontakty z BBC. W 1990 roku,
podczas pobytu w Rzymie pozna³em dziennikarza Sekcji Polskiej, Wojciecha P³azaka. Ju¿ wtedy, choæ by³y to czasy sowieckie, rozmawialimy o wspó³pracy. Pod koniec tamtego roku nagra³em dla BBC pierwsze swe felietony. BBC szuka³o mo¿liwoci wejcia na Wschód. 29 grudnia 1990 roku Eugeniusz Smolar, dyrektor Sekcji Polskiej BBC w licie
do mnie napisa³:
(...) Ogromnie siê cieszê, ¿e mo¿emy liczyæ na Pana jako na korespondenta Sekcji Polskiej BBC. Jestemy ogromnie zainteresowani przekazywaniem polskim s³uchaczom mo¿liwie du¿o wa¿nych informacji o
wydarzeniach na Litwie. Nieprzypadkowo Lech Wa³êsa w swoim inauguracyjnym przemówieniu wyranie oddzieli³ kwestiê stosunków z Litw¹,
Bia³orusi¹ i Ukrain¹ od stosunków z Rosj¹.
Bêdziemy do Pana dzwoniæ, prosz¹c o przygotowanie oko³o dwuminutowych korespondencji Pañskim g³osem. Czy ma Pan mo¿liwoæ nagrywania na magnetofon wypowiedzi polityków i innych osobistoci, a
nastêpnie przekazywania ich do nas droga telefoniczn¹?
Zgodnie z Pañsk¹ sugesti¹ napisa³em list do p. Maliukevièiusa w
sprawie ewentualnej retransmisji programów Sekcji Polskiej BBC. Za³¹czam kopiê listu i polecam tê sprawê Pañskiej trosce, jeli dojdzie
Pan do wniosku, ¿e co da siê zrobiæ, by zdobyæ przychylnoæ dla tego
projektu. Zwiêkszy to automatycznie iloæ czasu na antenie Radia Litewskiego w jêzyku polskim, a my bêdziemy w stanie dostarczyæ s³uchaczom w Wilnie (byæ mo¿e i gdzie indziej) program, którego (nieskromnie stwierdzê) nie jest w stanie zrobiæ ¿adna stacja w Polsce czy na
Litwie. By³bym wdziêczny za Pañskie ewentualne uwagi i sugestie.
Pozostajê pod du¿ym wra¿eniem wspania³ego wywiadu, jakiego Pan
udzieli³ na temat Polaków na Litwie, a który nadalimy podczas wi¹t.
Mylê, ¿e gdybym pracowa³ w radiu, niew¹tpliwie dosz³oby do
wspó³pracy i wczeniejszej obecnoci BBC na falach Radia Litewskiego. Jednak¿e by³em zajêty Telewizj¹ i dwutygodnikiem Znad Wilii,
natomiast taka wspó³praca nie za d³ugo powsta³a z za³o¿onym na bazie
czasopisma Radiem Znad Wilii. Kontynuowana natomiast by³a przez
pewien czas moja osobista wspó³praca z BBC.
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13 stycznia na Wie¿ê Telewizyjn¹ pojecha³y czo³gi. Tej nocy by³em
z dzieæmi sam w domu  ¿ona wyjecha³a do Estonii i na £otwê, w celu
nawi¹zania kontaktów z tamtejszymi Polakami. Mieszkalimy wtedy
niedaleko Wie¿y TV. Us³ysza³em warkot silników. Narzuci³em p³aszcz i
poszed³em. By³em jednym z wielu w tym miejscu. Kiedy wróci³em do
domu, zacz¹³em s³uchaæ radia, ale o tych wydarzeniach nic nie mówiono, równie¿ w Polsce. Zanosi³o siê na najgorsze. Spakowa³em nagrania
radiowe, niektóre ksi¹¿ki. Nad ranem karetk¹ pogotowia ratunkowego
przyjecha³ brat, który pe³ni³ dy¿ur z w³asnej woli, i zaproponowa³
wywieæ mnie z dzieæmi do krewnych na wie. Kiedy ju¿ by³em w
drzwiach, zadzwoni³ telefon. G³os z tamtej strony mówi³ mniej wiêcej
tak: Wiemy, co u was siê sta³o. Wiemy, ¿e jest bardzo niebezpiecznie.
Tym nie mniej mamy dla pana propozycjê zostania naszym korespondentem na czas nieokrelony. Nie namawiamy, decyzja zale¿y od Pana.
Umówilimy, ¿e BBC bêdzie dzwoniæ do mnie dwa razy dziennie.
Tak zosta³em sam w pustym domu. Poszed³em na miasto, rozmawia³em z ludmi. Pierwsz¹ relacjê nagra³em dla BBC 14 stycznia o godzinie
16, drug¹ - noc¹. Po czterech dniach, dziêki pomocy firmy Budimex i
jej samochodem, powróci³a ¿ona, wróci³y do domu dzieci.
O dziwo, telefony dzia³a³y  Gorbaczow nie panowa³ ju¿ nad sytuacj¹. Kilka razy tylko nie da³o siê uskuteczniæ nagrañ z powodu kiepskiej ³¹cznoci. Za chyba na trzeci dzieñ po 13 stycznia rozmowa zosta³a przerwana z pogró¿kami  kobiecym g³osem po rosyjsku z doæ
mocnym matem.
Po miesi¹cu BBC wydelegowa³o do Wilna z Warszawy sw¹ sta³¹
korespondentkê - Mariê Prze³omiec, osobê urocz¹ i mi³¹, z któr¹ zaprzyjanilimy siê. Niekiedy na wywiady wyruszalimy wspólnie, parê
razy jechalimy razem z pierwszym ministrem Ochrony Kraju Litwy
Andriusem Butkevièiusem. By³y to czasy, kiedy na drogach jedzi³y czo³gi, a czêæ naszych dzia³aczy o niepodleg³oæ Litwy walczy³a poza jej
granicami, i to ca³ymi rodzinami.
Kolejna praca w Telewizji przypad³a na bardzo ciekawy okres historyczny, na moich oczach dzia³y siê wielkie przemiany. Kiedy si³¹ komandosi sowieccy zajêli gmachy Radia i Telewizji, audycje ponad rok
nadawano z gmachu Sejmu. Jest to etap ¿ycia równie¿ godzien utrwalenia, a szczególnie równoleg³ej pracy przy wydawaniu i redagowaniu
Znad Wilii. Z tamtego czasu zachowa³o siê wiele ciekawych listów,
dokumentów. Nad ich opracowaniem w³anie pracujê.
Romuald Mieczkowski
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FRANCISZKA ANCEWICZA WILEÑSKIE ROZMOWY
Zenowiusz Ponarski
Spojrzenie wstecz
Praca naukowa i pedagogiczna w Szkole
Nauk Politycznych, której Franciszek Ancewicz
by³ ca³kowicie oddany, by³a marnie op³acana.
Publicysta Aleksander Bocheñski podczas pobytu
w tej szkole zwróci³ uwagê na fakt, ¿e pierwszorzêdna si³a naukowa, do jakiej nale¿a³ Ancewicz, otrzymuje zaledwie 200 z³otych miesiêcznie i da³ wyraz swemu oburzeniu w korespondencji z grodu nad Wili¹.1
Chocia¿ w Wilnie ¿ywnoæ, ubrania i mieszkania by³y znacznie tañsze ni¿ w centralnej PolFranciszek Ancesce, zarobki takie nie pozwala³y pracownikowi
wicz. 1960
akademickiemu ¿yæ na nale¿nym mu poziomie.
Zmusza³y do ubierania siê u tandeciarzy z ul. Niemieckiej i sto³owania
siê w tanich garkuchniach. Sprawdza³o siê w prowincjonalnym miecie
znane powiedzenie: jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹. Niebawem by³o po
k³opocie, gdy¿ wojewoda wileñski, Ludwik Bociañski, o którym Stanis³aw Mackiewicz-Cat powiedzia³: By³ niew¹tpliwie dobrym Polakiem,
a z tego nie wynika jeszcze, aby by³ dobrym wojewod¹, wysiedli³ go z
Wilna. Mia³ takie prawo, ¿e móg³ deportowaæ z terenów przygranicznych niepo¿¹dane osoby. Ustalenie, kto by³ osob¹ tak¹ i w jakim trybie
mog³a byæ ona wysiedlona, zale¿a³o od widzimisiê pana wojewody. I
pewnego dnia koñca 1938 czy pocz¹tku 1939 roku, Ancewicz w trybie
natychmiastowym musia³ opuciæ miasto, w którym otrzyma³ wykszta³cenie, gdzie praca mu siê uk³ada³a i za³o¿y³ rodzinê. Odby³o to siê tak,
jak to przedstawia wilnianin Jonas Budrys, obecnie mieszkaj¹cy w Toronto:
Franciszek Ancewicz by³ wysiedlony z Wilna niespodziewanie. Musia³ opuciæ miasto bez zw³oki i nie zd¹¿y³ ze sob¹ zabraæ ciep³ej bielizny. To bardzo pani¹ Ancewiczow¹ zatroszczy³o i kiedy siê dowiedzia³a,
¿e bêdê jecha³ przez Warszawê do Poznania, poprosi³a zawieæ dla mê¿a
jego pozostawion¹ bieliznê. Pani Ancewiczowa by³a moj¹ nauczycielk¹.
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Nie mog³em powiedzieæ - nie. Na poci¹g Warszawa-Poznañ na Dworcu
G³ównym trzeba by³o czekaæ cztery godziny, wiêc mia³em dostatecznie
czasu, aby to zadanie wype³niæ. Ancewicz mieszka³ w budynku YMCA
(przy ul. Konopnickiej). Kiedy wszed³em do holu, zapyta³em portiera,
w którym pokoju mieszka Ancewicz, on mi powiedzia³ - w 44. Dostarczona bielizna bardzo Ancewicza ucieszy³a.2
Relacja wiadczy³a o tak popiesznym wysiedleniu, ¿e delikwent nie
zd¹¿y³ zabraæ ciep³ej bielizny podczas srogiej zimy i o stanie finansów.
Szczêcie dopisa³o i zatrudni³ siê w poczytnym Kurierze Warszawskim, wychodz¹cym zwykle na 16-20, a w niedziele - 72 stronach,
przy nak³adzie 50-60 tys. egzemplarzy.3 Du¿a iloæ og³oszeñ, a zw³aszcza nekrologów, stabilizowala finanse redakcji. Ceniono go jako znawcê
problematyki sowieckiej, o której niewiele wiedziano i otwar³y siê przed
nim ³amy innych pism; Ancewicz dosyæ du¿o pisa³ do redagowanego
przeze mnie przed wojn¹ tygodnika Polityka - wspomina³ Jerzy Giedroyc. - Pozna³em go za porednictwem prof. Stanis³awa Swianiewicza, mojego bliskiego wspó³pracownika.4 Polityka by³a pismem opiniotwórczym. Gromadzi³a doskona³e pióra, a druk w niej w krêgach
politycznych uwa¿ano za zaszczyt.
Po latach w Kownie
Opuci³ Kowno we wrzeniu 1927, staj¹c
przed wyborem - obóz lub opuszczenie kraju.
Studentem by³ niezbyt pilnym, pasjonowala go
krytyka literacka, któr¹ uprawia³ pod pseudonimem F. Rogûza. Napisa³ interesuj¹cy szkic o
poecie Juliusie Janonisie, opublikowany w miesiêczniku literackim Kultûra, gdzie zamieszcza³ ciête artyku³y krytyczne. Doczeka³y siê one
krótkiej wzmianki w historii litewskiej literatury.5
Jurgis aulys
Wyjecha³ z Kowna dziêki pomocy wp³ywowego profesora i pisarza  Tumasa Vaigantasa. Spotka³ go ze strony
jego zarzut o nielojalnoæ i z³amanie obietnicy, ¿e na obczynie bêdzie z
dala od polityki. Polemizowa³ z ksiêdzem-profesorem, ¿e mylnie oceni³
jego intencje. Nie porzucono na Litwie zamiaru odstrêczenia go od dzia³alnoci przeciwko rz¹dowi w Kownie. Podjêto nawet w Wilnie z nim
rozmowy na temat odejcia od polityki - w zamian za dotacje.6 Gdy
przed dwunastu laty by³ wysiedlony,7, zd¹¿y³ zaliczyæ na wydziale nauk
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humanistycznych zaledwie cztery przedmioty.
Na obczynie nie zmarnowa³ czasu i wróci³ z
tytu³em doktora prawa, jako sowietolog i dowiadczony dziennikarz. Mieszkaj¹c w Wilnie,
kontynuowa³ krytykê literack¹ i pod dawnym
pseudonimem publikowa³ szkice o Jonasie Biliunasie i Kazysie Borucie. 8 A w Przegl¹dzie
Wileñskim opublikowa³ artyku³ pt. Próby nowych kierunków w literaturze litewskiej, zapoznaj¹c polskiego czytelnika z literatur¹ Litwy. 9
Porzuci³ jednak krytykê na rzecz studiów poli- Prof. Micha³ Romer
tycznych o ZSRR i w tej dziedzinie odniós³
znaczny sukces, zosta³ uznany za powa¿nego sowietologa.
Powróci³ dziêki przychylnoci wp³ywowego polityka, pos³a Jurgisa
aulysa. W Kownie jednak nied³ugo cieszy³ siê opiek¹ pos³a, którego
wys³ano na now¹ placówkê.
Kowieñskie spotkania
Przed wyjazdem z Warszawy pose³ aulys, sygnatariusz Aktu Niepodleg³oci Litwy, solennie zapewni³ go, ¿e zapewni mu osobiste bezpieczeñstwo i nie bêdzie poci¹gniêty do odpowiedzialnoci za dzialalnoæ na emigracji i nie zmusz¹ go do z³o¿enia poni¿aj¹cej proby o
³askê do prezydenta Smetony.10 Odwiedzi³em protektora w Hotelu
Litewskim. Dr aulys powiedzia³, ¿e w obecnoci swego przyjaciela
Antanasa Merkysa rozmawia³ z ministrem spraw wewnêtrznych Skuèasem
i dyrektorem Departamentu Bezpieczeñstwa Povilaitisem o przebywaniu moim w Kownie - wspomina³ - i otrzyma³ zapewnienie, ¿e nie
bêdzie niepokojony za dzia³alnoæ polityczn¹ na
emigracji. Powiedzia³ te¿, ¿e w moim imieniu
obieca³ wyst¹piæ z odczytem o Warszawie w
Rotary Klubie i bêdzie móg³ w ten sposób poznaæ niektóre wp³ywowe osoby.11 W Kownie
spotka³ dawnych znajomych i nawi¹za³ nowe
znajomoci. Interesowano siê bohatersk¹ obron¹
Warszawy. O tym rozmawia³ ze znajomymi prof. Micha³em Romerem i dyrektorem agencji
ELTA, Valentinasem Gustainisem, z którym niegdy podró¿owa³ po Nadba³tyce i spotyka³ w
Steponas Kairys
Warszawie, gdy by³ korespondentem dziennika
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kowieñskiego. Dosz³o do spotkañ z dziennikarzami prasy rz¹dowej i
opozycyjnej, z przywodc¹ socjal-demokratów Steponasem Kairysem i
innymi osobistociami.12 Warta odnotowania jest rozmowa z publicyst¹ Justasem Paleckisem, którego goci³ z Albinem Herbaczewskim
w Warszawie, gdy jego odwiedzi³ z dziennikarzami z Litwy. Zdumia³
siê, ¿e powróci³ w czasie, gdy mo¿liwie dojdzie do sowieckiej dominacji. Nie wybacza mu - powiedzia³ - ksi¹¿ki o ZSRR i artyku³ów przeciwko Stalinowi. Potwierdzi³ to Liudas Gira, obecny przy rozmowie.13
Godne uwagi by³o spotkanie w Rotary Klubie, istniej¹cym od 1934
roku i dobrze siê rozwijaj¹cym i rozmowa z szefem Saugumy (Departamentu Bezpieczeñstwa), który mia³ pieczê nad wszystkim.
W krêgu rotarian

Franciszek Chorwat i Kazys
kirpa  pos³owie w Kownie
i Warszawie. 1938
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Kowieñski klub rotariañski dzia³a³ pod
prezesur¹ Karolisa alkauskasa, b. ministra
spraw wewnêtrznych i aktualnie prezesa
S¹du Okrêgowego, którego zastêpc¹ by³
burmistrz Kowna, Antanas Merkys, premier od listopada 1939. Wród 40 cz³onków byli politycy, uczeni i ludzie sztuki.14
Podczas regularnie urz¹dzanych spotkañobiadów poruszano ró¿norodne tematy.
Na jednym z nich pose³ w Pary¿u, Pranas Klimas, stwierdzi³, ¿e brak kontaktu z
Polsk¹ szkodzi g³ównie Litwie. W 1939
z³o¿y³ wizytê w Klubie pose³ RP Franciszek Chorwat w towarzystwie prof. Odona Bujwida, rotariañczyka krakowskiego,
który jednak w swych pamiêtnikach o niej
nie wspomnia³.
W koñcu stycznia goæmi byli: minister spraw zagranicznych Urbys, dyrektorzy MSZ  Turauskas i Èarneckis, pose³
aulys, pos³owie Litwy i Estonii - Seja i
Latikas.15 Na zebranie 6 czerwca 1940 zaproszono pos³a ZSRR, Pozdniakowa. Ancewicz poczu³ siê zaszczycony, gdy i jego
zaproszono na zebranie Klubu. Zebrania
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odbywa³y siê w ka¿d¹ rodê o godz. 2.30 w
restauracji Metropolis przy Laisvës al. Po odczycie napisa³: Bardzo zdziwi³em siê, widz¹c
wród rotarian burmistrza Kowna Merkysa...
Nie mia³em czasu na rozmylanie, bo dr aulis
przedstawi³ mnie obecnym na obiedzie cz³onkom Rotary Clubu, wród których byli znani
mi profesorowie M. Romeris i K. alkauskas.
Przed obiadem Merkysowi przekaza³em pozdrowienie prezydenta Warszawy Starzyñskiego i najlepsze ¿yczenia.
Podczas dyskusji wspomniano, ¿e pose³ Li- Antanas Merkys
twy w Berlinie, Kazys kirpa naciska³ na rz¹d, by odrzuci³ neutralnoæ
i uczestniczy³ w wojnie po stronie Niemiec, aby odzyskaæ Wilno: kirpê
popiera³ prof. Mykolas Birika, który ostro potêpia³ odezwê Pranasa
imarasa, skierowan¹ do m³odzie¿y litewskiej Wileñszczyzny, nie uchylaæ
siê od mobilizacji w Polsce i walczyæ przeciwko wspólnemu wrogowi
Polaków i Litwinów - wspomina³ - Birika okreli³ tê odezwê g³upim
wyskokiem niedojrza³ego m³odzieñca. Oprócz tego marsz kirpy do Wilna
popiera³o kierownictwo Zwi¹zku Szaulisów.16
Po odczycie alkauskas radzi³ mu, aby poszerzon¹ wersjê odczytu opublikowaæ na ³amach Lietuvos inios i cykl artyku³ów o bohaterskiej Warszawie siê ukaza³. Niebawem burmistrz zaprosi³ go wraz z prof. Romerem
do siebie i zaleci³ ostro¿noæ w wypowiedziach o Rzeszy i Sowietach, bo:
Mamy w Kownie du¿o agentów komunistycznych i nazistowskich  powiedzia³,  sympatyków Moskwy i Berlina, i ka¿da nieprzychylna wypowied
dociera do Pozdniakowa, pos³a ZSRR i Zechlina, pos³a Niemiec.
W cztery oczy z szefem Saugumy
Po latach wspomina³ o tym spotkaniu beznamiêtnie i krótko: Dyrektor Saugumy, Povilaitis wezwa³ mnie do siebie, aby powiadomiæ, ¿e
moja obecnoæ w Kownie, a zw³aszcza publikacje w Lietuvos inios
wywo³uj¹ oburzenie patriotycznych krêgów litewskich i wobec tego zadecydowa³ wys³aæ mnie na prowincjê, do prowincjonalnego miasta, licz¹cego nie wiêcej jak piêæ tysiêcy mieszkañców. Dot¹d nie wiem, dlaczego swej decyzji nie urzeczywistni³.
S¹dzê, ¿e sta³o to siê dlatego, ¿e pomóg³ parasol ochronny pos³a,
zaprzyjanionego z prezydentem Smeton¹ i ¿e szybko znikn¹³ z kowieñskiego horyzontu. Pisa³ o tym Vytautas Alseika, przyjaciel z War95
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szawy: Nie by³o mu (Ancewiczowi) przyjemnie czêsto siê meldowaæ na
kowieñskiej policji. Wtedy zainteresowa³ siê prac¹ korespondenta w
Berlinie i po uzgodnieniu z dziennikiem Lietuvos inios wyjecha³ do
stolicy Niemiec.17
Obowi¹zek meldowania siê na policji ustali³ wiceminister spraw
wewnêtrznych. A rozmowa z Povilaitisem? Powiedzia³, ¿e anuluje decyzjê deportacji: Sam diabe³ nie zgadnie, dlaczego mnie wezwa³?Mo¿liwe, ¿e chcia³ tak sobie porozmawiaæ. A mo¿e pokazaæ sw¹ wladzê, po
tym, jak sprawê ju¿ za³atwili dr aulys i burmistrz Merkys. Ale po tym,
jak rozpozna³em go jako ucznia z okresu gimnazjum w Rosieniach, gdy
udziela³em lekcji matematyki, a on pozna³ swego nauczyciela, rozmowa sta³a siê dosyæ serdeczna. Skar¿y³ siê, ¿e pracuje w trudnych warunkach, zupe³nie nie mo¿na walczyæ z komunistami rodkami policyjnymi. Mo¿na wielu komunistów zamkn¹æ do wiêzienia lub obozu pracy,
lecz zniszczyæ ich nie mo¿na. A s¹ tacy, których nie mo¿na ruszyæ. Potê¿ne si³y wi¹¿¹ rêce: Povilaitis nie by³ pewny prawdziwej postawy wielu z Saugumy. Oficjalnie s¹ wszyscy narodowcami. Faktycznie niewiadomo komu s³u¿¹.18
Povilaitis sporz¹dzi³ 23 maja 1939 roku raport: Powstania na Litwie
od odzyskania niepodleg³oci do 1 stycznia 1939 r.
Wymieni³ 17 powstañ i puczy, poczynaj¹c od powstania z 29 sierpnia 1919 roku, Polskiej Organizacji Wojskowej i Organizacji Strzelców
Nadniemeñskich, a¿ do próby wywo³ania powstania przez opozycyjne
grupy w grudniu 1938.19
Z ³am Chaty Rodzinnej
Najpoczytniejszym pismem polskim na Litwie by³a Chata Rodzinna, o nak³adzie 10 tys.
egzemplarzy, podczas gdy kowieñski Dzieñ
Polski mia³ 2200. Z rocznika 1939 przedstawimy wiadomoci, które pozwol¹ lepiej zrozumieæ przebieg wydarzeñ. W numerze z 30 wrzenia dowiadujemy siê, ¿e 21 wrzenia do Kowna przyby³ pose³ litewski w Berlinie, p³k. kirpa, i w tym dniu przyby³ do Kowna pose³ nieJuozas Urbys
miecki, dr Cechlin, który ostatnio przebywa³ w
Berlinie. 25 wrzenia przyst¹pi³ do urzêdowania minister spraw zagranicznych Juozas Urbys.
Jest informacja, ¿e 23 wrzenia przyby³ do Kowna pose³ litewski w
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Polsce aulys oraz pracownicy i cz³onkowie poselstwa i kilku obywateli litewskich, przebywaj¹cych w Warszawie. Opucili Warszawê wraz
z 1500 innymi obcokrajowcami. A w numerze z 21 padziernika wiadomoæ, ¿e pose³ litewski w Szwajcarii i na Wêgrzech aulys, uda³ siê w
sprawach s³u¿bowych do tych krajów.
I jeszcze jedna ciekawostka. Józef Mackiewicz wpomina³: Poszed³em
do redakcji Chaty Rodzinnej i tam na maszynie wystuka³em artyku³
dla litewskiego pisma Lietuvos inios. Artyku³ ten (My, wilnianie - Z.
P.) zawiera³ ostr¹ krytykê rz¹dów pomajowych w Polsce (Prawda w
oczy nie kole, Londyn 2002) i zosta³ opublikowany 14 padziernika 1939.
Spokoju nie zaznamy
Na Litwie bardzo popularny wiersz Petrasa Vaièiunasa: Hej¿e, wiecie, my bez Wilna nie zaznamy spokoju! sta³ siê hymnem Zwi¹zku Wyzwolenia Wilna, istniej¹cego od 26 kwietnia 1925 do 25 grudnia 1938
roku, kierowanego przez d³ugie lata przez Mykolasa Birikê. (20)
Po podpisaniu sowiecko-litewskiego uk³adu o przekazaniu Wilna,
trwa³y w Kownie przygotowania do marszu na Wilno. A z wojskiem
pod¹¿yæ mieli dziennikarze. Spe³ni³y siê s³owa poety, a z³oliwi powiadali, ¿e nale¿y obecnie zmieniæ nazwê miasta: My bez Grodna...
Marsz ku Wilnu rozpocz¹³ siê 27 padziernika 1939 o godz. 9 rano,
o 9.17 min. wojsko przekroczy³o granicê. I tego¿ dnia prezydent wprowadzi³ w Wilnie stan wojenny.
Od razu pojawi³y siê tu pisma jednodniowe, prezentuj¹ce racje litewskie. Mia³y zaspokoiæ g³ód s³owa drukowanego.
Witaj, Litwo! (Sveika, Lietuva!) - tak nazywa³a siê jednodniówka, wydana w niedzielê, 29 padziernika
1939 . Kosztowala 10 centów, albo 20 groszy. A w niej s³owa prezydenta Smetony:
Litwa otrzyma³a Wilno w rezultacie d³ugoletniej przyjani, jaka ³¹czy j¹ z Sowietami... Nasza granica z Rosj¹ daje nam mo¿noæ oprzeæ siê o tego potê¿nego s¹siada i
jest dostateczn¹ gwarancj¹ naszej nietykalnoci...
Nastêpna  Pogoñ (Vytis), ukaza³a
siê 30 padziernika z artyku³em na stronie
pierwszej: Pod wspólnym dachem. Wypowied poety Vaièiunasa o tym, w jakich Antanas Smetona
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okolicznociach powsta³ w 1924 roku wiersz - Bez Wilna nie zaznamy
spokoju i ¿e napisa³ nowy wiersz - o Wilnie ju¿ odzyskanym  O, wielkie
Wilno! (O, didiai Vilniau!), który - jego zdaniem - ze wszech stron zas³uguje na spolszczenie. Trzecia  Braterstwo (Brolybë) wyszùa 31 padziernika, a w niej notatka, ýe do Wilna przybyùo 600 policjantów i przyjechaù b. gubernator Klajpedy i b. burmistrz Kowna Antanas Merkys, który
zosta³ mianowany rz¹dc¹ kraju wileñskiego i delegatem rz¹du litewskiego.
W drodze do celu
Dziennikarze wybrali siê do Wilna jako korespondenci wojenni i
pieczê nad nimi obj¹³ referent prasowy pewnego urzêdu, Juozas ukauskas. Pojechali 27 pazdziernika 1939 o godz. 14.30 specjalnym autokarem. Na nocleg zatrzymali siê w Bezwodziach, nieopodal Rykontów.
Ancewicz przypomnia³ sobie, ¿e niedaleko s¹ Ponaryszki, gdzie nad
Wili¹ mia³ posiad³oæ mec. Bronis³aw Krzy¿anowski, dla którego dom
ponaryski stanowi³ ca³oæ z mieszkaniem przy ul. Jasiñskiego. Chocia¿
nie wiedzia³em, czy tam przebywa, bo od pocz¹tku wojny nic o nim nie
wiedzia³em  wspomina³, - zdecydowa³em siê odwiedziæ go.21 Nie zgodzi³ siê na odwiedziny ukauskas.
Z relacji P. Armalisa wynika, ¿e ich autokarowi towarzyszy³y prywatne samochody osobowe z handlowcami. Jak to bywa w podobnych
przypadkach, razem z maszeruj¹cym wojskiem do Wilna pieszy³a grupa dziennikarzy i fotografów, i ...niektórzy handlarze. Jedni by najprêdzej zaj¹æ Wilno i wprowadziæ w nim litewskie porz¹dki. Drudzy
chcieli najdok³adniej opisaæ moment historyczny. A trzeci - skorzystaæ z
nadarzaj¹cej siê okazji i dokonaæ dobrych transakcji.22
Wród dziennikarzy by³ A. Vasiliauskas, historyk wojskowoci. Raport jego, nie przeznaczony do publikacji, jest cennym ród³em. Napisa³, ¿e Litwinów spotkali Bia³orusini z sympati¹, a kupcy ¿ydowscy byli
zadowoleni. Polaków podzieli³ na: krajowców, bardziej lub mniej sympatyzuj¹cych z nimi; takich, którzy z dwojga z³ego imaj¹ siê mniejszego, nie wiwatuj¹cych na czeæ Litwinów, a oczekuj¹cych na powrót
Polski; i Polaków - hurapatriotów, przewa¿nie m³odzie¿, wczoraj maszeruj¹c¹ na Kowno, a dzisiaj nie zamierzaj¹c¹ zmieniæ nastawienia.
Ostatnia grupa - to sympatycy bolszewizmu. S¹ to przewa¿nie ¯ydzi, a
tak¿e w stopniu mniejszym Polacy - robotnicy. By³o wiêcej sympatyków bolszewizmu, kiedy wkroczyli do Wilna  napisa³, - a wiêkszoæ
robotników odwróci³a siê od nich po wywiezieniu z wiêkszoci zak³adów urz¹dzeñ fabrycznych i utracie pracy.23
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Odkrycie Wilna
Kolosalna by³a przepaæ
miêdzy tym, co by³o wymarzone i co stanowi³o rzeczywistoæ. Wyranie polskie
miasto, z bogatym ¿ydowskim kolorytem, w wyniku
przyjazdu tysiêcy uchodców z zachodniej i centralnej Polski, sta³o siê jeszcze
bardziej polskie. Przybysze
byli widoczni wszêdzie - na
ulicach i w zau³kach. Gro- Czo³ówka wojsk litewskich wkracza do
madzili siê w kocio³ach. K³ê- Wilna. 28 padziernika
bili siê na targowiskach i zajmowali stoliki w renomowanych cukierniach.
Znany litewski publicysta, wilnianin Rapolas Mackonis (do wojny Rafa³ Mackiewicz) oburza³ siê, ¿e wród ¿ydowskich uchodców rozbrzmiewa jêzyk polski. ¯ydzi wyranie nie ceni¹ w³asnego jêzyka.
Piotr £ossowski przyjmuje, i¿ w du¿ym stopniu by³a to manifestacja
opowiedzenia siê za Polsk¹, w najciê¿szym dla niej czasie klêski i poni¿enia. 24 Potwierdzeniem tego by³a sprawa karna przeciwko Dawidowi
Chajkiesowi za okrzyki w miejscu publicznym Niech ¿yje, Polska!25
Mackonis z ¿alem wspomina³: Jaki bies m¹ci³ w kartach i nasz
optymizm s³abn¹³. Sz³y tygodnie i miesi¹ce, a w Wilnie, jak niegdy,
czulimy siê mniejszoci¹.26
Wiemy dostatecznie wiele o powodach polsko-litewskich zadra¿nieñ, o nietolerancji w skutkach bardzo dotkliwej dla wilnian od urodzenia, traktowanych jako obywateli drugiej kategorii. S³uszna jest uwaga,
¿e wyranym gestem wobec Polaków by³o wydrukowanie na ³amach
organu ludowców, gazety Lietuvos inios wywiadów z czo³owymi
przedstawicielami spoleczeñstwa polskiego.27 Nale¿y uciliæ, ¿e przeprowadzono wywiady nie tylko z Polakami, ale z reprezentantami spo³ecznoci litewskiej, ¿ydowskiej, bia³oruskiej, tatarskiej i karaimskiej.
Nie wymieniono nazwiska osoby, która wywiady te przeprowadzi³a. 28
Rozmowy z rodakami: Stays, Krutulis, Narbutas
Konstantinas Stays by³ zwi¹zany z Wilnem od 1918 roku, a w
latach dwudziestych sta³ na czele Komitetu Litewskiego w Wilnie, któ99
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rym póniej kierowa³ od 1928 do koñca. W tajnej opinii z 1936 stwierdzono: Cz³owiek zamo¿ny, cieszy³ siê wielk¹ popularnoci¹ nie tylko w
spo³eczeñstwie litewskim, ale te¿ w pewnych sferach polskich, filolitewskich, ciesz¹cy siê du¿ymi wp³ywami w wiecie politycznym polskim.29
Aresztowany 11 padziernika 1939 r. i wywieziony do wiêzienia w Bia³ymstoku, wróci³ szybko po interwencji rz¹du Litwy.30
Ancewicz rozmawia³ z nim 31 padziernika 1939 i trudno przedstawiæ wszystkie poruszone tematy. Najwa¿niejszym by³o przes³anie do
w³adz kowieñskich, aby nie przysy³ali do Wilna spekulantów, szowinistów i karierowiczy. Nie powinno byæ miejsca - zdaniem jego - dla
nowych Bociañskich, Bauermanów i Jasiñskich. Wymieni³ nazwiska wysokich urzêdników wojewódzkich, prowadz¹cych szowinistyczn¹ politykê i gnêbi¹cych Litwinów. Wyrazi³ pragnienie, aby wszyscy wilnianie
czuli siê dobrze, niezale¿nie od jêzyka, którym mówi¹.
Dziêki niemu móg³ siê ukazaæ Kurier Wileñski. Kiedy Ancewicz
spotka³ go po otrzymanej nominacji na burmistrza 6 grudnia 1939 roku,
wyrazi³ niezadowolenie szkotami(tak miejscowi Litwini nazywali przybyszy z Litwy), ¿e najwiêksz¹ g³upot¹ by³a likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego i niekiedy mu wstyd przed polskimi przyjació³mi.31
Potrafi³ siê wznieæ ponad krzywdy osobiste i by³ krytyczny wobec
antypolskiej polityki rz¹du, podobnie jak wielu miejscowych rodaków.
Po rozmowie ze Staysem spotka³ popularnego dzia³acza litewskiego,
Antanasa Krutulysa, dyrektora Banku Litewskiego. Rozmowa przebiega³a w Cukierni Rudnickiego na Mickiewicza. W jej trakcie przypomnia³, ¿e Wilno i Wileñszczyzna dwadziecia lat wygl¹da³a inaczej ani¿eli Litwa, i tutaj jest inny styl ¿ycia, co nale¿y uwzglêdniæ. Powiedzia³,
¿e ...wiêkszoæ miejscowych Litwinów nie ¿yczy sobie, aby Polaków
traktowano podobnie, jak ich przedtem - i
stwierdzi³ kategorycznie: - Musimy znaleæ z
nimi wspólny jêzyk... Zapytany, a jak odnieæ
siê trzeba wobec innych tutejszych narodowoci, powiedzia³: Oczywiste jest, ¿e wobec nich
stosowaæ nale¿y wszystkie podstawowe demokratyczne zasady, zapewniæ im równoæ i wolnoæ, bo ma³e pañstwo litewskie nie mo¿e sobie
pozwoliæ na wanie narodowociowe. Nale¿y w
Kraju Wileñskim zapewniæ harmonijne wspó³¿ycie i wspó³pracê. Tutaj musz¹ byæ najlepsi
urzêdnicy, którzy powiêc¹ siê s³u¿bie w imiê
Konstantinas Stays
szlachetnej ideii.
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Z Vladasem Norbutasem trudno by³o rozpocz¹æ rozmowê, mówi³,
¿e nie jest politykiem, radzi³ siê zwróciæ do nich. Da³ siê jednak przekonaæ. Popularny w Wilnie W³adys³aw Narbutt by³ znanym i powa¿anym
farmaceut¹, a jego apteka by³a nieod³¹czn¹ czêci¹ miasta, jak ratusz
czy teatr na Pohulance. Powiedzia³, ¿e jako kupiec i pigularz w jednej
osobie, przyzwyczajony jest do porz¹dku. A w litewskim Wilnie musi
byæ porz¹dek idealny: A jak to uczyniæ, g³owiæ siê musz¹ politycy i
administratorzy. Z wieloletniego dowiadczenia wiem, i¿ podstaw¹ ³adu
jest waluta. Anarchia bêdzie, jeli tego siê nie uporz¹dkuje i nie bêdzie
mowy o ¿adnym porz¹dku bez tego.
Jego zdaniem, koniecznie ustaliæ trzeba, jaki jest stosunek z³otówki
wobec lita i nie mo¿e byæ tak, ¿e p³aci siê litami, rublami lub z³otówkami. Opowiedzia³ siê za uporz¹dkowaniem gospodarki walutowej, aby
nie dopuciæ do chaosu.32
Rozmowy z rodakami: ksiê¿a i dziennikarze
W spo³ecznoci litewskiej Wilna zawsze znaczn¹ rolê odgrywali ksiê¿a, a wród nich ks. Kristupas Èibiras by³ znacz¹c¹ postaci¹, jako proboszcz kocio³a w. Miko³aja przy Lidzkim zau³ku i dzia³acz narodowy.

Defilada wojsk litewkich w Wilnie na czele z genera³em L. Gustaitisem.
28 padziernika 1939
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Z dziennikarzem z Kowna, którego zna³ jako emigranta o wolnomylicielskich pogl¹dach, rozmawia³ roztropnie. Zauwa¿y³, ¿e Wilno bardzo siê ró¿ni od pozosta³ej Litwy i dlatego nale¿y wykazaæ du¿o cierpliwoci, dzia³aæ ostro¿nie i oglêdnie. Porówna³ sytuacjê do delikatnego
kwiatka, z którym nale¿y ostro¿nie obchodziæ siê.
Na pytanie, jak znaleæ drogê do serca wilnian, powiedzia³: Gospodarz¹c w tym kraju, przy³¹cz¹ siê do nas, byæ mo¿e nawet licznie, ludzie
jeszcze niedawno pracuj¹cy z innymi i nie winnimy ich odtr¹caæ, lecz
tym siê nie zadowolimy. Obowi¹zkiem naszym jest wygraæ tych, którzy
pocz¹tkowo bêd¹ od nas daleko, bêd¹ krytykowaæ, a nawet wystêpowaæ przeciwko nam, stanowi¹ bowiem si³ê i tylko takie zwyciêstwo przyniesie trwa³e owoce.33 Widzimy, ¿e mia³ gotowy plan litwinizacji ludnoci. Zapytany, jak widzi przysz³oæ, powiedzia³, ¿e nie jest prorokiem. I
rzeczywicie nie by³ nim. Zgin¹³ 23 marca 1942 podczas bombardowania Wilna przez lotnictwo sowieckie.
Drugim duchownym rozmówc¹ by³ Pranas Beliauskas, d³ugoletni
prezes Towarzystwa S³ug Litwinek im. w. Zyty w Wilnie, licz¹cego
przed wojn¹ ponad dwiecie cz³onkiñ. Mia³y one w miecie dobr¹
renomê, jako uczciwe i sumienne pracownice i wielu Polaków z sympati¹ je wspomina³o, m.in. Cat-Mackiewicz i jego rodzina. Ks. Beliauskas by³ wieloletnim prezesem Litewskiego Towarzystwa Dobroczynnoci, organizacji prê¿nej i dobrze kierowanej. Mia³ plan dotarcia do
serc wilnian, wiod¹cy ...przez ¿o³¹dek. Przedstawi³ zamiar zwrócenia
siê ku przedmieciom, gdzie mieszka biedota: Zatroszczyæ siê nale¿y
przede wszystkim o ¿ywienie tych ludzi. Wiêkszoæ z nich mieszka w
nieludzkich wprost warunkach i nie ma co jeæ  mówi³,  zamierzamy
na przedmieciach za³o¿yæ wiele kuchni ludowych. Nowi Litwini odczuj¹ od razu, ¿e litewskie pañstwo troszczy siê o nich. Razem z kuchniami ludowymi powstan¹ orodki litewskiej wiadomoci, czytelnie i
in. I w ten sposób jest nadzieja, ¿e biedacy, którymi dot¹d nikt siê nie
troszczy³, organicznie zwi¹¿¹ siê z pañstwem litewskim i narodem.34
Oczywicie, z dziennikarzami najlepiej rozmawiaæ w kawiarni - tak
rozpocz¹³ kolejny wywiad z Rapolasem Mackevièiusem. Zdolny publicysta i pisarz, dzia³acz narodowy o prawicowych pogl¹dach, w Polsce
by³ wiêniem £ukiszek, do których trafi³ po wejciu do Wilna Armii
Czerwonej w 1939. Dziêki interwencji rz¹du Litwy zwolniono go z
wiêzienia w Bia³ymstoku, dok¹d zd¹¿ono go wywieæ.35
Od 28 padziernika 1939 wydawa³ dziennik Vilniaus balsas. G³ówne
jego myli zawarte s¹ w podtytu³ach wywiadu: Wilno znowu wróci³o
do swej wietnoci; Trzeba tutaj pracowaæ, pracowaæ i jeszcze raz praco102

Zenowiusz Ponarski

waæ; Pracowaæ na rzecz ducha wyzwolenia Wilna; A kiedy du¿e pañstwo przekazuje ma³emu jego ziemie.
W chwili obecnej niepokoi mnie to, ¿e tysi¹ce Litwinów, pozostaj¹
poza granicami Litwy  powiedzia³, - wierzê jednak, ¿e wkrótce rodzinna
moja Nacza i inne, zamieszka³e przez Litwinów ziemie, wróc¹ do Litwy.36
Zastanawiam siê, czy podczas rozmowy przy kawiarnianym stoliku
zapomnia³, co dawniej pisa³ o Ancewiczu, ¿e wielkog³owy (tak go
okreli³) jest renegatem; oszuka³ Vaigantasa, pojawi³ siê w Wilnie w
1927 i ca³¹ swoj¹ energiê i zdolnoci powiêci³ akcji przeciwko Litwie,
a w Kurierze Wileñskim, pod pseudonimem Zet i dyktando ministra
Becka, oczernia³ Litwê.37 Chyba jednak wola³ nie pamiêtaæ!
Nastæpnym rozmówcà byù Vincas Þilënas, dziaùacz spoùeczny o postæpowej orientacji. Po nawiàzaniu stosunków z Litw¹ by³ korespondentem Lietuvos inios w Wilnie i autorem interesuj¹cych artyku³ów
Krytyczny miesi¹c Wilna, o wrzeniu 1939.38 Nie chcia³ rozmawiaæ, ale
uleg³ i podkrelaj¹c, ¿e jest demokrat¹, powiedzia³: My wilnianie, nie
chcemy, aby tutejsze narodowoci traktowano podobnie, jak za czasów
Polski. Nowy aparat urzêdniczy - jego zdaniem - musi rozumieæ wileñsk¹ specyfikê i uwzglêdniaæ interesy ró¿nych narodowoci. Opowiedzia³ siê za szybk¹ reform¹ roln¹ na Wileñszczynie i w zwi¹zku z

¯o³nierze litewscy wród dzieci wileñskich
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tym przypomnia³ s³owa Wyspiañskiego: Mia³e z³oty róg (opuci³ jedno s³owo), aby nie trzeba by³o rzec: Osta³ ci siê ino sznur.39
Rozmowy z profesorami - Ehrenkreutz, Staniewicz
O wywiadzie z rektorem USB autor napisa³: Z kurii (biskupiej) od
razu uda³em siê do gmachu uniwersytetu, aby porozmawiaæ z J. E. Rektorem, prof. S. Ehrenkreutzem, którego mia³em zaszczyt dawniej poznaæ
i ucieszy³em siê bardzo, gdy po d³u¿szej rozmowie prywatnej, zgodzi³ siê
na krótki wywiad.
Kilka s³ów o nim. Zwi¹zany z USB od 1920 roku (w 1921 - profesor nadzwyczajny), zajmowa³ siê histori¹ ustroju Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego, utworzy³ Studium Historii Prawa Litewskiego i wspó³tworzy³ Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej. Dziêki niemu studia w Wilnie podj¹³ Franciszek Ancewicz. Uczniami jego byli
profesorowie - Seweryn Wys³ouch i Juliusz Bardach.
Poniewa¿ wywiad ten znany jest w niewielkim fragmencie, przedstawiê szerzej wypowied jego:
Wydarzenia w Europie Wschodniej odbywaj¹ siê w tak szybkim tempie, ¿e po prostu brak czasu na wszechstronne rozwa¿ania. Nast¹pi³y
jednak fakty, z którymi nale¿a³oby i nale¿y siê liczyæ. Mog¹ byæ ró¿ne
pogl¹dy na dalszy przebieg wydarzeñ i ewentualny koniec wojny. Wydaje siê jednak, ¿e wielkoæ i ró¿norodnoæ problemu i zarazem jego
rozwi¹zanie, roztrzygniêcie na takiej ogromnej przestrzeni, ¿e trudno
dzisiaj cokolwiek konkretnie o tym powiedzieæ b¹d przewidzieæ. Wydaje mi siê, ¿e niezale¿nie od tego, co w przysz³oci by siê wydarzy³o,
nawi¹zanie cislejszych kontaktów miêdzy elementami spo³ecznymi, zamieszka³ymi na tych ziemiach, a zw³aszcza miêdzy spo³eczeñstwem polskim i litewskim, podobnie jak wspó³praca nad pomno¿eniem wartoci
kulturalnych - mo¿e w przysz³oci daæ wprost nieocenione wyniki.40
Kolejnym rozmówc¹ by³ wilnianin z urodzenia Witold Staniewicz.
Gospodarzy³ w l. 1913-1918 w maj¹tku Gienajciszki i by³ czynny w
polskich organizacjach rolniczych, spo³dzielczych i owiatowych. Uczestnik wyprawy gen. ¯eligowskiego i jego adiutant, zosta³ pos³em na sejm
wileñski z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. By³ ministrem
rolnictwa w latach 1926-1930, a rektorem USB w l. 1933-1937.
Prof. Staniewicz jest najbardziej zwi¹zany z Wilnem, bardziej ni¿
jakikolwiek inny przedstawiciel polskiej spo³ecznoci Wilna. Pochodzi
z Litwy, uwa¿a siebie prawie za Litwina i jako wielki zwolennik marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, jego uczeñ, nigdy nie unika³, by utrzymy104
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waæ dobre kole¿eñskie stosunki z wileñskimi
Litwinami. W Polsce Józefa Pi³sudskiego odgrywa³ dosyæ powa¿n¹ rolê polityczn¹, bêd¹c w
przeci¹gu wielu lat ministrem rolnictwa. Oprócz
tego prof. W. Staniewicz by³ rektorem uniwersytetu wileñskiego i aktywnie uczestniczy³ w
spo³eczno-politycznym ¿yciu wileñskim. W litewskim Wilnie rozpocz¹³ niedawno (2 listopada) wydawaæ dziennik polski Kurier Wileñski.
Staniewicz by³ krytyczny wobec narodowociowej polityki wojewody Bociañskiego i usiStefan Ehrenkreutz
³owa³ jej siê sprzeciwiæ. A ostatni wojewoda,
Artur Maruszewski, przekaza³ bardzo interesuj¹cy szczegó³:
Dnia 18. IX. 1939 r., oko³o godz. 16-ej, zg³osi³ siê do mnie w
województwie prof. Staniewicz i postawi³ zapytanie, jak ustosunkujê
siê do projektu, który wysuwaj¹ pewne ko³a spo³eczeñstwa polskiego, a
mianowicie, ¿eby zwróciæ siê do rz¹du litewskiego i zaproponowaæ prowizorycznie, bez przes¹dzenia sprawy na przysz³oæ, obsadzenie Wilna
przez wojsko litewskie dla uchronienia miasta i ludnoci od okrucieñstw
i zniszczenia, gro¿¹cego ze strony zbli¿¹j¹cej siê Armii Czerwonej 
napisa³ w sprawozdaniu z 9 listopada 1939 dla min. spraw wojskowych rz¹du emigracyjnego w Pary¿u. - Odpowiedzia³em, ¿e nie wolno
nam niczego nie ustêpowaæ i niczego nie zrzekaæ siê, nawet prowizorycznie, a samo wysuwanie takiej propozycji mo¿e mieæ nieobliczalne
skutki na przysz³oæ.41
Znaj¹c sporo o nim, przejdziemy do wypowiedzi z dnia 15 listopada
1939 roku. Na pytanie, jak ocenia nieostateczne rozwi¹zanie kwestii
wileñskiej, powiedzia³ otwarcie: Bior¹c ogólnie, pozytywnie j¹ oceniam.
Miasto nasze i kraj w tej sytuacji mia³o wybór
miêdzy Litw¹ a Bia³orusi¹ Sowieck¹. Oczywicie, ¿e miasto i kraj, nale¿¹c do Europy Zachodniej i kultury katolickiej, ¿yczy³y sobie byæ
pod panowaniem Republiki Litewskiej, reprezentuj¹cej tak¹ sam¹ kulturê. Oprócz tego, nam,
wilnianom, kiedy wskazaæ wybór, chce siê razem ¿yæ z narodem, z którym przez wieki mielimy wspóln¹ historiê. Tak wiêc, wszystko razem bior¹c, bez ¿adnych w¹tpliwoci i wyranie
nale¿y podkreliæ, ¿e w obecnej sytuacji traktat
sowiecko-litewski dla nas jest korzystny. Z tego Witold Staniewicz
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p³ynie wniosek, ¿e obowi¹zkiem naszym jest pomóc rz¹dowi litewskiemu zaprowadziæ tutaj porz¹dek i bezpieczeñstwo, aby podnieæ gospodarczo Wilno i Wileñszczyznê.
Zapytany, jak sobie konkretnie przedstawia pomoc spo³eczeñstwa polskiego przy organizowaniu i tworzeniu litewskiego Wilna,
odrzek³: Naszym wiêtym obowi¹zkiem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi litewskiej administracji na najistotniejesze nasze k³opoty i potrzeby.
Wtr¹ci³em, a w jaki sposób? - pisze Ancewicz. - Na przyk³ad, powrót
do Wilna aresztowanych i wywiezionych obywateli naszego miasta, jest
wród nich bardzo wiele potrzebnych miastu ludzi.Dalej to sprawy naszych oficerów i ¿olnierzy, których w tak trudnym okresie nie mo¿na pozostawiæ bez opieki i pomocy. Tak¿e uporz¹dkowaæ nale¿y i sprawy urzêdników i uchodców, których tutaj jest pe³no z ró¿nych dzielnic Polski. Z
tymi wspomnianymi sprawami jest cisle powi¹zana sprawa waluty, od
czego zale¿eæ bêdzie rozwi¹zanie innych zagadnieñ. 42
18 listopada notatka w Kurierze Wileñskim na pierwszej stronie
informowa³a, ¿e w Lietuvos inios 15 listopada ukaza³ siê wywiad
dra Ancewicza z prof. Witoldem Staniewiczem:
W zwi¹zku z tym proszeni jestemy zaznaczenia, ¿e wywiad ten prawdopodobnie z przyczyn od dra Ancewicza niezale¿nych - zosta³ skrócony i pozbawiony bardzo istotnej czêci wstêpnej ...prof. Staniewicz
zawsze by³ i jest zwolennikiem porozumienia polsko-litewskiego, to jednak uwa¿a siê za Polaka i takim zostanie.
Nale¿y w tym miejscu przytoczyæ s³owa Ancewicza ze wstêpu do
pierwszego wywiadu: ...chocia¿ Stays i inni rozmówcy prosili, abym w
ich imieniu wyrazi³ ¿yczenie, nie ograniczaj¹c wypowiedzi. Na wszelki
przypadek muszê owiadczyæ wilnianom nastêpuj¹ce: jeli czytaj¹c L.
. nie wszystko znajdziecie, proszê mnie o to nie oskar¿aæ.43
Prof. Staniewicz, znaj¹c dobrze rzeczywistoæ i ostroæ cenzury, nie
wini³ rozmówcy za niecis³oci w wywiadzie.
Rozmowy z Krzy¿anowskim, Bujnickim i Nagurskim
Jad¹c do Wilna, nie odwiedzi³ b. senatora i dziekana Rady Adwokackiej, mec. Bronis³awa Krzy¿anowskiego.Uczyni³ to póniej, a rozmowa
by³a krótka i konkretna: Sprawy egzystencji fizycznej musz¹ byæ na planie pierwszym, odsuwaj¹c na dalszy zagadnienia kulturalne i intelektualne - ¿ycie duchowe. Przysz³oæ Wileñszczyzny w znacznej mierze zale¿y od tego, jak rz¹d Litwy rozwi¹¿e aprowizacjê i sprawy kulturalno106
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szkolne w sposób satysfakcjonuj¹cy wszystkich mieszkanców oprócz spekulantów.44
Rozumia³ skalê trudnoci, stoj¹cej przed rz¹dem, które musz¹ zostaæ przezwyciê¿one wspólnymi si³ami. Wierzy³, ¿e tak siê stanie.Teodor Bujnicki, poeta i satyryk, by³ znan¹ postaci¹. Powiedzia³: Jestem
wilnianinem z urodzenia i sentymentu, i nie ma niczego, dotycz¹cego
Wilna, co bym nie odczu³ ¿ywo. Jako Polak, zmartwiony jestem klêsk¹
Polski, i jednak nie bêdê ukrywaæ zadowolenia, ¿e nieszczêcie to Wilno ma poza sob¹. Zapytany, co s¹dzi o losie Wilna, stwierdzi³: Otwarcie
mówi¹c, nigdy nie myla³em o takim rozwi¹zaniu kwestii wileñskiej, a
sposób jej rozwi¹zania postawi³ nas w trudnej i skomplikowanej sytuacji. Mam g³êbokie przekonanie, ¿e wszystko siê jako dobrze u³o¿y...
Aby tak by³o, trzeba bêdzie wiele czasu i du¿o dobrej woli, obopólnego
zrozumienia wilnian i nowych gospodarzy. Wyg³odnia³e miasto mo¿e
mieæ w³asne kaprysy i wierzyæ, ¿e los od razu siê odmieni. A wiêc,
bêdzie wielu niezadowolonych. Jednak stan taki musi trwaæ najkrócej.
Optymistycznie oceni³ mo¿noæ wspó³pracy kulturalnej: M³odzi literaci wileñscy zawsze byli zainteresowani kultur¹ i sztuk¹ Litwy. Nie
tylko z nazwiska znalimy Donelaitisa, a ze wspó³czesnych Borutê i Salomeê Neris, znamy ich z
orygina³ów i literatury piêknej. Zabierzemy siê z
przyjemnoci¹ do pracy, by czytelnika polskiego
zapoznaæ z litewsk¹ literatur¹. Musi to siê odbyæ
z korzyci¹ dla obu stron. Moim zdaniem, Wilno
musi byæ ogniskiem wspó³pracy kulturalnej polsko-litewskiej, miejscem azylu dla kultury polskiej w tym trudnym okresie, a wreszcie ogniskiem
kultury wileñskiej, tzn. litewskiej w tym szerokim
pojêciu i piêknym, którego nie bêdziemy siê wstydziæ, ani wyrzekaæ. Wystarczy wspomnieæ Mic- Bronis³aw
Krzy¿anowski
kiewicza.45
Ostatnim polskim rozmówc¹ by³ Teodor Nagurski, pochodz¹cy z
Kiejdan, statystyk i ekonomista, za³o¿yciel Klubu W³óczêgów. By³ w
miecie znan¹ postaci¹, zosta³ w 1934 wiceprezydentem Wilna. Litwini
go te¿ docenili i przez pierwsze kilka tygodni ich panowania by³ wiceburmistrzem. Na pocz¹tku stycznia 1940 pod naciskiem litewskich szowinistów zosta³ usuniêty ze stanowiska, ale po trzech miesi¹cach by³
kierownikiem miejskiego biura statystycznego, co spowodowalo ataki
pisma Vilniaus balsas za wypowiedzi sprzed dziesiêciu lat.
Nagurski z Ancewiczem rozmawia³ w urzêdzie, rozmowa dotyczy107
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³a jego spraw zawodowych i przerywali j¹ czêsto interesanci. Nie powiedzia³ nic, co warte jest naszej uwagi.46
Niedosz³a rozmowa: abp Ja³brzykowski
Rozmowy z Polakami uzna³em za konieczne rozpocz¹æ od najwy¿szego autorytetu moralnego Polaków wileñskich, arcybiskupa Romualda Ja³brzykowskiego - wspomina³ - i chocia¿ w jego rezydencji bardzo grzecznie spotkano przedstawiciela Lietuvos inios, gdy jednak
posz³o o wywiad dla prasy, po dlu¿szej, interesuj¹cej dyskusji, tocz¹cej
siê w dosyæ przyjemnej atmosferze, doszlimy do wniosku, ¿e dla prasy
przeka¿emy taki komunikat: Przekona³em siê, ¿e arcybp. J. Ja³brzykowski nigdy w ¿yciu nie dawa³ wywiadów dla prasy i obecnie nie
odst¹pi od tej zasady. Obieca³em nic ponadto nie og³aszaæ w prasie.
Autor doda³, ¿e arcybiskup jest cz³owiekiem twardych zasad.
Kiedy o wizycie powiedzia³ znajomemu profesorowi, ten stwierdzi³:
Prawd¹ jest, ¿e Ja³brzykowski unika³ wywiadów, a rozmawia³ z dziennikarzami prywatnie pod warunkiem, ¿e niczego nie opublikuj¹ w prasie.47
Do tych s³ów krótki komentarz. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e arcybiskup w
Wilnie nie mia³ ³atwego zycia. Spotka³ siê od pocz¹tku z konfliktami na
tle jêzykowym, niechêci¹ ksiê¿y Litwinów i Bia³orusinów. Mia³ powa¿ne k³opoty z administracj¹ wojewódzk¹, podporz¹dkowan¹ Pi³sudskiemu, którego przyjaciel, bp W³adys³aw Bandurski nie uprzyjemnia³ mu
¿ycia. A wspó³praca z wojewod¹ Bociañskim negatywnie ustosunkowa³a do niego Litwinów wileñskich i rz¹d w Kownie.
Rozmowy z ¯ydami: rabin Rubinsztejn, dr Wygodzki i in.
Senator I, II i V kadencji, pose³ sejmu IV kadencji, Izaak Rubinsztejn, by³ naczelnym rabinem Wilna do 20 lipca 1940. Podczas rozmowy
z dziennikarzem przedstawi³ pogl¹d: Nikt na wiece nie zdo³a ogarn¹æ
ostatnich wydarzeñ historycznych i ich nale¿ycie przetrawiæ, aby przedstawiæ w³asny pogl¹d. Jest to przedwczesne, albowiem wszystko znajduje siê w stadium burzliwym i dynamicznym. Skoro spróbujê jednak
przedstawiæ swoje stanowisko odnonie zaistnia³ych wydarzeñ, powiem,
¿e osobicie uwa¿am, ¿e dzia³a vis maior, zupe³nie niezale¿ny od woli
naszej i naszego rozumu. Inaczej na razie tego nie umiem wyraziæ.
Jednak z dalszej wypowiedzi wynika³o, ¿e pamiêta³ s³owa Jeremiasza: Szukajcie dobra kraju, do którego was przenios³em i módlcie siê o
jego dobro, gdy¿ w jego dobrobycie i wam bêdzie dobrze.
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Zosta³ spytany: jeli przyjmujemy, ¿e
wszystko siê sta³o jako rezultat vis maior (si³y
wy¿szej), jak ocenia wkroczenie Litwinów do
Wilna. Odpowiedzia³ dyplomatycznie. Nie
chcia³ siê naraziæ rodakom, dla których by³
najwy¿sz¹ instancj¹ religijn¹ i autorytetem. Nie
zamierza³ podpaæ nowej w³adzy, od której
wiele zale¿a³o i nie móg³ opowiedzieæ siê przeciwko pañstwu, w parlamencie którego zasiada³ prawie dwadziecia lat. Spo³eczeñstwo
¿ydowskie w wiêkszoci jest spokojne i chce
bezpieczeñstwa i poszanowania praw swych.
Nie zd¹¿y³em dot¹d zapoznaæ siê z tym, w jaki
sposób ustawy Litwy reguluj¹ kwestiê
¿ydowsk¹ i chroni¹ ich prawa  powiedzia³. - Abp Romuald
Dobrze wiem jednak, ¿e Litwini s¹ narodem, Jab³rzykowski
który wczeniej nie mia³ wolnoci i praw, i
oczywiste jest, ¿e rozumie i wspó³czuje obywatelom, pozbawionym praw.48
Wiele opowiedzia³ o litewskiej Jerozolimie i jej sprawach. Najbardziej interesuj¹ca by³a prywatna rozmowa. Mówi³ o stosunku wobec
komunizmu, narodowego socjalizmu, o faszyzmie. Jako gor¹cy syjonista, by³ przeciwnikiem lewicy wieckiej, a zw³aszcza komunizmu. Gdy
zauwa¿y³, ¿e jego prywatne wynurzenia dziennikarz notuje, zwróci³ mu
uwagê: Przecie¿ mia³ pan nie notowaæ tego, co mówiê nie dla prasy.
Dziennikarz, usprawiedliwia³ siê: Notujê z przyzwyczajenia i us³ysza³
s³owa cierpkie: Dobrze znam dziennikarzy i nieraz mnie rozczarowali.
Z liberalem starej daty, drem Jakubem Wygodzkim, rozmawial 31
padziernika o godz. 15.30, po wydarzeniach anty¿ydowskich, które
mia³y miejsce tego dnia. Wygodzki wys³annika L. . spotkal ¿yczliwie, z otwartoci¹ i bynajmniej nie zastrzeg³, ¿e cokolwiek, co powie,
nie mo¿e byæ opublikowane: Nieszczêsne wydarzenia tego ranka od
razu byly widoczne po wejciu do mieszkania dra Wygodzkiego, gdy¿
by³y dlañ bardzo bolesnym prze¿yciem. Bez wzglêdu na swoje 83 lata, z
m³odzieñczym zapa³em prezentowa³ swój pogl¹d odnonie ostatnich
wydarzeñ  napisa³. - A po telefonicznej rozmowie bardziej by³ spokojny
i chêtnie rozmawia³ z przedstawicielem prasy.
Studia medyczne ukoñczy³ w Petersburgu w 1882 roku i odby³
specjalizacjê w Wiedniu, Pary¿u i Berlinie.W Wilnie osiad³ w 1885 i od
razu zaj¹³ siê praktyk¹ lekarsk¹. Przyjani³ siê z Tadeuszem Wróblewskim: Bylimy kolegami i przyjació³mi w pierwszych dwóch kursach
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akademii lekarskiej w Petersburgu (Przegl¹d Wileñski,15 lipca1925).
Póniej dzia³ali w partii kadetów rosyjskich. Stan¹³ na czele Gminy
¯ydowskiej i by³ bardzo czynny w ¿yciu spo³ecznym, sta³ siê zagorza³ym syjonist¹. W czasie Wielkiej Wojny aresztowany przez Niemców, a
póniej przez bolszewików, jako minister rz¹du litewskiego (od grudnia
1918 do kwietnia 1919 by³ ministrem d/s ¿ydowskich w rz¹dach Augustinasa Voldemarasa, Mykolasa Sleevièiusa i P. Dovydaitisa).
Bêd¹c dzia³aczem samorz¹dowym (w Radzie m. Wilna) i pañstwowym (w senacie i sejmie), wyró¿ni³ siê odwag¹ cywiln¹ i prawdomównoci¹. Podczas okupacji niemieckiej przeciwstawi³ siê hitlerowcom i
poniós³ mieræ z ich r¹k. Nie dopisa³ ostatniego rozdzia³u swych wspomnieñ, publikowanych w ró¿nych okresach. By³ gor¹cym litwomanem
i ¿arliwym zwolennikiem Pi³sudskiego, aktywnym syjonist¹. Powiedzia³: Wszyscy od dawna wiedz¹, ¿e jestem starym litwomanem i tego
nigdy nie ukrywa³em i dobrze o tym wiedzieli Polacy, wszyscy ¯ydzi i
Litwini. I o tym wiedzia³ marsza³ek Pi³sudski, w którym widzia³em bardzo wybitnego cz³owieka. A mówiê o tym dlatego, ¿e Pi³sudski za porednictwem bliskich mu osób chcia³ odci¹gn¹æ mnie od litwomanii i
w³¹czyæ do grona wspó³pracowników. Zaproponowa³ mi tekê ministra,
ale odmówi³em, gdy¿ by³o to sprzeczne z moj¹ litwomañsk¹ koncepcj¹,
która nie wyobra¿a³a sobie Wilna bez Litwy.49
Prawdopodobnie mia³ zostaæ ministrem rz¹du Litwy rodkowej,
rz¹dzonej przez Tymczasow¹ Komisjê Rz¹dz¹c¹, na czele której by³
W³adys³aw Abramowicz, przyjaciel Józefa Pi³sudskiego.
Kolejnymi rozmówcami byli: Beniamin Bursztejn, dzia³acz samorz¹dowy i syjonista oraz Moj¿esz Szalit, prezes Zwi¹zku Dziennikarzy i
Pisarzy ¯ydowskich. Nie us³yszano g³osu najwybitniejszych przedstawicieli spo³ecznoci ¿ydowskiej, pisarza Z. Rejzena i przywódcy folkistów (ludowców) - adw. J. Czernichowa. Wywieziono ich wraz z synami w padzierniku 1939 i lad po nich zagin¹³.
Rozmowy z Bia³orusinem, Karaimem i Tatarem
Aresztowano i wywieziono do wiêzieñ sowieckich wybitnych bia³oruskich przywódców. W tej sytuacji rozmawia³ z wys³annikiem L.
. in. Adolf Klimowicz, stosunkowo m³ody dzia³acz, który unikn¹³
losu innych. Wydawa³ w l. 1939-1940 w Wilnie Bia³orusk¹ Krynicê.
A przed rozmow¹ spotka³ siê z rodakami, by ustaliæ, co mo¿e przekazaæ
prasie litewskiej. Wypowied jego nie by³a g³osem osobistym, a rodowiska: My, Bia³orusini, oceniamy pozytywnie ostatnie wydarzenia. W
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ich rezultacie ziemie bia³oruskie s¹ w zasadzie po³¹czone, zwyciê¿y³a
te¿ litewska koncepcja i stolica historyczna Litwy sta³a siê jej rzeczywist¹ stolic¹. Ostatnie 20 lat nie uznawano wiadomie narodu bia³oruskiego. Polonizowa³y Koció³ i Cerkiew, szko³y oraz aparat pañstwowy
i administracyjny. Obecnie administracja powinna opieraæ siê na elementach miejscowych  postulowa³, - znaj¹cych dobrze tutejsze stosunki i warunki. ¯adne posuniêcia nie mog¹ byæ popieszne i gwa³towne,
nawet wówczas, gdy wydaj¹ siê, ¿e s¹ mo¿liwe do realizacji.50
Nie oponowa³, ¿e Wilno sta³o siê litewskie, a nie bia³oruskie. Politycy bia³oruscy mieli odmienny pogl¹d. Wasil Zacharko, prezydent Rady
Bia³oruskiej Republiki Ludowej, od 1928 urzêduj¹cy w Pradze, przes³a³
12 padziernika 1939 protest do prezydenta Litwy przeciwko przejêciu
z r¹k ZSRR m. Wilna.51
Znacz¹ce mniejszoci narodowe prowadzi³y w³asn¹ politykê, a nieliczne, jak Tatarzy i Karaimi, zawsze byli lojalni wobec ka¿dej w³adzy.
W 1935 w Wilnie pierwszych by³o 219, a drugich - 237 osób. Kurier
Wileñski 3 wrzenia 1939 opublikowa³ odezwê S. Szapsala Hadzy,
hachana Karaimów: Wróg nasz jest mocny, ale nie wierzy w Boga i w
karê za czyny nieprawne. Módlmy siê i my za ukochan¹ Ojczyznê Polskê. Dwa miesi¹ce póniej, w rozmowie z Ancewiczem, przypomnia³ s³owa proroka Jeremiasza: I starajcie siê o pomylnoæ kraju,
do którego was uprowadzi³em i módlcie siê za nim do Jahwe, bo jego
dobrobyt bêdzie i waszym dobrobytem.52 Tego przestrzegamy - rzek³ Szapsal Hadzy - i to kszta³tuje nasz stosunek do ostatnich wydarzeñ historycznych, w wyniku których Litwa otrzyma³a Wilno. Przypomnia³, ¿e
Karaimów sprowadzi³ z Krymu jako jeñców Wielki Ksi¹¿ê Witold, a
potem przybywali oni dobrowolnie. Portret jego od dawien dawna znajduje siê w Trokach, w siedzibie Karaimów, i wisia³ za panowania Rosjan i Polaków. Modlimy siê za wolnoæ, pokój i pomylnoæ Litwy, jak
nas uczy nasza wiara. Ale goæ, zgodnie z tradycj¹, przed opuszczeniem
domu hachana, musia³ przyj¹æ poczêstunek, dlatego ¿e goæ w dom,
Bóg w dom. Muzu³mañski mufti, dr J. Szynkiewicz, na pocz¹tku wrzenia 1939 powiedzia³: Polska nigdy nie d¹¿y³a do wojny, nie uciska³a
mniejszoci narodowych... Muzu³manie, winnicie ¿arliwie prosiæ Pana
Boga, aby pob³ogos³awi³ orê¿ polski. A teraz w rozmowie z dziennikarzem powiedzia³: Spogl¹damy na Litwê, jako sw¹ dawn¹ ojczyznê, bo
³¹czy nas od szeciu wieków W. Ks. Witold. Podobnie, jak nasi przodkowie wiernie s³u¿yli ojczynie, tak i my gotowi jestemy jej s³u¿yæ.53
Podczas I wojny wiatowej J. Szymkiewicz, sztabs-kapitan artylerii
s³u¿y³ carowi; w 1925 roku, bêd¹c muftim, przysiêga³ na wiernoæ
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Rzeczypospolitej, a teraz gotów by³ s³u¿yæ Republice Litewskiej. Nikogo nie zdradza³, to historia p³ata³a figle!
Dylemat Borysa Pimienowa
Przed wojn¹ spo³ecznoæ rosyjska w Wilnie by³a nieliczna i sk³ada³a
siê z 2 tys. ludzi, podzielonych na dwie warstwy. Wychodców z Rosji,
staroobrzêdowców, zamieszkuj¹cych ziemie d. WKL od stuleci. Powsta³¹
w 1925 roku Naczeln¹ Rad¹ Kocio³a Staroobrzêdowego kierowal senator Arseniusz Pimenow, lojalny wobec poczynañ rz¹dowych. Bogacz
i filantrop, cieszy³ siê uznaniem wiernych, a po jego mierci sprawy
starowierów obj¹³ syn, Borys Pimienow, pose³ sejmów trzech kadencji.
Drug¹ grupê stanowili uciekinierzy z Rosji Sowieckiej, dla których
antykomunizm by³ sensem ¿ycia. Wielu z nich nale¿a³o do Bractwa
Ruskiej Prawdy, konspiracyjnej organizacji o charakterze dywersyjnym, skierowanej przeciwko ZSRR. Bractwo mia³o pewne wp³ywy w
Zwi¹zku Studentów Rosyjskich i korporacji Ruthenia Vilensis. Przedstawicielem tej grupy Rosjan by³ adw. Aleksander Krestjanow, urodzony w Kownie. Zajmowa³ wa¿ne miejsce, jako prezes Towarzystwa Rosyjskiego w Wilnie, dyrektor rosyjskiego gimnazjum i radny miejski.
Rosjan tych Jerzy Putrament tak okreli³: Byli to najzacieklejsi biali,
jeli nie nawet faszyci.54 Prowadz¹c rozmowy z ró¿nymi rodowiskami, Ancewicz chcia³ us³yszeæ wypowied Rosjanina. Spo³ecznoæ rosyjska by³a zaniepokojona tym, co siê sta³o w czasie szeciotygodniowego panowania Sowietów, którzy z Wilna w padzierniku wywieli
wielu mieszkañców: Pozbawieni wielu swych autorytatywnych przywodców, ze znanym adwokatem Krestajowem na czele - pozostali (w
Wilnie) wybitni rosyjscy dzia³acze, bracia Jerzy i Borys Pimienowie
zgodzili siê spotkac z dziennikarzem L. .  wspomina³, - ale zamierzali wczeniej poradziæ siê rosyjskiej spo³ecznoci i zorientowaæ siê w
powsta³ej, radykalnie zmienionej sytuacji. Skoro do tego nie dosz³o,
nie by³o wywiadu z Borysem Pimienowem.55
Aresztowano w padzierniku 1939 senatora Wiaczes³awa Bogdanowicza, inspektora gimnazjum rosyjskiego, aplikanta sadowego, Dymitra Afanasiewa, prezesa Rosyjskiego Stowarzyszenia M³odzie¿y i wielu
innych Rosjan.56
Z Borysem Pimienowem prawdopodobnie rozmawia³ w Kownie,
co s¹dziæ mo¿na z notatki, zamieszczonej w Chacie Rodzinnej (nr 46,
11 listopada1939): Pose³ rosyjski do Sejmu Rzeczypospolitej, Borys Pimienow, pokaza³ mi wspomnienie pomiertne o sobie w gazecie Wo112
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Ostatnie posiedzenie Senatu USB. 11 listopada 1939

zro¿dieñje. Takie artyku³y by³y w Poslednije Nowosti i w Siegodnia - napisa³ autor, ukrywaj¹cy siê pod pseudonimem Zet. - Wiadomoæ o rozstrzelaniu przez krasnoarmiejców okaza³a siê nieprawdziwa - i jest dzi jednym z niewielu ludzi, którzy czytali swe nekrologi.
Przypomnê, pseudonim Zet by³ u¿ywany przez Franciszka Ancewicza, który wówczas przebywa³ w Kownie.
Zenowiusz Ponarski
Jest to rozdzia³ z przygotowywanej ksi¹¿ki Zenowiusza Ponarskiego pt. Przypadki wileñskiego sowietologa. Szkice z ¿ycia Franciszka Ancewicza.
Zenowiusz Ponarski, wilnianin z urodzenia, potem z woli losu szczecinianin,
obecnie mieszka w Kanadzie, w Toronto. Jest sêdzi¹ w stanie spoczynku, doktorem
nauk humanistycznych w zakresie historii. By³ redaktorem naczelnym pisma NSZZ
Solidarnoæ  Teki Historyczne. W organie Solidarnoci Pomorza Zachodniego prowadzi³ sta³y felieton historyczny Dawniej bywa³o...
Opublikowa³ szereg artyku³ów o osobach represjonowanych w Wilnie i na
Litwie w latach 1939-1941. W 1999 roku w Kanadzie wyda³ ksi¹¿kê pt. Wojciech
Jaruzelski na Litwie i Syberii. Jest autorem opracowañ Ludzie w trybach historii
(Toruñ 2002); Józef Mackiewicz  fakty i mity [w]: Archiwum Emigracji (z. 5/6,
Toruñ 2002/2003).
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GALERIA, PASJE
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U
Romuald Mieczkowski
Pomiêdzy niebieskim a czerwonym

©Maciej Mieczkowski

Tadeusz Pop³awski (ur. 1962) nale¿y do
grona tych malarzy poród wilnian, którzy od
dzieciñstwa pod¹¿ali ku cile wytyczonemu celowi. Nauka w renomowanej szkole , dzi Gimnazjum A. Mickiewicza, potem  studia w ASP
w Wilnie, na wydziale fresku, ukoñczone w
1991. W roku, gdy Litwa zdoby³a niepodleg³oæ, gdy nast¹pi³y tak wielkie zmiany, i¿ ludzie nie myleli o sztuce, lecz o znalezieniu odpowiednich na ten okres zajêæ i najzwyczajniej - rodków do ¿ycia.
Dla zaczynaj¹cego drogê twórcz¹ artysty sztuka nie mog³a byæ rzecz¹
jedyn¹ i ostateczn¹. Zdoby³ dyplom, ale nie znalaz³ pracy. Ima³ siê ró¿nych zajêæ dorywczych, aby utrzymaæ rodzinê. Przez cztery lata przebywa³ w Berlinie, gdzie szuka³ szczêcia jako malarz. I nawet nienajgorzej mu siê mog³o powodziæ, gdyby ju¿ wtedy Litwa wchodzi³a do Unii
Europejskiej i mo¿na by³o trudniæ siê legalnie malarstwem.
Po powrocie z Niemiec, pracowa³ przez pewien czas ...jako taksówkarz. U schy³ku lata, w sierpniu zacz¹³ stale jedziæ do Miêdzyzdrojów
w Polsce, by podbudowaæ swój bud¿et, maluj¹c tam portrety bogatszych kuracjuszy i wczasowiczów. A jednoczenie uparcie malowa³ sobie,
staraj¹c siê odnaleæ swój wyraz  pomiêdzy abstrakcj¹ i tradycj¹,
pomiêdzy wspó³czesn¹ lakonicznoci¹ formy i jej realnym ucielenieniem, pozostaj¹cym niejako fundamentem dla pokoleñ malarzy od wieków. To nie mog³o ujæ uwadze zwolenników jego twórczoci  Pop³awski w 2002 roku zosta³ przyjêty do Zwi¹zku Malarzy Litwy, za
przedtem - zaproszony do pracy w akademii wileñskiej, na wydziale
malarstwa monumentalnego. Nie bardzo potrafi³ znaleæ na uczelni jêzyk wspólny, bo tylko piêæ lat spêdzi³ w jej murach. Tym niemniej interesuje go praca dydaktyczna, artysta ma zamiar w tym roku podj¹æ
studia doktoranckie. Teraz kontynuuje zajêcia z m³odzie¿¹ szko³y redniej, któr¹ sam niegdy ukoñczy³, prowadzi te¿ zajêcia indywidualne,
szykuj¹c m³odych ludzi do studiów plastycznych. Na tym polu te¿ ma
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sukcesy  kilku jego wychowanków dosta³o siê na wy¿sze studia artystyczne  i dzi studiuje rzebê, wzornictwo.
Miêdzy niebieskim a czerwonym nazwa³ sw¹ ostatni¹ wystawê (130 lipca) w PGA Znad Wilii.
- Co prawda, uczono mnie niegdy malarstwa ciennego, a tak siê
sta³o, ¿e najbardziej polubi³em malarstwo sztalugowe. Nie bardzo jest
obecnie gdzie siê realizowaæ w tym zakresie. Ponadto p³ótno jest dla
mnie bardziej ciep³e. Choæ staram siê do niego wprowadziæ elementy
fresku, pewne stylizacje, szukaj¹c symbiozy ró¿nych gatunków sztuki
 mówi Tadeusz Pop³awski.
Przedstawi³ obrazy, które stanowi³y dwa nurty. £¹czy³y je dwa kolory podstawowe, pomiêdzy którymi stara³ siê wydobyæ ca³¹ grê i oddzia³ywanie innych barw. Jeden ukazywa³ formy figuralne, pe³ne kwadratów - ze stonowanymi i niekiedy nieoczekiwanymi zestawami kolorów; drugi - by³ uk³onem wspó³czesnego artysty wobec tradycji  tym
tylko mo¿na wyt³umaczyæ obecnoæ pejza¿u czy natury martwej, innych tematów
- Mimo poszukiwañ, tak charakterystycznych dla dzisiejszej sztuki,
mylê, nie musimy zapominaæ o tym, ¿e natura ludzka ma³o siê zmienia.
St¹d zawsze bêdziemy chcieli patrzeæ na rzeczy proste, codzienne i piêkne.
Dlatego zawsze, mimo rozwoju techniki i zwielokrotnienia naszego tempa
¿ycia, bêdziemy chcieli koiæ swój wzrok czym prostym i znanym. Dlatego znaczna czêæ twórców bêdzie do tego powracaæ. Nigdy te¿ w
niepamiêæ nie pójdzie akt, ani portret - twierdzi artysta.
Na wystawie zaprezentowa³ Pop³awski kilka te¿ aktów, ale tym razem portretu nie przedstawi³. Choæ to dope³ni³oby (wykona³ m. in. przed
laty ciekawy portret charyzmatycznego pra³ata Józefa Obrembskiego z
Mejszago³y, nestora kap³anów polskich na Litwie), byæ mo¿e, wachlarz
jego twórczych mo¿liwoci.
Wszystko wskazuje na to, i¿ malarz nie powiedzia³ jeszcze swego
ostatniego s³owa. Czy bêdzie - jak dotychczas - pozostawaæ w kilku
nurtach, czy wybierze jeden z nich?  na to pytanie Pop³awski dzi nie
odpowiada jednoznacznie.
Tradycja Nocy wiêtojañskiej
To tytu³ pleneru malarskiego, który w Siedlcach organizuje Jacek
Go³êbiewski, od lat utrzymuj¹cy cis³y kontakt z nasz¹ galeri¹. Zaprasza wiêc na swe Plenery na Po³udniowej (od nazwy ulicy, przy której
mieszka) te¿ artystów, wspó³pracuj¹cych z nasz¹ placówk¹. W tym
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roku w drugiej po³owie czerwca do Siedlec
wyruszyli Lech Ab³a¿ej i Aleksandras Vozbinas. Mia³em przyjemnoæ towarzyszyæ im i
przygl¹dn¹æ siê przedsiêwziêciu, oceniæ jego
poziom, jak te¿ zabraæ g³os podczas otwarcia wystawy poplenerowej, odbycia licznych
dyskusji, nawi¹zania nowych kontaktów.
Go³êbiewski z wykszta³cenia jest in¿ynierem geodezji, lecz z zami³owania niew¹tpliwie artyst¹. Od lat interesuje siê sztuk¹,
zgromadzi³ bogate zbiory sztuki, sw¹ dzia- Oksana Gajdukowicz
³alnoci¹ o¿ywi³ artystyczne ¿ycie tego re-  uczestniczka
Plenerów na Po³ugionu Polski. Dziêki takim akcjom  a jest dniowej w Siedlcach
jednoczenie prezesem Fundacji Pomost stwarza szansê twórczego rozwoju, jak te¿ pozyskania kontaktów, szczególnie dla artystów ze Wschodu, choæ na plenery do Go³êbiewskiego,
organizowane dwa razy w roku  latem i zim¹ - przyje¿d¿aj¹ artyci z
Zachodu, USA czy Japonii.
Najwiêcej jednak przybywa ich do Go³êbiewskiego z Bia³orusi, z
pobliskiego Brzecia. Stale bywa na nich Oksana Gajdukowicz, absolwentka Bia³oruskiej Akademii Sztuk Piêknych w Miñsku (ur. w 1971),
cz³onek Zwi¹zku Artystów Malarzy Bia³orusi. W Brzeciu naucza ona
studentów na wydziale architektury Uniwersytetu Technicznego, pracuje te¿ nad doktoratem.
Malarka uczestniczy³a w szeregu
wystaw  u siebie w kraju, jak równie¿
w Niemczech i dziêki Go³êbiewskiemu
- w Polsce.
Tym razem na plener do Siedlec przyby³ jej nauczyciel, znany bia³oruski malarz, prof. Ale Mara (Maroczkin). Natomiast w swej twórczoci wykorzystuje
najczêciej Oksana chrakterystyczne dla
wspó³czesnej szko³y bia³oruskiej elementy. Jej sztuka oscyluje pomiêdzy tradycyjnymi dla malarstwa kanonami a poszukiwaniem znaków wspó³czesnoci.
Twórczoæ Oksany pozostaje w
S¹ one doæ klarowne. Dziêki temu jest
krêgu klarownie rozumianej
czytelna w kontekcie szerszego odtradycji..
biorcy.
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Tak¹ nazwê mia³a tegoroczna wystawa (1-31sierpnia) w PGA Znad
Wilii Eduardasa Urbanavièiusa. Artysta tradycyjnie od lat co roku prezentuje u nas najnowsze swe prace. Prezes sto³ecznej grupy Akwarelistów
Aqua 12 ostatnio doæ czêsto odchodzi od tego gatunku, jak te¿ ulubionego nie tak dawno temu pastelu  na
korzyæ p³ótna i malarstwa olejnego.
Urbanavièius przedstawi³ 26 prac.
G³ównie z motywami Wilna - z centralnym p³ótnem ekspozycji w.
rodzina Zarzecza. Po³o¿one plamami i misternymi plamkami farby
pozwoli³y mu byæ wiernym swemu bardzo rozpoznawalnemu stylowi, przyæmionemu jakby niegiem  nawet jeli na obrazach mamy
motywy lata, zachowaæ ducha Wilna, pe³nego lekkoci i nostalgicznego niedopowiedzenia. Podobnie, jak kwiaty, ze swoim na pozór
prostym makrowiatem, jednak¿e z ulotnoci¹ tajemnic, jakby wyrwanych nagle ze snu o rajskich ogrodach, które w zale¿noci od
nastroju i owietlenia potrafi¹ fascynowaæ na nowo i wie¿o i zawsze inaczej.
Kraków i inne miasta na starej litografii
Grafiki z zak¹tkami Krakowa zosta³y pokazane z kolekcji wilnianina
Andriusa Dzikarasa (1-15 wrzenia). By³y to to widoki m. in. Zamku
Krakowskiego (Wawel) od ró¿nych stron, Kollegium Jagielloñskiego
(Biblioteka), widok z Bramy Floriañskiej, kocio³ów  Katedralnego na
Zamku  te¿ z ró¿nych stron, w. Piotra, Bo¿ego Cia³a na Kazimierzu,
klasztoru oo. Paulinów na Ska³ce.
Rysunki i litografie na pocz¹tku XIX wieku wykona³ H. Walter,
stosowny napis g³osi: W³asnoæ i nak³ad Litografii M. Salba w Krakowie.
Ponadto przedstawiono grafiki z widokami innych miast i zak¹tków
Polski, wykonane w pracowniach francuskich, z serii Pologne i z
tego samego okresu czasu. Widzimy na nich Kazimierz nad Wis³¹, Pu³awy-Parchatkê, £ys¹ Górê, Chêciny, Kochawiny w Galicji. W sumie zaprezentowano 17 starych grafik.
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Dni Stolicy  Galeria Alei Giedymina

Artûras Zuokas, mer Wilna w rozmowie z Wandà Mieczkowskà, z lewa 
malarka Jolanta Teiðerskytë-Stoðkienë

©Maciej Mieczkowski

Organizowane po raz drugi we wrzeniu Dni obfitowa³y w wydarzenia artystyczne  przedstawienia teatralne, ró¿norodne koncerty w
salach miejskich i na placach  od folkloru poczynaj¹c poprzez muzykê
symfoniczn¹, jazz, na metalu koñcz¹c, w festiwale filmowe i teatralne, w swym programie 17-19 wrzenia mia³y równie¿ prezentacjê sztuki
plastycznej, która odby³a siê w Galerii Alei Giedymina  najd³u¿szej
galerii miasta, na udostêpnionej artystom znacznej czêci tej reprezentacyjnej ulicy Wilna. Poród wyeliminowanych drog¹ konkursu15 najlepszych placówek wystawienniczych na Litwie, nie
tylko sto³ecznych, na jej pocz¹tku, nieopodal katedry, mia³a swe stoisko i PGA
Znad Wilii.
Tym razem postanowilimy przedstawiæ sztukê, jaka jest mniej znana na
Litwie. Zobaczyæ mo¿na by³o obrazy
artystów z Polski z kolekcji galerii: Doroty Komar-Zmyúlony, Pawùa Szanajcy, Leokadii Bartoszko, W. J. BielecKompozycja A. Guszczenki
Jazz Zarzecza
kiego, a takýe wilnian  Henryka Nata-
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lewicza, Tadeusza Popùawskiego, Jolanty Teiðerskytë-Stoðkienë, Genovaitë Skrabulienë i jej syna
Simonasa Skrabulisa, Romualdasa Stasiulisa
(obecnie mieszka w Telszach), m³odego malarza
Eikantasa Pakalki, Aleksandra Guszczenki. Ten
ostatni przy stoisku przedstawi³ te¿ kompozycjê
przestrzenn¹ pt. Jazz Zarzecza, sk³adaj¹c¹ siê z
M³ody rzebiarz
historycznych cegie³ z ró¿nych wieków, jak te¿
Rafa³ Pielak
elementów malarstwa sztalugowego. Artysta te¿
przy stoisku malowa³ portrety. Zosta³o ono wzbogacone rzebami Rafa³a Pielaka, innego m³odego uczestnika - studenta ASP w Wilnie. Choæ
jest na trzecim roku studiów, to uczestniczy³ ju¿ w presti¿owych wystawach. Wraz z Mindaugasem Juèysem wykona³ rzebê w Parku Bajek w Wilnie, a jego rzeba Cierñ w ubieg³ym roku zosta³a zainstalowana w Krzy¿owej ko³o Wroc³awia.
Ponadto na stoisku PGA Znad Wilii, do którego wdziêcznie
zaprasza³a m³odzie¿ w strojach ludowych z Teatru Polskiego, znalaz³y siê witra¿e, grafika, akwarele, miniatury. Dokonywano te¿ promocji najnowszych numerów Znad Wilii, rozdawano materia³y promocyjne, wizytówki i ulotki. Tysi¹ce wilnian i turystów podczas trzech
dni mia³o wspania³¹ mo¿liwoæ zapoznaæ siê z najciekawszymi propozycjami najlepszych galerii litewskich, bo pogoda, na ca³e szczêcie, dopisa³a, mimo, ¿e wieczorami czuæ ju¿ by³o ch³ód jesieni. W
zwi¹zku z tym powsta³a propozycja, a¿eby takie Dni w przysz³oci

Edyta Geppert z m³odzie¿¹ naszego stoiska
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organizowaæ na pocz¹tku wrzenia,
kiedy jest cieplej i dni s¹ d³u¿sze.
Nasze stoisko goúciùo teý goúci
szczególnych  odwiedziù je m. in. mer
Wilna Artûras Zuokas, z mùodzieýà rozmawiaùa tu znana pieúniarka Edyta
Geppert, pracami z kolekcji galerii interesowaùa siæ Maria Iwaszkiewicz,
córka wybitnego pisarza polskiego.
Maria(z prawej) i Natalia
Takie przedsiêwziêcia maj¹ pozwo- Iwaszkiewiczowe
liæ nawi¹zywaæ kontakty, przypominaæ
o obecnoci ró¿norodnych galerii na Litwie, ich propozycjach i mo¿liwociach, a tym samym - zwiêkszaæ zainteresowanie dzie³ami sztuki, które
ma doprowadziæ do powstania zauwa¿alnego i solidnego rynku w zakresie artystycznym w tym kraju. Cieszy, ¿e stoiska by³y oblegane przez
m³odzie¿, ¿e by³y pytania do pracowników galerii, jak te¿ artystów. ¯e
wiele osób, ju¿ po tej prezentacji, przysz³o do PGA, ¿eby bli¿ej siê zapoznaæ z naszym dorobkiem.
Znad Wilii w Warszawie
Tak¹ filiê planujemy otworzyæ 11 listopada tego roku. PGA Znad
Wilii zosta³a otwarta przed 10 laty  3 Maja. Miejmy nadziejê, ¿e Dzieñ
Niepodleg³oci Polski bêdzie niemniej udany.
Dlaczego w Warszawie? To miasto jest nie tylko stolic¹ Polski, niekiedy siê mówi, ¿e to i stolica Europy rodkowej. Prawie 2-milionowa aglomeracja, z wielkimi tradycjami kulturalnymi, ma olbrzymi potencja³ zainteresowania sztuk¹ s¹siadów, tym bardziej, ¿e  powiedzmy
szczerze - wiedza w Polsce o Litwie nie jest nadzwyczajna.
W placówce tej planujemy przedstawiæ malarstwo malarzy Polaków litewskich w kontekcie najlepszych dokonañ w wspó³czesnej sztuce Litwy. Prócz malarstwa bêdzie tu dzia³ wydawnictw, nabyæ mo¿na
bêdzie nagrania muzyczne. Stale planujemy organizowaæ spotkania z
najciekawszymi ludmi z Litwy  pisarzami, malarzami, naukowcami.
Jest to wielkie wyzwanie i niezwykle trudne przedsiêwziêcie dla
placówki pozarz¹dowej, dzia³aj¹cej w warunkach rynkowych, w ma³ym kraju. Zdajê sobie sprawê z trudnoci, które trzeba przezwyciê¿yæ.
Dlatego apelujê do ewentualnych sprzymierzeñców o pomoc w uruchomieniu placówki. Wszystko wskazuje na to, ¿e jest ona potrzebna.
Romuald Mieczkowski
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH
(XI W.  1945) - 3
Balcewicz Franciszek Wac³aw, notowany w l. 1746-1749 w Wilnie;
grafik, sztycharz, miedziorytnik. Dzia³a³ w Wilnie; rytowa³ w miedzi
przewa¿nie obrazki wiêtych i exlibrisy, rzadko portrety. Wa¿niejsze
jego sztychy: Maria Józefa, Królowa polska, ¿ona Augusta III (1746),
Piotr Skarga (1748). Exlibrisy ry³ dla bibliotek dominikanów w Grodnie, Sejnach i Wilnie oraz osób prywatnych: dla bibliotek Konstantego
Ludwika i Józefa Wincentego Platerów, Aleksandra i Józefa Sapiehów,
Tomasza £opaciñskiego. Wykona³ te¿ sztychy na tematy religijne: w.
Kazimierz, 1749; w. Jan Nepomucen.
M. Brensztejn, Polski s³ownik biograficzny, t. 1. Kraków 1935, s. 231; S³ownik
artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 75; V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 169.

Balicz, ¿y³ w XVIII w.; malarz. Wykonywa³ roboty jako pracownik
podleg³y architektowi C. Spampaniemu podczas budowy pa³acu dla
Dominika Przedzieckiego w Zas³awiu pod Miñskiem w l. 1778-1782.
S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 77.

Baliñski Stanis³aw, syn Ignacego i Anny z Korsaków, brat Micha³a,
ur. 2 maja 1782 w Wilnie, zm. 13 lutego 1813 w Krakowie; rysownik i
miedziorytnik. Studiowa³ malarstwo na Uniwersytecie Wileñskim pod
kierunkiem Jana Rustema. W tym okresie ³¹czy³a go przyjañ z Janem
Damelem. Odby³ dwuletni¹ podró¿ po krajach Europy rodkowej, kszta³c¹c siê w jêzykach obcych. W 1805 wróci³ do Wilna; t³umaczy³ La
Rochefoucaulta Maksymy i uwagi moralne (Wilno 1812). W 1810 przeniós³ siê do Warszawy, gdzie zosta³ mianowany sekretarzem do ekspedycji zagranicznej w Ministerstwie Sprawiedliwoci. W 1812 wraz z
opuszczaj¹cym Warszawê rz¹dem Ksiêstwa Warszawskiego uda³ siê
do Krakowa. Najwiêcej rysunków, przewa¿nie kred¹, oraz prób miedziorytniczych pozostawi³ z okresu studiów i pobytu w Wilnie; rytowa³
jednak¿e i póniej. W licie z 19 lutego1840 jego brat Micha³ wspomina
dwa dzie³a: Portret Jêdrzeja niadeckiego i olejny obraz Babcia, napominaj¹ca wnuczkê przy krosnach.
Z. Przyrembel, Polski s³ownik biograficzny, t. 1. Kraków 1935, s. 242; K.
Czarnocka, S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 77.

Ba³zukiewicz Boles³aw, syn Wincentego, brat Józefa, ur. 12 lutego
1879 w Wilnie, zm. 13 lutego 1935 tam¿e; rzebiarz. W 1894 rozpocz¹³
naukê w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie, równoczenie
uczêszcza³ do Szko³y Rzemios³ Józefa Montwi³³a, obie szko³y ukoñczy³
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w 1897. Dziêki stypendium J. Monwi³³a wy¿sze studia rzebiarskie odby³
w ASP w Krakowie pod kierunkiem prof. A. Dauna i Konstantego Laseczki; w l. 1902-1903 studiowa³ w Ecole des Beaux Arts w Pary¿u u A.
Mercie. W pismach francuskich ukaza³y siê pierwsze reprodukcje jego
prac rzebiarskich, jak np. popiersie Adama Mickiewicza. W 1904 powróci³ do Wilna, gdzie w tym¿e roku wzi¹³ udzia³ w Jubileuszowej Wystawie Szko³y Rysunkowej, eksponuj¹c trzy prace, m.in. Boginkê. W 1905
uczestniczy³ w wystawie obrazów i rzeb w gmachu Szko³y Rysunkowej; wystawi³ tam m.in. popiersie A. Mickiewicza oraz grupê Sieroty. W
czasie pobytu w Wilnie wykona³ szereg medalionów: Józefa Montwi³³a i
ks. F. Zawadzkiego, kilkanacie rzeb kocielnych i portretów, m.in. portret dzieci dra Minkiewicza. W 1908 wyjecha³ do Petersburga, gdzie wykona³ kilka rzeb, m.in. Ma³y skrzypek i Wojna. Z Petersburga wyjecha³
do Pary¿a, wezwany przez Antoniego Wiwulskiego do wspó³pracy przy
wykañczaniu Pomnika Grunwaldzkiego dla Krakowa (ods³oniêty 1910).
W Pary¿u wystawia³: w 1909 na Salon des Artistes Francais (Sieroty); w
1912 tam¿e: Portret pani Dowoyno (gips), G³owê kobiec¹ (marmur) i
g³owê A. Mickiewicza (w zbiorach Muzeum A. Mickiewicza w Pary¿u).
W czasie pierwszej wojny wiatowej wspó³pracowa³ w Pary¿u z warsztatami, wykonuj¹cymi drewniane zabawki, przeznaczone na eksport do
Ameryki. W 1918 powróci³ do Wilna, gdzie zosta³ powo³any na Wydzia³
Sztuk Piêknych USB na kierownika pracowni rzeby, a w 1920 mianowano go zastêpc¹ profesora. By³ jednym z g³ównych przedstawicieli rodowiska artystycznego Wilna. Zmar³ nagle, pochowany na cmentarzu na
Rossie. Pozostawi³ Wilnu szereg pomników: Józefa Montwi³³a na skwerze przy kociele Franciszkanów (projekt 1911), Joachima Lelewela na
cmentarzu na Rossie ( projekt 1911), ks. arcybpa Jana Cieplaka w bazylice wileñskiej (br¹z, 1929); tablicê pami¹tkow¹ z wizerunkiem Józefa
Pi³sudskiego w Pa³acu Sapie¿yñskim na Antokolu i w klinice okulistycznej USB (marmur); medalion J. Pi³sudskiego dla Senatu Rzeczpospolitej;
monumentaln¹ figurê alegoryczn¹ na gmachu elektrowni miejskiej; nagrobek Tadeusza Wróblewskiego na cmentarzu na Rossie, nagrobek brata Józefa Ba³zukiewicza na cmentarzu na Rossie; personifikacje Prawda i
Piêkno, ustawione w 1929 przed aul¹ USB (zniszczone w 1950); pomnik Mieczys³awa Dordzika przy ul. w. Anny (dzi Maironio), w 1999
str¹cony przez samochód (odbudowany w 2000); wykona³ figurê w.
Franciszka, ustawion¹ w 1904 w kociele w. Piotra i Paw³a na Antokolu; figurê w. Jacka (br¹z, 1901) do kapliczki przy ul. Wielka Pohulanka
(dzi J. Basanavièiaus), model gipsowy figury by³ w kociele w. Jakuba
i Filipa; w Muzeum Sztuki w Wilnie przechowywane s¹: Prochy Barbary
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Radziwi³³ówny w podziemiach katedry wileñskiej (gips, 1931); Dziewczynka z pieskiem (gips); w. Kazimierz (p³askorzeba, drewno); Herb
Rzeczypospolitej Obojga Narodów na nagrobek Ludwika Narbutta (p³askorzeba, br¹z). W d. Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Wilnie:
gipsy  Sieroty; projekt pomnika w. ks. Witolda; Portret nieznanego mê¿czyzny (p³askorzeba); medaliony z wizerunkami Józefa Montwi³³a, Stanis³awa Moniuszki, W³adys³awa Mickiewicza.
M. Brensztejn, Polski s³ownik biograficzny, t. 1. Kraków 1935, s. 254; J. Jarmuszkiewiczowa, S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 80-81; G.
Jankevièiûtë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 199.

Ba³zukiewicz Józef, syn Wincentego, brat Boles³awa, ur. 1 kwietnia
1867 w Wilnie, zm. 11 lutego 1915 tam¿e; malarz. Uczy³ siê pocz¹tkowo
w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie, w l. 1887-1893 studiowa³ w ASP w Petersburgu, g³ównie pod kierunkiem B. Willewaldego,
uzyskuj¹c kilka srebrnych medali. W l. 1894-1897 by³ nauczycielem rysunku w gimnazjum w Czerepowcu w Rosji. Po powrocie do Wilna od
1897 uczy³ malarstwa w Szkole Technicznej dla rzemielników, za³o¿onej przez Józefa Montwi³³a, od 1912 kierowa³ t¹ szko³¹. Uczestniczy³ w
wystawach w l. 1910, 1912, 1914. By³ jednym z za³o¿ycieli i cz³onkiem
zarz¹du Wileñskiego Towarzystwa Artystycznego. Malowa³ obrazy religijne dla kocio³ów, rzadziej pejza¿e i portrety. Pos³ugiwa³ siê akwarel¹,
pastelami i piórkiem, wykonuj¹c sceny rodzajowe, w których czêstym
motywem by³ koñ i litewskie typy ludowe. Zajmowa³ siê te¿ restauracj¹
obrazów, m.in. odnawia³ obraz Szymona Czechowicza w kociele w.
Rafa³a w Wilnie; namalowa³ te¿ Portret ojca-rzebiarza przy pracy oraz
du¿e widoki kocio³ów: ostrobramskiego, misjonarskiego, w. Katarzyny. Widok kaplicy Trzech Króli w kociele Bernardyñskim w Wilnie. Jego
praca olejna Widok kaplicy w. Kazimierza w Wilnie znajdowa³a siê w d.
Muzeum Nauki i Sztuki w Wilnie. W obecnym Muzeum Sztuki w Wilnie
przechowywane s¹ jego obrazy: Do kocio³a (olej); Portal kaplicy w.
Kazimierza w katedrze wileñskiej (olej); w d. Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Wilnie: Koció³ w. Józefa w Wilnie (akwarela); Wóz
zaprzê¿ony w wo³y (piórko).

L. Uziêb³o, Polski s³ownik biograficzny, t. 1. Kraków 1935, s. 255; J. Derwojed,
S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 81; O. Daugelis, Tarybø Lietuvos
enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 199.

Ba³zukiewicz Wincenty, ur. 1835 w Werkach pod Wilnem, zm. w
marcu 1907 w Wilnie; rzebiarz, snycerz. Ojciec Józefa i Boles³awa
Ba³zukiewiczów. Pracowa³ jako zakrystian w kociele w. Jakuba i Filipa w Wilnie. By³ samoukiem, pracowa³ w Wilnie i na Wileñszczynie.
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Tworzy³ rzeby religijne: Chrystus dwigaj¹cy krzy¿ - w kociele w.
Rafa³a, rzeby: Anio³ stró¿ i wiêty Jerzy - w kociele w. Jana, w
kaplicy w. Anny; w Kownie  Matka Boska i Maria Magdalena;
Ukrzy¿owany Chrystus - w kociele w £yntupach w d. powiecie wiêciañskim (dzi Bia³oru).

V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 81. O. Daugelis,
Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 199.

Ba³zukiewiczówna £ucja, ur. 1887 w Wilnie, zm. 1976; malarka.
Córka Wincentego, siostra Boles³awa i Józefa. Æz³onkini Ko³a Artystycznego, za³o¿onego w 1910. Znana jako pejza¿ystka: Brzegi Niemna, s³absza jako portrecistka. Brak danych o dalszych jej kolejach
¿yciowych.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w]: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b. d. (1989), s. 23; A. Romanowski, M³oda
Polska wileñska. Kraków 1999, s. Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik
biograficzny pod red. H. Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 19.

Baniewicz Jan, syn Karola i Zofii Denatów, ur. 27 lipca 1803 w ¯edykanach w d. powiecie upickim na Litwie, zm. 10 grudnia 1881 w Wilnie;
malarz. W l. 1820-1822 uczy³ siê malarstwa w Szkole Sztuk Piêknych
przy Uniwersytecie Wileñskim pod kierunkiem Jana Rustema; w 1831
studiowa³ w akademii w Drenie, kszta³ci³ siê równie¿ w Monachium,
Pary¿u (u H. Verneta) i w Rzymie. Podró¿owa³ po W³oszech z Janem i
Benedyktem Tyszkiewiczami. By³ znany jako portrecista; w 1831 malowa³ w Drenie z natury wizerunki Juliusza S³owackiego i Alfonsa Halickiego, Ezechiela Staniewicza i kilka portretów kobiecych; w - 1832 Aleksandra Cetnara; w Neapolu w 1835 - Karoliny Just; w 1837 - portret
matki; Jana Tyszkiewicza (na koci s³oniowej); namalowa³ te¿ portret
Józefa Tyszkiewicza (1859)  kopiê z portretu z XVIII w. i dwa autoportrety. Wg Lucjana Uziêb³y, w Wilnie przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ mieszka³a rodzina artysty, przechowywano tam jego obrazy. W Muzeum Narodowym w Poznaniu  oddzia³ w Rogalinie: Portret Kociuszki; w Muzeum Sztuki w Wilnie: Portret mê¿czyzny (akwarela).
L. Uziêb³o, Polski s³ownik biograficzny, literatury. 1. Kraków 1935, s.
264; V. Drëma, Sùownik artystów polskich, t. 1. Wrocùaw 1971, s. 80 i

uzupeùnienie; Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 1. Minsk 1984, s. 281.

Bañkowski Dionizy, ¿y³ w XVIII w.; snycerz. Mieszka³ w Wilnie,
w 1752 op³aca³ na rzecz magistratu tzw. sk³adankê gromniczn¹ 4 z³.
S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 82.

Baranowski, ¿y³ w XVIII w.; malarz. W 1798 wykona³ prace dla
deputacji szlacheckiej wileñskiej.
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S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 84.

Baretti, Baretto, Beretti Giovanni, ¿y³ w XVIII/XIX w.; rzebiarz,
snycerz. W³och, pochodzi³ z Mediolanu, w l. 1801-1804 wspólnie z
Nicolae Piano wykona³ w kociele w. Piotra i Paw³a w Wilnie rokokow¹ ambonê w kszta³cie ³odzi Piotrowej oraz dwa ma³e o³tarzyki w
naro¿nikach skrzy¿owania siê nawy poprzecznej z prezbiterium.
J. K³os, Wilno. Przewodnik krajoznawczy. Wilno 1923, s.143; M. Jackiewicz,
Wilno i okolice. Przewodnik. Piechowice 1995, s. 146; T. Venclova, Wilno. Przewodnik. Vilnius 2001, s. 175.

Bartels (Barthels) Artur, ur. 13 padziernika 1818 w Wilnie lub w d.
powiecie s³uckim, zm. 23 grudnia 1885 w Krakowie; rysownik amator.
Wed³ug tradycji, potwierdzonej przez rodzinê Radziwi³³ów, naturalny syn
jednego z litewskich Radziwi³³ów. Wykszta³cenie ogólne zdoby³ w Petersburgu i Pary¿u, nastêpnie przebywa³ w Wilnie i na Wileñszczynie,
jako zarz¹dca dóbr ordynacji birmañskiej Jana Tyszkiewicza. Znany dziêki trzem seriom rysunków satyrycznych: £apigrosz (ok. 1845), Pan Atanazy Skorupka i Pan Eugeniusz, wydanych w Albumie Wileñskim Jana
Kazimierza Wilczyñskiego (1858). By³ samoukiem, utalentowanym rysownikiem. Ok. 1864 na skutek terroru murawiowskiego opuci³ Wilno i
przeniós³ siê do Warszawy. Ok. 1878 zamieszka³ w Krakowie, gdzie przebywa³ do mierci. Rysowa³ sceny myliwskie sepi¹ lub tuszem na deseczkach sosnowych. Zachowa³y siê jego rysunki: niadanie na polowaniu,
Starzec w polskim stroju, Szlachcic w kontuszu, ¯ebrak (1885), Dwaj marynarze. W Bibliotece Uniwersytetu Wileñskiego przechowywany jest jego
album z 36 rysunkami, niektóre datowane 1843; cykle satyryczne Pan
Juliusz, 50 rysunków na 18 kartach i Pan Atanazy 47 Rysunków na 20
kartach; w Muzeum Sztuki w Wilnie: We w³ociañskiej izbie (akwarela,
1874); Na zamku w Montresor  cztery sceny myliwskie (mal. na desce).
W. Ziêbicki, Polski s³ownik biograficzny, t. 1. Kraków 1935, s. 310-311; J.
Wierciñska, S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 94.

Bartsch (Bartz, Barcz, Barszcz, Barcius) Ignacy, ur. 27 lipca 1697 w
K³odzku, zm. 5 lipca 1753 w Wilnie; rzebiarz, snycerz, stolarz. Jezuita,
wst¹pi³ do zakonu 4 wrzenia 1720 w Krakowie. W l. 1725-1728 pracowa³ jako stolarz i snycerz w kolegium jezuickim w Brzeciu; w l.
1728-1730 - w Kaliszu i 1730-1731  w Piotrkowie Trybunalskim. W
1731 przeniesiono go do prowincji litewskiej i odt¹d przebywa³ w
Wilnie, pracowa³ przy renowacji kocio³a w. Jana; wykonywa³ meble
dla wi¹tyni; rzebione stalle duo scamna rarioris Artificii (1744);
pracowa³ przy urz¹dzaniu akademickiej Sali Teatralnej (1733-1736 i 17381744) oraz pracowni fizyki dowiadczalnej i biblioteki (1752).
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J. Paszunda, S³ownik artystów polskich, literatury. 1. Wroc³aw 1971, s. 100;
Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 1. Minsk 1984, s. 301.

Bejtnik (Betnik) Maciej, ur. 1708 lub 1705, zm. 20 kwietnia 1749 w
Po³ocku; malarz. Wykona³ malowid³a cienne w kolegium jezuickim w
¯odziszkach na Wileñszczynie; freski w kociele w. Micha³a w Niewie¿u, w Kaplicy Anio³ów w. (1736-1737); w kociele jezuickim w
Miñsku (1737-1745, równie¿  w kaplicy Ignacego Zawiszy, 1739). W
l. 1746-1749 mieszka³ w Po³ocku.
Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 1. Minsk 1984, s. 320.

Berchhoff Johann Gothard, wzmiankowany 1679-1701; malarz.
Dzia³a³ w Wilnie; w 1679 w Wilnie polubi³ Barbarê Schroetterin, prawdopodobnie córkê wileñskiego malarza Jana Schroettera, mia³ z ni¹ dwóch
synów i trzy córki; wzmiankowany w 1686; przyjani³ siê z malarzem
Marcinem Altomonte, który by³ ojcem chrzestnym jednej z córek; ostatnia
wzmianka w wileñskich ksiêgach metrykalnych pochodzi z 28 lutego
1695. W 1701 prawdopodobnie ju¿ nie ¿y³. Obraz: wiêta Rodzina w
otoczeniu wiêtych, olej.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 5 (uzupe³nienie).

Bia³ogórski Salomon (Szalom), ur. ok. 1900, zm. 1942 w getcie
bia³ostockim; malarz i grafik ¿ydowski. By³ nauczycielem rysunków w
hebrajskim gimnazjum w Wilnie. Uprawia³ g³ównie malarstwo pejza¿owe; by³ pod silnym wp³ywem Jana Stanis³awskiego. Najchêtniej malowa³ krajobrazy ma³ego formatu, nasycone ¿yw¹ kolorystyk¹. Kilkakrotnie urz¹dza³ w Wilnie zbiorowe wystawy swych prac.
J. Saudel, S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 142.

Bielkiewicz Antoni, ur. 1787 w powiecie oszmiañskim, zm. 1840
w Romanowie na Wo³yniu; malarz. W l. 1801-1807 studiowa³ malarstwo w Szkole Sztuk Piêknych przy Uniwersytecie Wileñskim pod kierunkiem Franciszka Smuglewicza; w 1806 otrzyma³ nagrodê za malarstwo. Ok. 10 lat dokszta³ca³ siê w Rzymie. Po 1819 wyjecha³ Bêdziñski
z Wilna, pracowa³ jako nauczyciel muzyki. Póniej osiad³ Romanowie
na Wo³yniu u Józefa Augusta Iliñskiego. Najwa¿niejsze jego prace: Safona (przed 1819), Portret profesora anatomii Adama Bielkiewicza
(1820). Posiada³ du¿¹ kolekcjê szkiców Smuglewicza, po jego mierci
kolekcja dosta³a siê Kanutemu Rusieckiemu. W Muzeum Sztuki w Wilnie przechowywany jest jego Portret Adama Bielkiewicza.
A. Melbechowska-Luty, S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 159;
P. Svièiulienë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 232.
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KAWIARNIA LITERACKA
OPOWIEÆ W STYLU RETRO
Tadeusz Rawa

Ballada o trzech Budrysach
W przepastnych puszczach ¯mudzi, pomiêdzy kniejami,
¯y³ raz staruszek Budrys ze swymi synami.
Trzech synów na grodziszczu mia³ staruszek ¿wawy,
Ka¿dy m³ody i silny, i ¿ycia ciekawy.
Raz synów ojciec stary zgromadzi³ przy rzece,
Najpierw ich b³ogos³awi, potem tak im rzecze:
Szczêcia wam w wiecie odnaleæ ju¿ najwy¿szy czas,
Jutro rano do Wilna wyruszycie przez las.
Nic tu po was w poroniêtej puszczy na ¯mudzi,
Tam, na dworze, u ksiêcia wyjdziecie na ludzi.
Ju¿ siê tam gromadzi przyboczna dru¿yna,
Wspania³ego m³odego ksiêcia Giedymina.
Ruszyli wiêc synowie do ksiêcia na s³u¿bê,
S³awa ich poci¹ga³a i przygody przeró¿ne.
Lat osiem u boku ksiêcia przewojowali,
Wielkim mêstwem i godnoci¹ siê wykazali.
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Do Wielkiego Chana na Krymie pos³owali,
Czarnego Morza s³ony smak dobrze poznali.
I o Moskwy bramy swoje kopie strzaskali,
Tudzie¿ z Polski jasyru niema³o przygnali.
Po latach omiu, gdy ju¿ ³upów byli syci,
Do Wilna wreszcie s³aw¹ zjechali okryci.
Jedcie - rzek³ Wielki Ksi¹¿ê - pok³oniæ siê ojcu,
Powiedzcie mu, ¿e s³awnych przys³a³ mi mo³odców.
Jad¹ synowie konno na ¯mud niedalek¹,
Ju¿ tam ich ojciec stary niespokojnie czeka.
Ale tê noc ostatni¹ starym obyczajem
Chc¹ pod prastarym dêbem przespaæ nad ruczajem.
Bowiem w tym dêbie wiêtym drzemie taka si³a,
¯e tutaj sny prorocze Bóg Perkunas zsy³a,
Wszak pod tym dêbem wielkim roków temu kilka
Wielki Ksi¹¿ê sen widzia³ o ¿elaznym wilku.
Rankiem Budrysowicze swe konie siod³aj¹,
W dalsz¹ podró¿ do domu ochoczo ruszaj¹.
W ciszy jad¹, powoli, bo ka¿dy rozmyla
Nad snami niezwyk³ymi, nad spotkaniem bliskim.
Ju¿ ich ojciec stareñki przed grodziszczem czeka,
S³u¿ba radosna, biesiadê gotowaæ nie zwleka.
Objêli za nogi starca wierni synowie,
On ³ezkê uroni³, ¿e s¹ cali i zdrowi.
Wieczorem za przy miodzie i gêli muzyce
Ka¿dy z nich opowiada sny swe tajemnicze.
S³ucha ich Budrys stary, s³ucha s³u¿ba ca³a,
Bowiem w snach tych czarownych m¹droci niema³o.
Pierwszy syn na skórze niedwiedziej przysiada
I o nie pod dêbem tak oto opowiada:
ni³a mi siê, mój ojcze, bitwa jedna wielka
Razem z Polakami gromilim mocno Niemca.
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Zmarszczy³ czo³o swe Budrys: G³upi ty i m³ody,
Z Polakami nigdy nie bêdzie ¿adnej zgody.
Drugi syn na skórze po kolei usiada
I o nie w kniei nocnej tak oto powiada:
ni³o mi siê, ojcze (oj, bierze mnie cholera!),
Jaki ¯eligowski Wilno nasze odbiera!
Umiechn¹³ siê Budrys: To jest malutka bieda,
Bowiem Wilna nikomu Wielki Ksi¹¿ê nie da.
Trzeci syn na skórze jako ostatni siada
I o snach swoich pod dêbem tak opowiada:
Sen ten trochê dziwny mo¿e wam siê wyda,
Który nasz Wielki Ksi¹¿ê ¿eni siê z Jadwig¹.
Rozemia³ siê ojciec, w d³onie lubo przyklasn¹³:
Piêkny twój sen, synu, Bogów prorocz¹ ³ask¹,
Jestecie m³odzi, nic dziwnego, i¿ nie wiecie,
¯e Jadwiga z dziewic najpierwsza na wiecie.
Pracowita, gospodarna, bardzo przystojna,
Piêkna, wierna, weso³a i jak¿e dostojna!
Jeli takie ¿ony nasi w³adcy wreszcie pojm¹,
Ja o przysz³oæ kraju jestem od dzisiaj spokojny!
Tadeusz Rawa
Tadeusz Rawa, urodzony w 1959 roku we W³odawie na Lubelszczynie. Od
1981 mieszka w Szwecji. Pracuje jako dziennikarz dla skandynawskich mediów, od
lat wiele pisze o Litwie. Przyje¿d¿a tu czêsto, mi³onik Wilna. Interesuje siê poezj¹.
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WSPÓ£CZESNA PROZA POLSKA NA UKRAINIE
ZIEMIA NIEOBIECANA
Eugeniusz Tuzow-Lubañski
We wrzeniu 1941 roku Niemcy wchodzili do Kijowa g³ównie od
strony Kureniówki. Byli wietnie zaopatrzeni i zmotoryzowani. Na ¿o³nierzy Wermachtu ju¿ czekali st³oczeni i ubrani wi¹tecznie Ukraiñcy.
Trzymali w rusznykach chleb i sól. Odebra³ go równie¿ niemiecki
oficer wysokiej rangi, odebra³ z r¹k Ukraiñca w bia³ej haftowanej koszuli. Po krótkim powitaniu kolumna motocyklistów i transporterów
opancerzonych ruszy³a w g³¹b miasta. ¯o³nierze niemieccy, chyba zwiadowcy, pierwsi wjechali na motocyklach na Plac Sofijski. Jeden z nich
wdrapa³ siê za pomoc¹ liny alpejskiej na pomnik Bohdana Chmielnickiego na koniu i przymocowa³ do bu³awy hetmañskiej flagê nazistowsk¹
ze swastyk¹. Trzyma³a j¹ rêka, wyci¹gniêta w kierunku Moskwy. M³odzi ¿o³nierze miali siê i oklaskiwali pomys³owoæ swego dowódcy.
To, co siê dzia³o na placu, pan Jurek obserwowa³ ze swojej kryjówki w kamienicy naprzeciwko pomnika. Musia³ przyznaæ, ¿e Niemcy nie
wygl¹daj¹ tak karykaturalnie i gronie, jak to opisywa³a propaganda
sowiecka. Go³ym okiem by³o widaæ, ¿e czuj¹ siê gospodarzami tej ziemi. Plac Sofijski i boczne ulice by³y puste. Kijowianie poukrywali siê na
wszelki wypadek - nie by³o ¿adnej instrukcji z góry, jak siê maj¹
zachowaæ - w³adza sowiecka wycofa³a siê w pop³ochu. Hitlerowcy ze
s³ownikami poszukiwali kontaktu. Pan Jurek zobaczy³, jak jaki oficer
próbowa³ dogoniæ z dobroduszn¹ min¹ przechodnia, ale ten ze strachu
ucieka³. Machn¹³ zniechêcony rêk¹ i wróci³ do czarnego BMW, gdzie
czeka³ nañ kierowca z piwem. Niemcy popiewali, wznosz¹c toasty za
sukces swej armii. I tak samo nagle, jak przyjechali, znikli.
Pan Jurek widz¹c, ¿e ju¿ ich nie ma, wyszed³ z kamienicy i wyruszy³ w kierunku Bazaru Siennego. Czu³ g³ód, ale wszêdzie natrafia³ na
rozgrabione i zdewastowane sklepy. Na rogu zamiast rozbitej witryny
Wódka, Wino, Piwo le¿a³ zapity na mieræ brzuchaty i zaroniêty ch³op.
Oznak¹ tego, ¿e ¿yje, by³o chrapanie, przypominaj¹ce brzêczenie ogromnej muchy. Pod fragmentami witryny le¿a³a obok jego kole¿anka.
By³ to obrazek wyzwolonego z w³adzy ludu. W miêdzyczasie,
gdy armia czerwona opuci³a miasto, a wojska hitlerowskie jeszcze nie
wesz³y, Kijów zosta³ zniszczony przez mot³och gorzej ni¿ od wybuchów niemieckich bomb. Pan Jurek próbowa³ cokolwiek znaleæ do
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jedzenia w tym chaosie. Im bli¿ej by³o do bazaru, tym apokalipsa zmienia³a siê w bardziej ludzki widok. Na rynku panowa³a atmosfera zwyk³ego dnia handlowego, z jedn¹ tylko ró¿nic¹: porz¹dku pilnowa³ nie
milicjant, tylko cywil z karabinem na ramieniu. Trochê dalej zobaczy³ na
budynku bardziej jaskraw¹, te¿ czerwon¹ flagê, z lepszego materia³u,
zamiast sierpa z m³otem by³a swastyka. Coraz bardziej dokucza³ mu
g³ód i zmiana w³adzy nie robi³a na nim wiêkszego wra¿enia. Siêgn¹³ do
kieszeni. Mia³ jeszcze trochê rubli. Gdy podniós³ oczy, zobaczy³ o parê
kroków od siebie m³od¹ kobietê. W rêkach trzyma³a s³omiany kosz,
by³y w nim z³ociste, plecione ko³acze.
Mi³oæ dobra jak chleb
Najpierw zwróci³ uwagê na chleb. Podszed³ bli¿ej i wtedy przyjrza³
siê kobiecie. Nie by³a to piêknoæ, która podbija wzrokiem mê¿czyzn.
Mia³a d³ugie jasne w³osy. Wysmuk³a sylwetka, o regularnych rysach
twarz. Wcale nie podobna do handlarek z bazaru. Oczy mia³a przejrzyste i g³êbokie. Gdy zajrza³ do nich, poczu³ wewnêtrzny dreszcz: to przecie¿ by³y tej Polki, która kiedy, w dzieciñstwie podarowa³a mu szklan¹
kulê z Jezusikiem w stajence!
Podszed³ bli¿ej i poprosi³ o jeden ko³acz. Nagle papierowe pieni¹dze,
które trzyma³ w rêku, porwa³ wiatr i poniós³ je ponad g³owami t³umu.
Zmiesza³ siê, nie wiedz¹c, co robiæ. Próbowa³ wcisn¹æ ko³acz z powrotem do koszyka kobiety, ale ta siê broni³a, mówi¹c, ¿e za te pieni¹dze,
które ulecia³y z jej winy, musi oddaæ mu wszystkie ko³acze. Nagle oboje
wybuchnêli miechem. Pan Jurek zaproponowa³ kawê do tych ko³aczy,
ale musz¹ przejæ kawa³eczek do jego mieszkania, bo kawiarnia na Placu Lwowskim by³a zamkniêta.
Kiedy ruszyli, jak spod ziemi pojawi³a siê jaka staruszka, oddaj¹c
panu Jurkowi banknot i pytaj¹c, czy to nie jego pieni¹dze spad³y z nieba?
Natychmiast chcia³ siê rozliczyæ za ko³acze - pod warunkiem, ¿e zaproszenie na kawê pozostanie aktualne. Po drodze stara³ siê nie kojarzyæ tej
m³odej kobiety z Polk¹  dawn¹ przyjació³k¹ jego matki. Raczej martwi³
siê tym, jak pani Maria odbierze jego biedne mieszkanko na poddaszu. To
jego zatroskanie by³o zapewne widoczne, bo kobieta zapyta³a, czym jest
tak zak³opotany? Jeszcze bardziej siê zmiesza³ i powiedzia³, ¿e mieszka
bardzo skromnie, pod samym dachem. Na to powiedzia³a:
- Chcia³ pan powiedzieæ, pod samym niebem... Jakie¿ to mo¿e byæ liczne mieszkanie!
Umiechn¹³ siê gorzko. Niedaleko domu, na p³ocie zobaczy³ plakat, na
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którym Ukrainiec w stroju ludowym i zrzuca³ kajdany. Napis g³osi³: Nimeæka Armija wyzwo³y³a Was z bolszewyækych kajdan!
Skomentowa³ te s³owa, ¿e na wiecie a¿ siê roi od ró¿nych wyzwolicieli. Parê kroków od domu jak spod ziemi wyros³a babcia Dezzy, przezywana tak samo jak jej piesek  mieszaniec na krótkich i krzywych
³apach, z opadaj¹cym na ziemiê brudnym brzuchem. Kobiecina szybko
wyrzuca³a z siebie s³owa, mokre od liny:
- Panie Jurku, niech pan tylko sobie wyobrazi, przed chwil¹ przychodzili do mnie ci sami milicjanci, tylko ubrani ju¿ po niemiecku i znowu
szukali w moim mieszkaniu z³ota. Jak tylko w³adza siê zmienia, to u
mnie, biednej staruszki, szukaj¹ z³ota!
Kawa na poddaszu
Kiedy wdrapali siê na siódme piêtro po stromych schodach, powiedzia³, ¿e musi wejæ pierwszy. Maria pozosta³a na w¹skiej klatce schodowej. Nagle us³ysza³a dwiêk spadaj¹cych garnków, a potem zabrzmia³
Walc wiedeñski Straussa. Na stole sta³ godzik w butelce po piwie, a na
jego koñcu, pod cian¹  rozb³yskiwa³a w s³oñcu szklana kula. Pod oknem
wisia³y dwa anio³ki, które lekko siê buja³y w powiewie lekkiego wiatru.
Przy drzwiach na taborecie sta³ czarny gramofon z krêc¹c¹ siê p³yt¹.
Rozpali³ primusa- malutki miedziany piecyk na naftê. Maria zaproponowa³a swoj¹ pomoc w przygotowaniu kawy, ale odmówi³, t³umacz¹c, ¿e to mêska sprawa. M³oda kobieta usiad³a i wertowa³a album z
fotografiami. Zatrzyma³a swoj¹ uwagê na jednym ze zdjêæ. Wyjê³a je z
albumu i zaczê³a bli¿ej przypatrywaæ siê dwom kobietom, które sta³y
przy kociele w. Miko³aja. Kiedy na stole sta³a ju¿ kawa, pokrojone ko³acze i mleko skondensowane, pan Jurek umiechn¹³ siê zapraszaj¹co:
- Czym chata bogata...
Bli¿ej te¿ przyjrza³ siê starej fotografii, zrobionej za czasów carskich.
- To moja matka z pani¹ Mari¹  odpowiedzia³. - Mama ju¿ umar³a, a
po tej Polce, zaprzyjanionej z nasz¹ rodzin¹, zagin¹³ lad. Pani jest bardzo
podobna do tej kobiety.
Maria odpowiedzia³a:
- Nic dziwnego w tym nie ma - jestem córk¹ przyjació³ki pañskiej matki.
Dwie Marie
Jak gdyby byli znajomi od lat. Mê¿czyzna nie czu³ siê skrêpowany, jak
to mu siê zdarza³o przy spotkaniach z innymi kobietami. Trzyma³ Mariê
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za d³oñ i opowiada³ historiê swojej rodziny. O matce Marii wspomina³, ¿e
by³a pogodna i g³aska³a go po g³owie, mówi¹c: Wyronie z ciebie Kozak, oj, bêd¹ dziewczyny traciæ g³owy z twojego powodu, oj, bêd¹!
Pokaza³ te¿ czarodziejsk¹ szklan¹ kulê, któr¹ mu podarowa³a.
Stwierdzi³, ¿e to jest jego wiecznoæ, zamkniêta w przestrzeni. Zapyta³
te¿, co siê sta³o z matk¹ pani Marii. M³oda kobieta posmutnia³a:
- Moja matka bardzo kocha³a ten kraj. Pochodzi³a z domu szlacheckiego, powi¹zanego z Lubomirskimi. Do ludzi nigdy nie mia³a dystansu,
nie wstydzi³a siê te¿ ¿adnej roboty. Gdy w czerwcu 1920 roku Legiony
Pi³sudskiego wycofywa³y siê z Kijowa pod uderzeniami wojsk bolszewickich, ze mn¹ na rêkach jecha³a w g³¹b Polski. Na dworcu by³ koszmar, poci¹g wyruszy³ strasznie zat³oczony. Jechalimy bardzo powoli, bo
napotykano po drodze uzbrojone bandy ró¿nych maci. Niedaleko Koziatyna, gdy patrz¹c przez okno ¿egna³a siê z tym krajem, mamê trafi³a
bandycka kula. Zmar³a natychmiast. Chyba Pan Bóg chcia³, ¿eby na zawsze pozosta³a w tych stronach... Pochowano j¹ niedaleko stacji kolejowej. A mnie jacy ludzie zawieli do ciotki w Berdyczowie.
Dwie Marie wzajemnie siê nak³ada³y w mylach pana Jurka. Poczu³,
¿e uczyni wszystko, aby byæ zawsze obok poznanej kobiety. Oczy Marii
b³yszcza³y w zmierzchu uciekaj¹cego dnia, p³ynê³y dwiêki nokturnu
Fryderyka Chopina. M³odym ludziom by³o ze sob¹ jak¿e przytulnie, z
dala od brutalnego wiata. Trzyma³ Mariê za rêkê, chcia³ j¹ poca³owaæ,
ale kobieta wsta³a i zaczê³a siê ¿egnaæ. Odprowadzi³ ni¹ na podwórze,
chcia³ iæ dalej, ale stanowczo powiedzia³a, ¿e da sobie radê sama. Zapyta³, gdzie ma j¹ szukaæ. Odpowiedzia³a, w domu na rogu Placu Lwowskiego, nad kawiarni¹, na trzecim piêtrze.
Lenin w okupacji
Po paru dniach ¿ycie w Kijowie normalizowa³o siê. Wiêcej od Niemców widziano policjantów ukraiñskich, w wiêkszoci pochodz¹cych z
Galicji. Nie bardzo umieli siê porozumiewaæ z kijowianami, chyba dlatego
byli czêsto arogañscy. Obok plakatów sowieckich, niekiedy z karykaturami Hitlera, ju¿ wisia³y nowe. Na czarnym tle ¿ó³tymi liniami narysowane
by³y na nich obrazy nowego, szczêliwego ¿ycia. Ch³opi w szerokich
spodniach kozackich orali wo³ami ziemiê, wielodzietna rodzina ukraiñska
pod portretem Hitlera zajada³a obfity obiad... Prawie to samo, jak w
stalinowskim filmie winiarka i pastuch  pomyla³ pan Jurek. Zobaczy³ obok du¿y plakat te¿ z innym napisem: ¯ydzi, Lachy i Moskale  to
najzacieklejsi wrogowie Ukrainy!
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Sta³ na rogu ulic Artioma i Gogolewskiej w zadumie, a¿ podszed³ do
niego oficer niemiecki i zapyta³ co po rosyjsku, ale z tego trudno by³o
cokolwiek zrozumieæ. Wtedy pan Jurek zapyta³ po niemiecku, o co chodzi. Zdumiony oficer z kolei go zapyta³, czy nie jest Niemcem. Kiedy
odpowiedzia³, ¿e jest Ukraiñcem, nie chcia³ w to uwierzyæ.
- Sk¹d pan ma ten akcent bawarski?  docieka³.
- Na studiach mia³em profesora, pochodz¹cego stamt¹d, zreszt¹ komunistê  odpowiedzia³. Niemiec zaproponowa³ poczêstunek w kasynie
oficerskim, ale odmówi³, t³umacz¹c, ¿e ma spotkanie.
Przeszed³ na wszelki wypadek na drug¹ stronê ulicy i niemal¿e siê
zderzy³ twarz¹ w twarz z Leninem. By³ to stukniêty facet, który chcia³
siê ubieraæ tak samo, jak wódz wiatowego proletariatu, ale staæ go by³o
jedynie na czarny, cerowany garnitur - trójkê z kamizelk¹. Na g³owie
mia³ wyp³owia³¹ czapkê robotnicz¹, jeszcze z carskich czasów. Choæ by³
Ukraiñcem, to rozmawia³ wy³¹cznie po rosyjsku z akcentem syberyjskim, rozci¹gaj¹c o. Ten kijowski Lenin zawsze nosi³ ze sob¹ plik
gazet komunistycznych. By³ ma³omówny i pe³en dostojeñstwa, jak przystoi wodzowi. Chcia³ siê przywitaæ z Leninem, który chyba jako jedyny
z komunistów nie uciek³ z Kijowa. Oniemia³, gdy zobaczy³ pod jego pach¹
nie Prawdê, tylko Volksdeutsch. Stukniêty, jak gdyby nigdy nic, pierwszy poda³ d³oñ panu Jurkowi. Ten nie wytrzyma³:
- Dlaczego pan wci¹¿ pozostaje Leninem?
- Pan nie zna historii? Gdyby nie wsparcie kapita³u niemieckiego, nie
by³oby ani Lenina, ani rewolucji  odpowiedzia³.
 Gorzej bêdzie, gdy pan trafi na esesmana, który jak ja s³abo orientuje siê w historii ruchu robotniczego  rzek³ biedakowi. Ale Lenin zakoñczy³ uliczn¹ dyskusjê stwierdzeniem, ¿e proletariusze niemieccy to
sojusznicy, dlatego on niczego siê nie boi.
Minê³o kilka dni. Ciê¿ko pracowa³ na Dworcu Towarowym przy roz³adowywaniu wagonów z rzeczami wy¿szych oficerów hitlerowskich.
Oblany potem, wspomina³ spotkanie z Mari¹. Chcia³ jak najwiêcej zarobiæ
i uwolniæ j¹ od sprzedawania ko³aczy. Ciê¿ko pracuj¹c, nie zwraca³ uwagi
na to, co siê dzieje doko³a. Pewnego dnia nast¹pi³ wybuch w centrum
Kijowa i zobaczy³ ³uny po¿arów. Zrozumia³, ¿e to pali siê Kreszczatik.
Widzia³, jak Niemcy kierowali stacjonuj¹ce obok dworca jednostki in¿ynieryjne do ródmiecia. Podooficer Wermachtu, w cywilu lusarz w Biberach, powiedzia³, ¿e ten po¿ar to sprawa r¹k ¿ydo-komuny. Nazajutrz,
wychodz¹c z domu do pracy, po tym, jak po¿ar zosta³ ugaszony, na p³ocie, na szarym, marnym papierze by³o og³oszenie:
Wszyscy ¯ydzi Kijowa i okolic musz¹ przyjæ w poniedzia³ek, 29 wrze136
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nia 1941 roku, o godzinie 8 rano, na plac miêdzy ulicami Mielnikowsk¹
i Degtiariowsk¹. Zabraæ ze sob¹ dokumenty, pieni¹dze, rzeczy wartociowe, a tak¿e odzie¿ ciep³¹, bieliznê. Kto z ¯ydów nie wykona tego
rozkazu i zostanie wykryty w innym miejscu, bêdzie rozstrzelany.
Ucieczka z Babiego Jaru
29 wrzenia mia³ jak nigdy du¿o pracy na Dworcu Towarowym. Po
po³udniu szef skierowa³ go do swojego prywatnego domu na £ukianówce, gdzie mia³ posprz¹taæ. Pojecha³ rowerem szefa, dopiero po drodze przypomnia³ sobie, ¿e zapomnia³ dokumenty w kombinezonie roboczym.
Wzd³u¿ ulic ci¹gnêli ¯ydzi, których kierowano dalej do Cmentarza £ukianowskiego, gdzie niby mieli byæ za³adowani do poci¹gów jad¹cych - jak
Niemcy to t³umaczyli - do Ziemi Obiecanej, utworzonego przez hitlerowców pañstwa ¿ydowskiego. Wierzyli w to i nawet przepychali siê, ¿eby jak
najszybciej trafiæ do poci¹gu. Mówili, ¿e z Niemcami maj¹ du¿o wspólnego
- jêzyk podobny, dlatego ¿o³nierze s¹ dla nich tak wyrozumiali.
Obok murów cmentarza ¿ydowskiego by³o tak t³oczno, ¿e pan Jurek
zsiad³ z roweru i szed³ na piechotê. By³ ju¿ niedaleko, gdy raptem trafi³ na
zasieki z drutu kolczastego. W bramie, przez któr¹ wpuszczano ¯ydów,
stali policjanci ukraiñscy i dosyæ grzecznie, aczkolwiek stanowczo zapraszali do wejcia na ogrodzony teren. Poczu³ nagle lêk.
- A kudy ce wy wtikajete? Szwydeñko jdit siudy*  us³ysza³ g³os
policjanta. Zobaczy³ g³adko ogolon¹ twarz ch³opsk¹, z potê¿nym tu³owiem
i krótkimi nogami. Zacz¹³ t³umaczyæ, ¿e jest tutaj przypadkowo, pracuje na
kolei i pod¹¿a do domu swego kierownika. Policjant za¿¹da³ dokumentów.
T³umaczy³, ¿e zostawi³ je w pracy. Wtedy policjant krzykn¹³:
- Ach ty ¯yde! Ja tobi powernu pamjat, szczob ty niko³y ne zabuwaw
swoji ¿ydiwki papiry. Pijdesz teper zi mnoju!**
Podczas, gdy prowadzi³ pana Jurka do bramy Babiego Jaru, s³ychaæ
by³o wyranie strza³y z karabinu maszynowego. Krew uderzy³a do skroni, mózg pracowa³ na szalonych obrotach. To ju¿ koniec  pomyla³ - za
chwilê poch³onie go mg³a i ju¿ nigdy nie zobaczy ukochanej Marii! Popatrzy³ na twarz policjanta  by³a nieub³aganie obojêtna. Zacz¹³ siê modliæ,
ale s³owa modlitwy miesza³y siê z jego w³asnymi s³owami. Przy bramie
*(ukr.) A dok¹d to uciekacie? Prêdko tu chodcie!
**(ukr.) Ach, ty ¯ydzie! Przywrócê ci pamiêæ, ¿eby nigdy nie
gubi³ swoje ¿ydowskie papiery. Pójdziesz teraz ze mn¹!
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sta³o dwóch oficerów - Niemców. Czapki z daszkiem, nasuniête na oczy,
b³yskawice na ko³nierzykach mundurów to pierwsze, co zobaczy³, gdy
przybli¿y³ siê do nich. Jeden z esesmanów w³adczym gestem rêki odes³a³
policjanta precz i zapyta³:
- Czy¿by pan mnie nie poznaje? Zaprasza³em nawet pana do kasyna...
- Tak, proszê pana, poznajê.
- Niech pan siê nie boi. Nic panu tu nie grozi. Puszczê pana, ale pod
warunkiem, ¿e siê spotkamy.
¯yæ znaczy umieraæ
Przez Kureniówkê przedosta³ siê do Podo³a  dzielnicy po³o¿onej
wzd³u¿ Dniepru. By³o to osiedle, w którym mieszka³a g³ównie biedota
¿ydowska. W³anie st¹d najwiêcej ¯ydów pod¹¿a³o w kierunku Babiego
Jaru. Usi³owa³ ich namawiaæ, aby nie szli têdy, bo czeka ich niechybna
mieræ. ¯ydzi patrzyli na niego, jak na wariata. By³ bezsilny cokolwiek
zrobiæ. Usiad³ zrezygnowany na brzegu Dniepru. W Kijowie zapada³ krwawy zmierzch. Nad rzek¹ by³o s³ychaæ odg³osy strza³ów w Babim Jarze.
Wsiad³ na rower i pojecha³, sam nie wiedz¹c dok¹d. Ulice by³y s³abo
owietlone, co jeszcze bardziej go przygnêbia³o. Na rogu Placu Lwowskiego zobaczy³ nad kawiarni¹ owietlone okno. Zacz¹³ wo³aæ:
- Mario, Mario...
Za chwilê ujrza³ w okienku twarz kobiety. Zaprosi³a go do rodka i
poprowadzi³a poprzez d³ugi korzytarz mieszkania komunalnego do swojego pokoju. Zaproponowa³a herbatê, ale Jurek poprosi³ o co mocniejszego. Dopiero po wypiciu kieliszka, doszed³ do siebie. St³umionym g³osem zacz¹³ mówiæ.
- Wie pani, tyle to ju¿ razy zastanawia³em siê, dlaczego ludzie s¹ tak
bezwzglêdni wobec siebie nawzajem? Przecie¿ ka¿dy jest miertelny.
¯yjemy, jakby powoli umieraj¹c. Jeden szybciej dochodzi swego kresu,
inny - d³u¿ej, mieræ nikogo nie ominie. Dlaczego wiêc wymylamy ró¿ne
ideologie, ¿eby potem, przykrywaj¹c siê piêknymi has³ami, prymitywnie i
bezlitonie mordowaæ? Nawet wiarê w Boga wykorzystujemy, ¿eby zabijaæ. Wszyscy jestemy oprawcami i ofiarami. Wie pani, by³em w piekle
Babiego Jaru. Po co tych biedaków zabija siê?
Maria przytuli³a jego g³owê do siebie. I nagle wszystko, co by³o z³ego
w tym wiecie, odlecia³o gdzie daleko. Poczu³, ¿e leci wysoko w ob³okach, nad czarn¹ nieobiecan¹ ziemi¹. Kocha³  wiêc ¿y³.
Eugeniusz Tuzow-Lubañski
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TADEUSZ £OPALEWSKI 
CZASY DOBRE I Z£E W WILNIE
Andrzej £opalewski
Urodzi³ siê 17 sierpnia 1900 roku w Ostrowach
k. Kutna. Studiowa³ na Wydziale Humanistycznym
Wolnej Wszechnicy Polskiej. Debiutowa³ niewielkimi utworami poetyckimi, maj¹c 17 lat, w czasie
pobytu w Petersburgu. Po powrocie do Polski, w
wieku lat 21, og³osi³ swój pierwszy tomik poezji
pt. Gwiazdy Tañcz¹ce. W tym samym roku wyda³
drugi zbiór wierszy, zatytu³owany Majowce.
W 1923 roku zamieszka³ na sta³e w Wilnie, gdzie
podj¹³ pracê w Wydziale Owiaty i Kultury Wileñskiego Urzêdu Wojewódzkiego. Nie rezygnowa³ jednak z kontynuowania pracy pisarskiej. Pisa³ utwory poetyckie, sztuki teatralne, powieci.
Nawi¹za³ wspó³pracê z przyby³ym do Wilna w 1925 Teatrem Reduta,
kierowanym przez Juliusza Osterwê.
20 grudnia 1925 roku zmar³ Stefan ¯eromski, który by³ dla Tadeusza £opalewskiego inspiratorem i dobrym duchem twórczoci pisarskiej. Wilno, jako pierwsze miasto, odda³o ho³d wielkiemu pisarzowi, organizuj¹c trzydniowe uroczystoci. W³anie Teatr Reduta ju¿ 26
grudnia 1925 wystawi³ na Pohulance przedstawienie ¯eromskiego Uciek³a mi przepióreczka, które to poprzedzi³o odczytanie przez jednego z
aktorów wiersza £opalewskiego Na zgon ¯eromskiego:
Nie mia³a polska dolo, mogi³ lecz piwnice
I krzy¿ twój zamieniono
Na szubienicê...
Nie mia³a, polska dolo, cierniowej korony,
Co krwi¹ broczy,
Lecz ³askê 
¯e ci pod s³upem kani na zbola³e oczy
Bia³¹ wk³adano opaskê...
Nie gra³y nad tw¹ klêsk¹ surmy i dzwony
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W smutn¹ pociechê Roznios³y j¹ po wiecie kruki, wrony
Z wichrowym echem...
Lecz mia³a, polska dolo, w swej mêce-udrêce
Jedno serce czuj¹ce i dwie blade rêce...
W dni powietrza i wojny,
W dni g³odu i moru,
Gdy pacierz ostatni zach³ysn¹³ siê ³zami Te rêce siê osnu³y w nieustanny piorun,
Niby skrzyd³ami...
(Te rêce dzi usta³y
I ju¿ ciê, polska dolo, w objêciu swem nie zmierz¹,
Jak dwie palmy chwa³y
Na piersi z³o¿one le¿¹...)
W dni powietrza i wojny,
W dni moru i g³odu,
Co wnêtrznoci twoje nawskro nêdz¹ prze¿ar³,
Mia³a ponad sob¹ to serce czuj¹ce,
Bij¹cy ku wolnoci nieustanny zegar...
(Ten zegar ju¿ nie bije,
To serce nie ¿yje...)
***
Podaj rydwan ¿a³obny, niemiertelna s³awo!
Zaprz¹¿ czarne rumaki, jak mieræ sama dumna!
Zwo³aj tu nam rycerzy gwiadzist¹ bu³aw¹,
Niech wezm¹ na barki trumnê.
Pójd¹ za ni¹ w pochodzie, w d³ugim posêpnym orszaku
Walgierz Uda³y i hetman ¯ó³kiewski w z³otym szyszaku,
Pójd¹ niez³omni ¿o³nierze, powstali z martwych popio³ów,
Pójd¹ ponad nieg bielsi, zastêp p³acz¹cych anio³ów...
Ach, w tej ostatniej procesji nie mo¿e zbrakn¹æ nikogo!
Raz jeszcze zbior¹ siê wszyscy i przejd¹ cmentarn¹ drog¹!
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Wszyscy w mi³oci zbolali, w cierpieniu swoim ogromni:
Ludzie  syzyfy uparte i z nimi ludzie bezdomni...
¯ywi, umarli i senni, wiêci, tchórzliwi i dzielni,
Wszyscy koæ z koci jego i z jego krwi niemiertelni,
Pójd¹ za trumn¹ wspania³¹, objêci ze sob¹ mi³onie,
W wiecznoæ otwart¹, jak niebo - w polskie jesienne przedwionie.
Z przebiegu wspomnianych uroczystoci opracowane zosta³o specjalne wydawnictwo, zatytu³owane Wilno ¯eromskiemu. Na jego wstêpie zamieszczony zosta³ fragment listu pisarza do £opalewskiego, napisany w Konstancinie 22 wrzenia 1925 roku, a wiêc dwa miesi¹ce przed
mierci¹. W licie tym Stefan ¯eromski opisa³ swój udzia³ w dzia³aniach z okresu pierwszej wojny wiatowej.
Istotnym faktem, dokumentuj¹cym wspó³pracê £opalewskiego z
Teatrem Reduta, by³o wystawienie przez ten teatr przedstawienia-misterium pt. Betlejem Ostrobramskie w re¿yserii Osterwy i inscenizacji
Iwo Gala. Premiera odby³a siê 25 grudnia 1927 roku. W tym te¿ czasie
zosta³o ono wyemitowane w formie s³uchowiska przez Rozg³oniê

Przy samochodzie transmisyjnym Rozg³oni Wileñskiej Polskiego Radia. Po
prawej  Tadeusz £opalewski. Lata 30
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Wileñsk¹ Polskiego Radia, a wiêc na kilka dni przed uroczystym jej
otwarciem, które nast¹pi³o 15 stycznia 1928 roku.
Z t¹ dat¹ rozpoczê³a siê sta³a wspó³praca ojca z Polskim Radiem.
Trwa³a ona do dnia 17 wrzenia 1939. Praca w Radiu nie przerwa³a
twórczoci pisarskiej. Napisa³ i wyda³ w tym czasie kilka powieci i
zbiorów opowiadañ: Podwójny cieñ, Nierozs¹dny kochanek, Prowincjusze, Prawo przyjani. W zbiorze poezji Piêkna podró¿ wiele wierszy
powiêci³ Wilnu. Oto dwa z nich:
Katedra
Wieczorem, gdy przymiera pogwar ulic szumny
I g³êbiej pachn¹ drzewa smutnego ogrodu 
W gigantyczne frontonu twojego kolumny
Uderza czo³o s³oñca ogniami zachodu.
Ponad tob¹, jak widmo zburzonego grodu,
Wzniós³ siê baszty zamkowej cieñ mroczny i dumny 
Przed tob¹ na dzwonnicy, w procesji chmur t³umnej
Dzwoni¹ pi¿owe kroki wiecznoci pochodu.
Ani w gaju dêbowym, ani poród topol
Wyros³a tu, katedro, na placu w akropol,
Bior¹c serca królewskie w swoje ch³odne wnêtrze.
Lecz wród ciemnych o³tarzy kaplic jedenastu
Jeden w trumnê srebrzyst¹ serce zabra³ miastu:
Przy nim wiêtych miejsc Wilna jest miejsce najwiêtsze.
Cela Konrada
Prof. Stanis³awowi Pigoniowi
Jeste  choæ ju¿ ciê nie ma dla ludzkiego oka.
Jeste: mitem gwiadzistym i z³ot¹ legend¹ Wiêc ju¿ ciê cudze stopy tratowaæ nie bêd¹,
Cicha trumno poety, kolebko proroka!
Nie przyjdzie t³um turystów i pust¹ gawêd¹
Nie zak³óci spokoju cian, o które w mêcê
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T³uk³y jego skrwawione o pier w³asn¹ rêce!
Nie dotknie nikt jej ciany. Wieki j¹ posiêd¹.
Hic obiit Gustavus, natus est Conradus.
Ju¿ z kszta³tu tego pisma nie zosta³o ladu,
Ju¿ nie ma s³ów magicznych na ¿adnym kamieniu;
Lecz noc¹  oczom w niebo wpatrzonym nad cel¹
Jawi siê nagle rêka, spowita chmur biel¹,
Pisz¹c je wêglem serca na mrocznym sklepieniu.
W³anie w Celi Konrada, w klasztorze bazylianów przy ul. Ostrobramskiej, koncentrowa³o siê ¿ycie literackie i artystyczne Wilna. Tu
bowiem mia³y miejsce znane w owym czasie rody Literackie. Pierwsza z nich odby³a siê 23 lutego 1927 roku, za ostatnia - 6 czerwca
1939. W tym czasie odby³o siê ³¹cznie 371 takich rodowych zebrañ.
Ich twórc¹ by³ Witold Hulewicz, a jego wspó³pracownikiem  w³anie
Tadeusz £opalewski. Po wyjedzie Hulewicza z Wilna w 1935 £opalewski, bêd¹cy wówczas prezesem wileñskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich, sta³ siê g³ównym organizatorem ród. W czasie jednego z takich spotkañ, w dniu 20 czerwca 1934 roku, zosta³y wrêczone
Nagrody Literackie im. Filomatów, przyznane przez Zwi¹zek Literatów
Polskich oraz Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego. Otrzymali je wówczas Tadeusz £opalewski i Czes³aw Mi³osz.
W 1946, po repatriacji z Wilna, w Poemacie wileñskim, nagranym
w warunkach domowych, wspomina ojciec rody Literackie i ludzi bior¹cych w nich udzia³.
Nie sposób w tak krótkim opracowaniu przedstawiæ wiêcej faktów
i zdarzeñ, maj¹cych miejsce w czasie pobytu pisarza w Wilnie. Opis
tamtego okresu uj¹³ sam w ksi¹¿ce, wydanej przez Spó³dzielniê Wydawnicz¹ Czytelnik (1966) i zatytu³owanej Czasy dobre i z³e.
Koñcz¹c okres wileñski, nale¿y wspomnieæ lata 1939-1941, kiedy to
wspó³pracowa³ z istniej¹cymi wówczas polskimi teatrami: Dramatycznym na Pohulance i Lutni przy ul. Mickiewicza. W 1940 roku powsta³a
scena ma³ych form Ksantypa w kawiarni Sztralla przy ul. Wielkiej. Teksty pisa³ tam te¿ - obok Teodora Bujnickiego, Janusza Minkiewicza,
wiatope³ka Karpiñskiego. Za na pocz¹tku 1941 Teatr Dramatyczny
wystawi³ Wieczór trzech króli Szekspira, do którego to przedstawienia
 z Ordonówn¹ w roli Violi  prolog, teksty piosenek i opracowanie
literackie ca³oci przygotowa³ ojciec.
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W maju 1945 wraz z teatrem nast¹pi³a repatriacja do
Polski. Pocz¹tkowo do Torunia, a póniej do £odzi  gdzie
zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora programowego
Rozg³oni £ódzkiej. W 1948
zosta³ przeniesiony do Warszawy do rozg³oni centralnej Polskiego Radia, z którego  w
1952 roku  zosta³ zwolniony
Romana i Tadeusz £opalewscy w
za odmowê wst¹pienia do par- mieszkaniu Lorentzów w Muzeum
tii. Od tej daty wznowi³ sze- Narodowym w Warszawie. 1964
rok¹ dzia³alnoæ publicystyczn¹
i pisarsk¹. Wznowi³ tak¿e pracê w Zwi¹zku Literatów Polskich, obejmuj¹c w niektórych kadencjach cz³onkostwo w Zarz¹dzie Oddzia³u Warszawskiego ZLP, a tak¿e prezesurê oddzia³u.
W okresie powojennym napisa³ ponad 30 powieci, g³ównie o tematyce historycznej, a tak¿e kilka zbiorów opowiadañ. Niektóre z nich
ukazywa³y siê cyklicznie na ³amach ¯ycia Warszawy. Niektóre z powieci by³y wydawane kilkakrotnie:
I tak: Brzemiê pustego morza (3 wyd.), Zatañczmy karmaniolê (2
wyd.), Ber³o i desperacja (2 wyd.), Przes³awna peregrynacja Tomasza
Wolskiego (3 wyd.), Kaduk, czyli wielka niemoc by³ wydany przez Czytelnika w szeciu wydaniach o nak³adzie, przekraczaj¹cym 100 tysiêcy
egzemplarzy. Za tê w³anie powieæ przyznana zosta³a Tadeuszowi £opalewskiemu w 1964 roku Nagroda Ministra Kultury i Sztuki.
***
Do szczególnych dzie³ £opalewskiego nale¿y zaliczyæ ksi¹¿kê, wydan¹ po raz pierwszy w 1936 roku, a wznowion¹ w Londynie w 1946,
a nastêpnie  w formie reprintu  w 1990 przez oddzia³ krakowski
ówczesnego Pañstwowego Wydawnictwa Naukowego. Chodzi o jeden
z tomów serii Cuda Polski - a mianowicie Miêdzy Niemnem i Dwin¹ 
Ziemia Wileñska i Nowogródzka. Mowa w nim jest o tych ziemiach i
ich historii w dziejach Polski. W przedmowie do tego dzie³a, tak pisa³
Aleksander Prystor (ówczesny marsza³ek Senatu):
Ksi¹¿ka Tadeusza £opalewskiego, powiêcona ziemiom Miêdzy Niemnem i Dwin¹, maluje i ujawnia nie tylko swoiste piêkno przyrody,
prosty i szlachetny typ ludnoci naszych ziem pó³nocno-wschodnich, ale
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przede wszystkim niezwyk³y urok ich przesz³oci dziejowej, która wywar³a wybitny i decyduj¹cy wp³yw na historiê Narodu i Pañstwa Polskiego.
I dalej tak oto pisze:
Nie lada zadaniem by³o dla autora odmalowaæ ten kraj, którego
piêkno znalaz³o wyraz w natchnionej poezji Mickiewicza i w barwnych
opisach Orzeszkowej i Weysenhoffa: na kartach tej ksi¹¿ki w nowych
wiat³ach i kolorach zwierciedli siê czar wileñskiej i nowogródzkiej
ziemi, wi¹¿¹ siê tam nici wydarzeñ historycznych i legendarnych opowieci z wyj¹tkiem dnia dzisiejszego. Ma przez to ksi¹¿ka £opalewskiego moc bodca i zachêty: idcie w opisywane w niej ziemie, by naocznie
rozeznaæ to, o czym w piêknym s³owie i obrazku mówi¹ karty tej ksi¹¿ki
- by z bliska obejrzeæ kraj, któremu króluje Matka Boska Ostrobramska. Przed Jej obrazem w Wilnie ka¿dy przechodzieñ bez wzglêdu na
sw¹ narodowoæ i wyznanie ze czci¹ siê sk³oni  ona bowiem  jak
mawia³ Wielki Marsza³ek  jest gwarantk¹ honoru Polski.
Recenzuj¹c londyñskie wydanie ksi¹¿ki Miêdzy Niemnem i Dwin¹, Zofia
Bohdanowiczowa, poetka i powieciopisarka, na ³amach londyñskich Wiadomoci w 1956 roku tak koñczy sw¹ obszern¹ jej charakterystykê:
Ksi¹¿ka Miêdzy Niemnem i Dwin¹ powinna trafiæ pod strzechy,
znaleæ siê nie tylko w ksiêgozbiorach pisarzy i ludzi nauki, ale i w
domach robotników fabrycznych, farmerów, górników. I nie trzeba jej
wt³aczaæ miêdzy inne uszeregowane tomy. Nale¿y siê jej miejsce poczesne. Ja j¹ po³o¿ê pod obrazem Ostrobramskiej.
Tadeusz £opalewski otrzyma³ w 1976 roku Nagrodê Pañstwow¹ I
stopnia za ca³okszta³t twórczoci w dziedzinie powieci historycznej. Lech
Wieluñski na ³amach tygodnika Perspektywy wówczas m. in. napisa³:
Zastanawia³em siê ... czy powieci historyczne s¹ ucieczk¹ od rzeczywistoci, czy jej zakamuflowanym odbiciem... Kto powiedzia³, ¿e
biada narodowi, który nie ma historii. Mo¿na i to uzupe³niæ: biada i
tym narodom, które swej historii nie chc¹ poznawaæ i wyci¹gaæ z niej
wniosków na dzi i jutro. Tadeusz £opalewski jest jednym z tych, 
kontynuuje Lech Wieluñski  którzy staraj¹ siê, aby tak nie by³o.
Obserwuj¹c jednak czasy dzisiejsze, mo¿na zacytowaæ fragment
wiersza Tadeusza £opalewskiego pt. Fatum: Ksi¹¿ka za ksi¹¿k¹, kamieñ w wodê...
Andrzej £opalewski
syn pisarza
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POPRZEZ SYBERIÊ I MONTE CASSINO
Józef Rusakiewicz
Witold Gra¿yñski urodzi³ siê we wsi
Dawgia³owszczyzna na Grodzieñszczynie. W³asnej ziemi jego rodzina posiada³a tylko kilka hektarów, a mia³ jeszcze
czworga rodzeñstwa. Ale jako radzili
sobie. Ich plany zniweczy³a wojna. Walczy³ z Niemcami, w 1939 roku trafi³ do
niewoli bolszewickiej razem z kuzynem
- Edwardem Gra¿yñskim. Byli gdzie w
kopalniach na Ukrainie, ale uda³o siê zbiec,
z trudem dotarli do Bia³orusi, niedaleko
stron ojczystych, w lesie ich z³apano.
Edwarda Gra¿yñskiego rozstrzelano, za
Witoldowi uda³o siê ponownie zbiec.
Ukrywa³ siê, a po pewnym czasie znalaz³ siê w szeregach Armii Andersa. Po Jan Kiszkiel (w rodku) w
wród towarzyszy broni
szlaku wojennym przez Persjê we W³oszech spotka³ swego bliskiego przyjaciela spod Iwja  Jana Kiszkiela,
który dotar³, by wojowaæ a¿ z Syberii. Zna³ go od dawna.
Znowu byli nieroz³¹cznymi przyjació³mi, razem brali udzia³ w bitwie
na Monte Cassino. Jak wspomina³ Jan, kiedy d³uga walka z Niemcami
przy klasztorze by³a skoñczona i wycieñczeni, ranni ¿o³nierze wiêtowali
zwyciêstwo, snajper niemiecki trafi³ w g³owê Witolda Gra¿yñskiego, który
natychmiast wród kolegów skona³. Znalaz³ miejsce wiecznego spoczynku
na cmentarzu Monte Cassino. Na jego grobie napis:
Witold Gra¿yñski - 17 baon STRL - Monte Cassino - Szereg VI F2 ur. 9.02.01904 - zgin¹³ 17.05.1944 - pow. Lida  Sobotniki.
Jan Kiszkiel wróci³ sam do domu, ale nied³ugo cieszy³ siê z powrotu
do stron ojczystych  jako wróg ludu wraz z ¿on¹ Franciszk¹ i ma³ym synkiem Bronkiem zosta³ wywieziony na wiecznoje posielenije
pod Czeremchowo ko³o Irkucka. Przebyli tu ponad piêæ lat, a potem
nadarzy³a siê okazja repatriowaæ do Polski, znaleli siê w Gdañsku.
Za czasów PRL rodzina Kiszkielów otrzyma³a zaproszenie na sta³y
wyjazd do USA. Ca³y dobytek swój wysprzedali, z kwiatami i biletami
w Okêciu osiem osób oczekiwa³o na rejs do Nowego Jorku. W ostatniej chwili zapytano: Kto jest tu Kiszkiel?
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Powiedziano, i¿ wyjazd zosta³ od³o¿ony na miesi¹c. W rzeczywistoci  na zawsze. Jan i Franciszka Kiszkielowie w Gdañsku do¿yli swych
ostatnich dni. Za ich syn Bronek i ¿on¹ Marysi¹, te¿ sybiraczk¹, je¿d¿¹
do W³och na Monte Cassino, by sk³adaæ kwiaty na grobie najlepszego
przyjaciela ich ojca. Tylko nikt z nich ani razu nie by³ na Bia³orusi i nie
wie, gdzie pogrzebany jego kuzyn Edward.
A w domu Gra¿yñskich zawsze go wspomina³a ¿ona Maria, dzieci,
s¹siedzi. ¯ona do g³êbokiej staroci nie rozstawa³a siê ze zdjêciem lubnym,
choæ ju¿ prawie nic nie widzia³a. Star¹ matk¹ opiekowa³a siê najm³odsza
córka Witolda  Wanda, która ojca nigdy nie widzia³a - na wiat przysz³a,
gdy by³ ju¿ na froncie. Wysz³a za m¹¿ za Narona  bliskiego krewnego
malarki ludowej Anny Krepsztul z Taboryszek pod Turgielami.
Tadeusz, najm³odszy syn, u³o¿y³ sobie ¿ycie w Miñsku. Helena, najstarsza córka, pracowa³a w szpitalu, za Zofia wysz³a za m¹¿ na Ukrainê, mieszka w okolicach Donbasu. Wac³aw, najstarszy syn, po s³u¿bie
w armii sowieckiej we W³adywostoku pracowa³ w kopalni, te¿ w Donbasie. Przed lubem z Olg¹, Ukraink¹, w kopalni nast¹pi³ wybuch, zosta³ mocno okaleczony. Zamieszka³ z ¿on¹ w domu rodzinnym. £adnie
gra³ na akordeonie i piewa³. Lubi³ podró¿owaæ, chodzi³ zawsze w czarnym d³ugim palcie, w kapeluszu i ciemnych okularach. Bardzo chcia³
odwiedziæ miejsce wiecznego spoczynku ojca na Monte Cassino. Nie
do¿y³ Wasyl, jak nazywa³a Olga, ¿ona Wac³awa, do upadku ZSRR.
Dzieci i wnuki Witolda Gra¿yñskiego i Jana Kiszkiela rozproszyli siê
po wiecie.
Józef Rusakiewicz

Syn Jana Kiszkiela  Bronis³aw (stoi pierwszy z lewa od papie¿a) podczas
audiencji u Jana Paw³a II
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ZAPRASZAMY DO NASZEJ GALERII
Polska Galeria Artystyczna Znad Wilii mieci siê w samym sercu
Starówki Wileñskiej, przy zau³ku Iganytojo 2/4 (d. Mi³osierna). Jest to
naro¿ny dom na pocz¹tku ulicy Bokto (Bakszta), w pó³ drogi od Ostrej
Bramy do Katedry, id¹c od ulic Did ioji (Wielkiej ) i Pilies (Zamkowej),
tworz¹cych podstawowy deptak Starego Miasta.
Niedaleko st¹d do uniwersytetu, do muzeum-mieszkania Adama Mickiewicza, do kocio³a w. Anny, kilka kroków jest do Litewskiej Galerii
Narodowej, w dól zau³ek Iganytojo prowadzi nad Wilenkê i do dzielnicy
Uupis (Zarzecze).
W ci¹gu szeciu lat swej dzia³alnoci galeria zorganizowa³a oko³o 300
wystaw - twórców miejscowych, jak te¿ eksponuj¹c prace artystów z Polski i wielu innych krajów, m. in. Francji, Hiszpanii, Szwecji, Rosji, Bia³orusi,
USA, Australii, Brazylii.
Galeria Polska nale¿y do uznanych i najlepszych placówek tego typu
na Litwie, co niejednokrotnie potwierdzi³a, uczestnicz¹c w wielu presti¿owych prezentacjach, zdobywaj¹c liczne wyró¿nienia.
Zjednoczy³a wokó³ siebie najlepszych wspó³czesnych artystów Wilna, wród których jest oko³o 30 Polaków. Dysponuje setkami dzie³ sztuki,
wykonywanymi w ró¿nych technikach.
Tu mo¿na zobaczyæ i nabyæ:
- autentyczne dzie³a sztuki;
- oryginalne i gustowne pami¹tki;
- wydania ksi¹¿kowe i liczne vilniana;
- kwartalnik Znad Wilii i inn¹ prasê;
- przewodniki i pocztówki;
- nagrania muzyczne zespo³ów wileñskich;
- napiæ siê kawy lub herbaty.
Polska Galeria Artystyczna zaprasza na koncerty, wieczory poetyckie,
odczyty i konferencje, promocje nowych ksi¹¿ek.
Jest to miejsce magiczne i szczególne: tu odbywaj¹ siê spotkania goci
z Polski i innych krajów z ich rodakami znad Wilii, którym towarzysz¹
atrakcyjne programy artystyczne, obecnoæ ciekawych ludzi, serdeczne
rozmowy z poczêstunkiem.
Terminy s¹ uzgadniane zawczasu.
Galeria czynna: I-VI  11.00-18.00
VII  11.00-16.00
Tel./fax: 0(03705)) 2123020
E-mail: galeria_ZW@centras.lt lub kwartalnik@centras.lt
Iganytojo 2/4, Vilnius, 01-125 - Lt

KALENDARIUM
Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Lipiec
· W lipcu br. litewski oddzia³ fiñskiego banku Nordea Bank Finland
naby³ czêæ maj¹tku, praw oraz zobowi¹zañ wileñskiego oddzia³u
polskiego banku Kredyt Bank
· 1 lipca Litwa przejê³a przewodnictwo w Helsiñskiej Komisji Ochrony
rodowiska Morza Ba³tyckiego (HELCOM).
· 2 lipca w Warszawie goci³ minister spraw zagranicznych Litwy
Antanas Valionis, który z przedstawicielami kierownictwa Polski omówi³
perspektywy dwustronnej wspó³pracy po rozszerzeniu UE i NATO.
· W dniach 2-4 lipca odby³ siê XVI Turystyczny Zlot Polaków na
Litwie, zorganizowany w rejonie solecznickim przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Spo³ecznych.
· Z sonda¿u, przeprowadzonego w lipcu na Litwie, wynika, ¿e dla
m³odzie¿y litewskiej najwa¿niejsze s¹ rodzina i praca.
· Trzy polskie szko³y rednie znalaz³y siê w czo³ówce szkó³ Litwy
 wynika z raportu opublikowanego przez poczytne pismo Veidas.
· 7 lipca rozpoczê³y siê na Wileñszczynie obchody 60. rocznicy
operacji Ostra Brama.
· 12 lipca zosta³ oficjalnie zaprzysiê¿ony ósmy prezydent w dziejach
Litwy, Valdas Adamkus, który zosta³ szefem pañstwa po raz drugi.
· W ci¹gu pierwszego pó³rocza eksport Litwy w porównaniu z tym
samym okresem roku ub. wzrós³ o 15 proc., import  o 18,1 proc.
· 13 lipca przewa¿aj¹c¹ iloci¹ g³osów parlament litewski ponownie
zatwierdzi³ A. M. Brazauskasa na stanowisku prezesa Rady Ministrów
RL. Sk³ad rz¹du pozosta³ bez zmian.
l 14 lipca w Warszawie przewodnicz¹cy Banku Litewskiego
Reinoldijus arkinas omówi³ z prezesem Polskiego Banku Narodowego,
Leszkiem Balcerowiczem, kwestie polityki pieniê¿nej obu krajów.
· W pierwszym pó³roczu sprzedano na Litwie o 32,6 proc. wiêcej
nowych samochodów.
· 15 lipca Sejm wiêkszoci¹ g³osów przywróci³ usuniêt¹ z ordynacji
wyborczej drug¹ turê wyborów w okrêgach jednomandatowych.
l Litewska Gie³da Pracy prognozuje, ¿e bezrobocie na Litwie w 2004
powinno obni¿yæ siê do 7-7,5 proc., w 2003 wynosi³o 8,1 proc.
· W lipcu w Domu Kultury Polskiej odby³ siê zjazd sprawozdawczo150
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wyborczy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Prezesem partii ponownie
zosta³ Waldemar Tomaszewski.
· 2/3 mieszkañców Litwy aprobuje dalsze rozszerzenie UE.
· Od 27 lipca po Wilii w Wilnie mo¿na p³ywaæ gondol¹.
· Fundusz Bertelsmana, oceniaj¹c postêp pañstw wiata, w
najnowszym raporcie oszacowa³ postêp Litwy na 9,6 punktów z 10. W
raporcie dokonano oceny 116 krajów w latach 1998-2003.
· Restaurowany w Wilnie koció³ w. Ignacego zostanie domem
modlitwy Wojska Litewskiego.
· W lipcu na wybrze¿u litewskim odby³y siê najwiêksze po
rozszerzeniu NATO w krajach ba³tyckich manewry wojskowe i cywilne
Resceur/Medceur 2004.
· W lipcu na Litwie odnotowano zerow¹ inflacjê.
Sierpieñ
· 100 cz³onków liczy³a litewska reprezentacja podczas XXVIII
Igrzysk Olimpijskich.
· Departament Turystyki z kowieñskim przedsiêbiorstwem 
Dyrekcj¹ Wewnêtrznych Szlaków Wodnych  opracowa³ projekt
rozwoju turystyki wodnej na Niemnie i otrzyma³ wsparcie PHARE.
· 3 sierpnia Prokuratura Generalna postanowi³a rozpocz¹æ
postêpowanie dochodowe w zwi¹zku z potencjalnym przyjêciem
³apówek przez trzech parlamentarzystów.
· 6 sierpnia Rosja uzna³a za personê non grata attache wojskowego
Litwy w Moskwie Sigitasa Butkusa. By³a to odpowied na wydalenie
w lipcu z Litwy trzech pracowników ambasady rosyjskiej w Wilnie.
· 7 sierpnia Valdas Adamkus uda³ siê do Gdañska, gdzie spotka³ siê
z Aleksandrem Kwaniewskim. By³a to pierwsza wizyta zagraniczna
prezydenta po inauguracji. Zadeklarowa³ Kwaniewskiemu chêæ jak
najszybszego rozwi¹zania problemów mniejszoci polskiej na Litwie.
· Prezydent Litwy Valdas Adamkus podpisa³ dekret, ustalaj¹cy sta³¹
datê wyborów parlamentarnych na drug¹ niedzielê padziernika.
· Rz¹dz¹ca Litewska Partia Socjaldemokratyczna oraz Nowy Zwi¹zek
(socjallibera³owie) przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi
utworzy³y koalicjê.
· 11 sierpnia na posiedzeniu Rz¹du postanowiono zwróciæ siê do
prezydenta z prob¹ o zg³oszenie Sejmowi do ratyfikacji Konwencji
Haskiej.
· 11 sierpnia Rz¹d postanowi³ zg³osiæ minister finansów Daliê
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Grybauskaitë, jako kandydatkê Litwy na cz³onka Komisji Europejskiej.
l 14 sierpnia zmar³ najwybitniejszy wspó³czesny poeta polski,
nierozerwalnie zwi¹zany z Litw¹  Czes³aw Mi³osz.
· 16 sierpnia ambasador RL w Polsce Egidijus Meilunas wrêczy³
listy uwierzytelniaj¹ce prezydentowi RP A. Kwaniewskiemu.
· 16 sierpnia Sejm nie zaaprobowa³ zainicjowanej przez Ministerstwo
Ochrony Kraju propozycji V. Adamkusa prolongowania udzia³u ¿o³nierzy
litewskich w piêciu misjach, m. in. w Iraku, do lipca 2006.
l 19 sierpnia zosta³o uczczone dziesiêciolecie udzia³u ¿o³nierzy
litewskich w operacjach miêdzynarodowych.
· 20 sierpnia w Ministerstwie Sprawiedliwoci po kilkunastu latach
starañ zosta³ zarejestrowany Klub Weteranów Armii Krajowej.
l 23 sierpnia ambasada USA w Wilnie rozpoczê³a skanowanie
odcisków palców osób ubiegaj¹cych siê o wizê.
· W dniach 25-26 sierpnia odby³o siê spotkanie ministrów spraw
zagranicznych omiu pañstw ba³tyckich i pó³nocnych.
· 26 sierpnia w Wilnie rozpocz¹³ siê II wiatowy Zjazd Litwaków.
· W 2004 Litwa rozpoczê³a produkcjê biopaliwa, ma jednak problemy
z popytem na to ekologicznie czyste paliwo, gdy¿ brakuje nabywców.
· PZU S.A. w ci¹gu 2004 planuje zainwestowaæ na Litwie 60 mln
litów, chc¹c w ten sposób zaj¹æ czo³ow¹ pozycjê w sektorze
ubezpieczeniowym.
· W 2004 rz¹d przeznaczy³ milion litów na wyposa¿enie szko³y dla
dzieci z rodzin wspieranych socjalnie.
· 27 sierpnia zosta³ na Litwie wpisany jako Dzieñ Pracowników
Socjalnych.
· W ci¹gu roku na Litwie najbardziej zdro¿a³y opieka lekarska i us³ugi
transportowe, stania³a ³¹cznoæ.
· Prezydent nie zaakceptowa³ ca³kowitego zakazu reklamy politycznej
w telewizji, opowiada siê za maksymalnym jej ograniczeniem.
· Sonda¿ opinii publicznej wykaza³, ¿e mieszkañcy Litwy najchêtniej
wybieraj¹ towary litewskie.
l Podczas Igrzysk Olimpijskich Wrzesieñ Atenach reprezentacja
Litwy zdobyùa trzy medale: jeden zùoty (Virgilijus Alekna, dyskobol)
oraz dwa srebrne (siedmioboistka Austra Skujytë oraz piæcioboista
Andrejus Zadneprovskis).
· 27 sierpnia w wileñskim kociele w. w. Janów odby³a siê godzina
po¿egnalna poety Czes³awa Mi³osza In memoriam Czes³awa Mi³osza.
l W sierpniu Litwê odwiedzi³a pe³nomocna ekspert Komitetu
Dziedzictwa wiatowego UNESCO, która zapozna³a siê ze stanem
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Trockiego Historycznego Parku Narodowego.
· Litewska Gie³da Pracy poinformowa³a, ¿e w ci¹gu trzech miesiêcy
(od 1 maja) spó³ki, porednicz¹ce w zatrudnianiu mieszkañców Litwy
za granic¹, pomog³y w znalezieniu pracy dla 2,2 tys. osób.
Wrzesieñ
· 1 wrzenia na wileñskiej Rossie z³o¿ono kwiaty na grobach
¿o³nierzy, poleg³ych w walkach o wolnoæ Litwy i Polski.
· Prawie po³owa mieszkañców Litwy uwa¿a, ¿e kraj powinien
wprowadziæ euro.
· W dniach 3-5 wrzenia na ulicach i placach Gdañska odby³ siê
wileñski kiermasz kaziukowy.
· Z sonda¿u wynika, ¿e najwiêcej mieszkañców Litwy urlop w br.
spêdzi³o w kraju.
· 3 wrzenia w Urzêdzie Prezydenta RL w obecnoci V. Adamkusa
oraz Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzeja
Majkowskiego, zosta³a podpisana Deklaracja Pojednania miêdzy
przedstawicielami Klubu Weteranów AK i Litewskiej Formacji Lokalnej.
· Wg danych Departamentu Statystyki, od stycznia do czerwca z Litwy
wyjecha³o 5 tys. 865 osób, o pó³tora tysi¹ca wiêcej ni¿ przed rokiem.
· 3 wrzenia w Wilnie rozpoczê³o siê miêdzynarodowe seminarium
Kultura pamiêci i polityka kultury pamiêci: Litwini, Niemcy, Polacy (na
przyk³adzie Litwy Wschodniej i Polski Zachodniej).
· We wrzeniu wznowi³ dzia³alnoæ Komitet Doradczy prezydentów
Litwy i Polski, który przerwa³ swoj¹ dzia³alnoæ jesieni¹ 2003, po
wybuchu na Litwie skandalu prezydenckiego.
· W dniach 12-13 wrzenia na Litwie przebywa³o naczelne
dowództwo Paktu Pó³nocnoatlantyckiego  Komitet Wojskowy NATO,
na czele z przewodnicz¹cym, genera³em Haraldem Kujatem.
· Centrum Szymona Wiesenthala, zajmuj¹ce siê ciganiem nazistów,
zaliczy³o Litwê do nielicznej grupy krajów, w których osi¹gniêto pewne
wyniki w ujawnianiu zbrodni wojennych i karaniu winnych.
· Produkcja najwiêkszych litewskich przetwórni miêsnych jest ju¿
dostêpna w sklepach w Polsce. W Polsce zaczêto te¿ sprzedawaæ
litewskie lodówki.
· 14 wrzenia w Wilnie odby³o siê miêdzynarodowe forum,
powiêcone omówieniu problemów gromadzenia, opracowywania i
analizy danych.
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· 15 wrzenia w Instytucie Polskim w Wilnie odby³a siê ceremonia
wrêczenia Orderów Zasùugi RP posùom na Sejm RL Artûrasowi
Skardþiusowi, Arturowi Pùokszcie, b. parlamentarzyúcie Arvydasowi
Vidþiunasowi oraz pracownikowi kancelarii Sejmu RL Rimantasowi
Stankevièiusowi.
· Prawie 1/3 objêtych sonda¿em mieszkañców Litwy stwierdzi³a,
¿e sytuacja finansowa ich rodzin w ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy
pogorszy³a siê, 15 proc. skonstatowa³o poprawê.
· We wrzeniu cz³onek Komisji Europejskiej Guenter Verheugen
otrzyma³ doktorat honoris causa Litewskiego Uniwersytetu Prawa.
· Pod naciskiem prezydenta do dymisji poda³ siê szef S³u¿b Badañ
Specjalnych Valentinas Junokas, który zosta³ oskar¿ony o politykierstwo.
· 21 wrzenia na Litwie odnotowano dwukrotne trzêsienie ziemi o
sile 4 i 5,3 stopnia w skali Richtera.
· W dniach 21-24 wrzenia 12 litewskich producentów ¿ywnoci
reprezentowa³o kraj podczas targów przemys³u spo¿ywczego Polagra
food 2004 w Poznaniu.
· 23 wrzenia na Litwie zaczêto sk³adaæ bia³oruskie samochody marki
MAZ. Dotychczas kraj nie mia³ w³asnego przemys³u samochodowego.
· 24 wrzenia podczas posiedzenia Rz¹d omówi³ narodow¹ strategiê
polityki demograficznej. Celem jest zapobie¿enie tragicznemu zmniejszaniu
siê liczby mieszkañców kraju.
· Mennica Litewska zaczê³a biæ ordery pañstwowe £otwy.
· Odby³y siê uroczystoci powiêcone 425. rocznicy za³o¿enia
Uniwersytetu Wileñskiego. 16 wrzenia zosta³a z tej okazji podpisana
umowa o wspó³pracy miêdzy uczelni¹ wileñsk¹ a UMK w Toruniu.
· 25 wrzenia w podwileñskich Pikieliszkach odby³o siê tradycyjne
wiêto plonów rejonu wileñskiego  do¿ynki.
· Bezporednie inwestycje zagraniczne w I pó³roczu 2004 wzros³y
o 40 proc. w porównaniu z rokiem ubieg³ym.
W KULTURZE  KRONIKA POLSKA
Wystawy
· 6 sierpnia w Domu Kultury Polskiej otwarto wystawê fotografii
Wac³awa Turka Podkarpackie kapliczki oraz odby³a siê promocja
dwujêzycznego polsko-litewskiego tomiku poezji Wac³awa Turka i
Wojciecha Piotrowicza Czasy i inkluzy.
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· 7 sierpnia w wileñskim kociele Franciszkanów zakoñczy³ siê
pierwszy litewsko-polski plener sztuki sakralnej m³odzie¿y.
· 16 wrzenia w Wileñskiej Galerii Obrazów otwarto wystawê z
okazji 425. rocznicy za³o¿enia Uniwersytetu Wileñskiego, któr¹
przygotowa³a biblioteka uniwersytecka.
· W galerii Litewskiego Komitetu UNESCO w Wilnie zaprezentowano
wystawê zdjêæ Bronis³awa Pi³sudskiego Naród Ainów. Sachalin,
pochodz¹cych ze zbiorów Muzeum Historycznego w Druskienikach.
· We wrzeniu w Bibliotece im. A. Mickiewicza w Wilnie
prezentowano plakaty, powiêcone Witoldowi Gombrowiczowi.
· W galerii Arka we wrzeniu czynna by³a wystawa wybitnej polskiej
plastyczki XX wieku Barbary Narêbskiej-Dêbskiej. Grafiki pochodzi³y ze
zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Muzyka, film, teatr
· 15 lipca na podwórku Mieszkania-Muzeum A. Mickiewicza
zainaugurowano 5. Koncerty Letnie. Wyst¹pi³ kwintet akordeonowy
Concertino.
· 21 lipca w Wilnie wyst¹pi³ Zespó³ Pieni i Tañca l¹sk.
· 24 lipca w DKP odby³a siê prezentacja tomiku Ireny Duchowskiej
Znad Issy, w wykonaniu Polskiego Studia Teatralnego.
· 29 lipca w ramach koncertów letnich wyst¹pi³o trio akordeonowe
Motion Trio z Krakowa.
· W lipcu ukaza³a siê p³yta kompaktowa Kapeli Wileñskiej To Wilno
· 12 sierpnia w ramach koncertów letnich wyst¹pi³ kwartet jazzowy
Jana Maksymowicza.
· W dniach 5-7 sierpnia w kawiarni Þaltvykslë zorganizowano
polskie koncerty, wystàpili rodzina Saszenków, Kapela Wileñska oraz
Anna Polewicz.
· 15 sierpnia w Podbrodziu odby³ siê IX Festyn Kultury Polskiej
rejonu wiêciañskiego Nad brzegiem ¯ejmiany.
· 26 sierpnia w ramach koncertów letnich wyst¹pi³ zespó³ Di
Galitzyamer Klezmorim  Trio Galicyjskie.
· 29 sierpnia w Kownie odby³ siê Trzeci Festyn Kultury Polskiej.
· 9 wrzenia z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie odby³ siê w
Ratuszu Wileñskim koncert muzyki klezmerskiej.
· 18 wrzenia z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Niepe³nosprawnych LITPOLINVA w Wilnie wyst¹pi³a Edyta Geppert.
Opracowa³a: Teresa Dalecka
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MARCINKEVIÈIUS CZY DUNIN-MARCINKIEWICZ?
Do interesuj¹cych w¹tków w historii polsko-litewskiej nale¿y sprawa podzia³ów w rodzinach szlachty ziem dawnego Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego. Wiele rodów podzieli³o siê na odrêbne ga³êzie i czêsto nie
wiedz¹ ju¿ o sobie.
Jestem cz³onkiem Stowarzyszenia rodu Duninów i w zwi¹zku z
tym zwróci³a siê do mnie artystka-plastyk Hanna Dunin-Marcinkiewicz, jako do humanisty, z szeregiem zapytañ. Jedno z nich chcia³bym
przedstawiæ czytelnikom Znad Wilii, poniewa¿ mo¿e wydaæ siê to im
interesuj¹ce, a poza tym wolno s¹dziæ, ¿e w gronie czytelników pisma
znajdzie siê kto, kto potrafi wyjaniæ zagadkê. Pozwalam sobie na zacytowanie bez zmian z listu p. Dunin-Marcinkiewicz, bez zmian fragmentu. Mam nadziejê, ¿e zainteresowani siê odezw¹:
Sprawa przy, której wyjanieniu chcia³abym prosiæ o pomoc, jeli
jest to mo¿liwe, dotyczy literata litewskiego Jonasa Marcinkevièiusa.
Podejrzewam, ¿e mo¿e to byæ mój brat przyrodni, Lew Dunin-Marcinkiewicz, z którym ojciec straci³ kontakt w 1930 roku.
Bardzo dawno czyta³am zbiorowe wydanie nowel pisarzy litewskich
(zdaje siê, ¿e by³y to Litewskie nowele fantastyczne). W dwu ró¿nych wydaniach tej samej ksi¹¿ki by³a nowela i informacja, zapoznaj¹ca z twórczoci¹ autora. Tylko w jednym wydaniu tej samej noweli autorem by³ Jonas Marcinkevièius, urodzony w roku 1900, a w
drugim tej samej noweli autorem by³ Leonidas Marcinkevièius, urodzony w roku 1902. Lew to po litewsku Leonidas, urodzi³ siê w 1902
roku, ale poniewa¿ bardzo wczenie zrobi³ maturê i by³ zbyt m³ody,
aby podj¹æ dalsz¹ naukê, przerobi³ sobie wiadectwo urodzenia na
rok 1900. I tak dwa ró¿ne imiona i dwie ró¿ne daty urodzenia wystêpuj¹ w dwóch ró¿nych wydaniach tej samej ksi¹¿ki. Jonas Marcinkevièius - Leonidas Marcinkevièius mia³ m³odoæ pe³n¹ przygód. Jonas
w roku 1919 wst¹pi³ jako ochotnik do armii litewskiej, po czym zdezerterowa³ i Leonidas wst¹pi³ jako ochotnik do armii i zdzerterowa³.
Jonasa pierwszy utwór powsta³ oko³o roku 1924 i Leonidasa pierwsz¹
wydrukowan¹ nowelkê, jeszcze w jêzyku rosyjskim. Otomszczu ojciec czyta³ przed wyjazdem do Polski w 1924. By³a to nowelka o
¿o³nierzu, po którym zosta³a tylko czapka, p³ywaj¹ca po wodzie.
Jonas podawa³, ¿e skoñczy³ szko³ê kolejarsk¹ - i Leonidas skoñczy³
szko³ê kolejarsk¹. Jonas podawa³, ¿e by³ synem robotnika kolejowgo 156

i Leonidas, wiem od ojca, ¿e nie przyznawa³ siê do inteligenckiego
pochodzenia, do ojca in¿yniera komunikacji, a podawa³, ¿e jest synem
robotnika kolejowego. Poniewa¿ dzia³o siê to w ZSSR.
Lew Dunin-Marcinkiewicz ze wzglêdu na zaistnia³e ró¿ne sytuacje
móg³ co ukryæ i nie wszystko w jego ¿yciorysie musia³o zgodziæ siê z
prawd¹. Po ucieczce z armii podpisywa³ siê tylko Marcinkiewicz. Poniewa¿ jego ojciec urodzi³ siê na Litwie, w Szawlach, syn móg³ poczuæ
siê Litwinem i zostaæ pisarzem litewskim. Omieli³am siê napisaæ o tych
sprawach, których wyjanienie le¿y mi na sercu.
Historia nie posk¹pi³a nam dramatów rodzinnych i literackich zagadek. Byæ mo¿e kto z czytelników potrafi wyjaniæ sprawê, która w
licie rysuje siê nieco mglicie. Z powa¿aniem
Janusz Dunin-Horkawicz
£ód, Polska
BIBLIOGRAFIA WILNIAN
W przysz³ym roku minie 20 lat pierwszej Waszej zbiorowej ksi¹¿ki
poetyckiej Sponad Wilii cichych fal. Z tej okazji chcia³bym wydaæ drugie, uzupe³nione o nowe publikacje, wydanie Waszej bibliografii. Oczywicie, wszystko bêdzie zale¿a³o od iloci zebranego materia³u. Proszê
wiêc wilnian o nades³anie na danych o nowych ich publikacjach.
Z serdecznym uciskiem d³oni i ¿yczeniami osi¹gniêæ twórczych
Henryk Szylkin
Ul. Zamenhofa 9 m.1
Zielona Góra, Polska
MÓJ MI£OSZ
Koñczê swój pobyt w sanatorium w Druskienikach. Przys³ano mi
tu z Krakowa now¹ moj¹ ksi¹¿kê Mój Mi³osz, która mo¿e Pana zainteresowaæ. Do³¹czam serdeczne ¿yczenia powodzenia w redagowaniu
Pana pisma Znad Wilii. Z wyrazami szacunku
Marek Skwarnicki
Kraków, Polska
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PRZEWODNIK PO POLONIKACH
Niedawno w ci¹gu czterech dni by³em w Wilnie  pierwszy raz od
1939 roku. Odwiedzi³em i Pana instytucjê, acz nie zasta³em Go.
Ca³y czas szuka³em przewodnika po polonikach wileñskich. Bez rezultatu. Trochê spe³nia tê rolê Szkic Pana Redaktora Naczelnego w
Rzeczypospolitej Niestety nie mówi on o wielu punktach Wilna, godnych uwagi, niektóre fakty s¹ niepe³ne.
Proponujê Panu opracowanie parustronicowej listy takich poloników. Dla przyk³adu za³¹czam kopiê mojego przewodnika po Waszyngtonie (1976). Zapraszam do Zakopanego. Z pozdrowieniami W³odzimierz Twierdochlebow
Zakopane, Polska
RENESANS POLSKIEJ SZTUKI NA WILEÑSZCZYNIE
Od wielu lat zajmujê siê badaniem polskiej kultury poza krajem, w
pewnej mierze równie¿ twórczoci¹ literack¹ Polaków za pó³nocn¹ i
wschodni¹ granic¹ RP. W ostatnich latach przyciagnê³o moja uwagê
niezwyk³e zjawisko renesansu polskiej sztuki (literackiej i plastycznej)
na Wileñszczynie. Próbowa³em opublikowaæ tekst o tym wa¿nym zjawisku, ale ró¿ne zbiegi okolicznoci uniemo¿liwi³y druk  m. in. w zwi¹zku z koñcem ukazywania siê dodatku kulturalnego do dziennika ¯ycie.
Ale postanowi³em nie rezygnowaæ i oprócz publicystycznego artyku³u
chcê napisaæ naukow¹ rozprawê, id¹c w lady mojego m³odszego kolegi i pracownika naszej Katedry Literatury XX Wieku  dra ks. Jerzego
Sikory (Z.W., 3/2003). Zw³aszcza fenomen kilkuletniej dzia³alnoci
Znad Wilii wart jest badañ naukowych, bo jest czasopismem na najwy¿szym poziomie.
W tym celu zamierzam przyjechaæ na kilka dni do Wilna. By³bym
wdziêczny za mo¿liwoæ spotkania siê z Panem lub innymi redaktorami kwartalnika i pracownikami Polskiej Galerii Artystycznej Znad
Wilii
£¹czê wyrazy szacunku 
Prof. dr Krzysztof Dybciak
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie
Wydzia³ Nauk Humanistycznych
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GALLLERA VEL GALERA
Proszê wybaczyæ, ¿e piszê w sprawie doæ nietypowej. Nazywam
siê Rafael Christian Gallera. Od lat mieszkam w Anglii, od lat równie¿
poszukujê wszelkich danych na temat mojej rodziny Gallera, która swego czasu mieszka³a na Litwie, jeszcze za czasów cara, a na Litwie Kowieñskiej  w czasie II RP. Nasze maj¹tki to Opnary, Galeryszki, Ros,
Unia Kawaleryjska i in. Niestety, ma³o ju¿ nas z tej linii ¿yje, a ja mam
obcesjê na punkcie korzeni mojej rodziny.
Analizuj¹c dane z mojego drzewa genealogicznego, wiem, ¿e by³a
jeszcze inna linia rodziny - Gallera vel Galera, która mieszka³a na Litwie.
Czy mogliby Pañstwo pomóc mi w uzupe³nieniu tego, co ulatuje
ludzkiej pamiêci? A mo¿e kto mi odpowie, udzieli informacji na ten
temat? Adres Redakcji znalaz³em w Bibliotece Polskiej w Londynie.
Z wyrazami szacunku
Rafael Christian Gallera
33 Bayham Street
London NW1 0AA, UK
LUKI W ZBIORZE ZNAD WILII
Zwracam siê do Pana z serdeczn¹ prob¹ o przysy³anie do zbiorów
Biblioteki Polskiej POSK w Londynie numerów wydawanego przez Pana
kwartalnika Znad Wilii.
Biblioteka nasza specjalizuje sie w zbieraniu i przechowywaniu wydawnictw emigracyjnych dla przysz³ych badaczy losów Polaków, rozproszonych po ca³ym wiecie. Mamy w naszym zbiorze czasopism ponad cztery
tysi¹ce tytu³ów i jestemy jedn¹ z najwiêkszych bibliotek polonijnych.
Posiadamy w naszych zasobach numery archiwalne Znad Wilii,
ale wystêpuj¹ w tym zbiorze ogromne luki, o których uzupe³nienie, o ile
to tylko mo¿liwe, bardzo bym prosi³a. Listê tych braków za³¹czam. Z
góry dziêkujê za przychylne ustosunkowanie siê domojej proby i przys³anie w miarê mo¿liwoci brakuj¹cych nam numerów kwartalnika, jak
i przysy³anie na bie¿¹co kolejnych wydawanych jego edycji.
£¹czê wyrazy szacunku
Jadwiga Szmidt
kierownik biblioteki
Londyn, Wielka Brytania
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Adres redakcji i wydawcy:
Iganytojo 2/4, 01-125 Vilnius
Tel./fax (redakcja i Polska Galeria Artystyczna Znad Wilii):
(0370-5) 2123020
E-mail: kwartalnik@centras.lt
Druk: UAB Logotipas, algirio 108, Lt-2005 Vilnius
10 arkuszy drukarskich, format A5, papier 80 g.
Nak³ad: 800 egzemplarzy.
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich
redagowania, zmiany tytu³ów i skracania.
Warunki prenumeraty:
Na Litwie  w redakcji Znad Wilii. Prenumerata roczna w Polsce i w krajach
Europy Wschodniej i rodkowej  48 Euro, 60 USD lub równowartoæ w innych
walutach.
Konto:
AB Hansa  LTB, LT12 7044 0600 0104 8646,
walutowe: kod 7300, SWIFT HABA LT 22, VÁZnad Wilii kultûros plëtros
draugija.

Prenumeruj¹c Znad Wilii i zamieszczaj¹c w kwartalniku
og³oszenia, wspieracie Pañstwo niezale¿n¹ prasê polsk¹
na Litwie.
Znad Wilii mo¿na nabyæ w Polsce:
m. in. w Galerii Znad Wilii, ul. Okrzei 32, Warszawa (od 11 listopada); Ksiêgarni
Kresowej w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ul. Krakowskie Przedmiecie 64, Warszawa; w Gdañskiej Ksiêgarni Naukowej, ul. £agiewniki 56; w
Ksiêgarni Literka, ul. Wita Stwosza 55, Gdañsk; w Ksiêgarni Centrum Ksi¹¿ki Pl. Wolnoci 2/3, Olsztyn; w Ksiêgarni Wyd. Popularnonaukowych i Szkolnych, Pl.
Jana Paw³a II, Olsztyn; w ksiêgarni Skryba  ul. Rynek 6, Lublin.
Dziêkujemy za dofinansowanie i wsparcie:
Fundacjom  Pomoc Polakom na Wschodzie i Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo
fondas, Konsulatowi RP w Wilnie oraz Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii.
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Eduardas Urbanavièius, Wioska, olej, p³yta pilniowa, 24x30, 2004;
Dachy Wilna, olej, p³ótno na tekturze, 40x50, 2002
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Tadeusz Pop³awski, Z cyklu Pomiêdzy czerwonym a
niebieskim, olej, p³ótno, 72x72, 2004
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Tadeusz Pop³awski, Z cyklu Pomiêdzy czerwonym a
niebieskim, olej, p³yta p³ótno, 72x72, 2004
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Eduardas Urbanavièius, w. rodzina z Zarzecza, olej, p³ótno na tekturze, 60x80,
2004; Lipcowe kwiaty, olej, p³ótno na tekturze, 60x70, 2004
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