Rok wydania XXII

ZNAD WILII
.
.
.

.

S¥SIEDZI: WCZORAJ DZISIAJ JUTRO
POLACY NA LITWIE WSPÓ£PRACA
NAUKA SZTUKA LITERATURA

.

kwartalnik .Wilno.2010.3(43)

Znad Wilii  kwartalnik, rok za³o¿enia  1989
(do 2000  jako dwutygodnik i tygodnik)
Wydawca: Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Kultury Znad Wilii
Prezes Zarz¹du i redaktor naczelny:
Romuald Mieczkowski
Wspó³praca:
Dr Helena G³ogowska (Bia³ystok), Adam Hlebowicz (Gdañsk), prof.
Mieczys³aw Jackiewicz (Olsztyn), Krzysztof Jankowski (Olsztyn), Birutë Jonuðkaitë (Wilno), Wanda Marcinkiewicz (Wilno), Jacek Marczyñski (Warszawa), Maciej Mieczkowski (Wilno), prof. Jerzy Leszek
Olszewski (Kielce), prof. Edmund Pawlak (Warszawa), Zofia Pilasiewicz (Augustów), dr Zenowiusz Ponarski (Etobicoke, Kanada), S³awomir Subotowicz (Wilno), Henryka Uczkuronis (Wilno  korekta),
prof. W³adys³aw Zajewski (Gdañsk), Zbigniew Zalas (Warszawa), Tadeusz Zubiñski (Kielce)

Opracowanie i koncepcja graficzna, zdjêcie na ok³adce:
©Romuald Mieczkowski
Spojrzenie na jesienne Wilno ze wzgórza spod kocio³a Misjonarzy

ISSN 1392-9712
Indeks 327956
Cena:
10 LTL
12 PLN (w tym 7% VAT)
2

© Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Kultury Znad Wilii, 2010

SPIS TRECI

Romuald Mieczkowski, Drodzy Czytelnicy............................................... 7
IN MEMORIAN
Adam Hlebowicz, Zbigniew ¯akiewicz  Aposto³ Mi³osierdzia (1933-2010)
8
NASZ K¥T EUROPY
Tomasz Boñcza, Z notatnika Boñczy
............................... 10
ROZMOWY ZNAD WILII
Maciej Mieczkowski, Pod znakiem Grunwaldu, rozmowa z Jolant¹ Szulc,
wicemarsza³kiem Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
.... 12
GALERIA, PASJE
Romuald Mieczkowski, Zapinik uczestnika i obserwatora........................ 16
Sylwetki artystów Ziemi Wileñskiej:
Helena G³ogowska, Eugeniusz Briañski  Ocalony i odnaleziony po latach.... 27
M. J., Poczet plastyków wileñskich (XVI w.  1945)  27........................... 44
KAWIARNIA LITERACKA
Wspó³czesna poezja bia³oruska:
Anna Czakur, Wiersze
..
............ 51
Estonia:
Tadeusz Zubiñski, W krainie wiatrów i pieni
............. 56
Przeczytane:
Henryk Czarniawski, W gospodarstwie Gintowtów na przedmieciu Wilna .... 64
Biblioteka Znad Wilii.................................................................................. 67
KARTY Z HISTORII WILNA
W³adys³aw Zajewski, Obrona Ostrej Bramy w 1794 roku
. .. 69
OKRUCHY PAMIÊCI
Zenowiusz Ponarski, Dwa spotkania: Danielijus Èaprackas i Sereja Szapsza³ .. 85
Zofia Pilasiewicz, Po¿ó³k³ych zdjêæ historia
.... 100
Jerzy Leszek Olszewski, Dzieje jednej p³yty
............. 102
Z HISTORII PLACÓWEK NAUKOWYCH WILNA
Aleksandra Oko, O dzia³alnoci Ko³a Historyków USB. 1923-1939........ 105
¯YCIE INTYMNE UCZONYCH WILEÑSKICH
Mieczys³aw Jackiewicz, Ze wspomnieñ ks. prof. Bronis³awa ¯ongo³³owicza
127
LITWA  POLSKA. Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Maciej Mieczkowski, Wydarzenia, fakty, opinie. W kulturze i jej okolicach..... 129
LISTEM I MAILEM
Poczta redakcyjna......................................................................................... 153
Noty o autorach............................................................................................. 157
3

TURINYS

Romuald Mieczkowski, Mieli skaitytojai................................................. 7
IN MEMORIAN
Adam Hlebowicz, Zbignevas þakievièius 
Gailestingumo Apaðtalas (1933-2010)
........................................ 8
MÛSIÐKIS EUROPOS KAMPAS
Tomasz Boñcza, Ið Bonczos uþraðø.......................................................... 10
POKALBIAI PRIE NERIES
Maciej Mieczkowski, Po þalgirio þenklu, pokalbis su Jolanta ulc,
Varmijos-Mozûrijos vaivadijos marðalo pavaduotoja.................................. 12
GALERIJA, POMËGIAI
Romuald Mieczkowski, Dalyvio ir stebëtojo uþraðai............................... 16
Vilniaus þemës menininkai:
Helena G³ogowska, Eugeniuðas Brianskis  atrastas ir ávertintas
po daugel metø............................................................................................. 27
M. J., Vilniaus dailininkai (XVI a.  1945)  27.......................................... 44
LITERATÛROS KAVINË
Ðiuolaikinë baltarusø poezija:
Ana Èakur, Eilëraðèiai
............................................ 51
Estija:
Tadeusz Zubiñski, Vëjø ir dainø ðalyje
............. 56
Perskaityta:
Henryk Czarniawski, Gintautø ûkyje Vilniaus priemiestyje
... 64
Biblioteka Znad Wilii....................................... ....................................... 67
VILNIAUS ISTORIJOS PUSLAPIAI
W³adys³aw Zajewski, Auðros vartø gynyba 1794 metais
..... 69
ATMINTIES TRUPINIAI
Zenowiusz Ponarski, Du susitikimai: Danielius Èaprackas i Sereja apal .. 85
Zofia Pilasiewicz, Pageltusiø nuotraukø istorija
....................... 100
Jerzy Leszek Olszewski, Vienos plokðtelës istorija
............... 102
IÐ VILNIAUS MOKSLO ÁSTAIGØ ISTORIJOS
Aleksandra Oko, Apie USB Istorikø ratelio veiklà 1923-1939 metais......... 105
INTYMUS VILNIAUS IÐSILAVINUSIØJØ GYVENIMAS
Mieczys³aw Jackiewicz, Ið kunigo prof. Bronislavo ongolovièiaus
prisiminimø
.................................................................................... 127
LIETUVA  LENKIJA. KALENDORIUS
Maciej Mieczkowski, Ávykiai, faktai, nuomonës.
Kûltura ir jos akiraèiai................................................................................. 129
LAIÐKU, PAÐTU, El-PAÐTU
Redakcijos paðtas...................................................................................... 153
Trumpai apie autorius.............................................................................. 157

4

CONTENTS

Romuald Mieczkowski, Dear Readers......................................................... 7
IN MEMORIAN
Adam Hlebowicz, Zbigniew ¯akiewicz Apostle of Mercy (1933-2010) ... 8
OUR PART OF EUROPE
Tomasz Boñcza, From the Notebook of Boñcza
. 10
CONVERSATIONS FROM ZNAD WILII
Maciej Mieczkowski, Under the Sign of Grunwald, a Conversation
with Jolanta Szulc, Deputy Speaker of the House
of the Warmia-Mazury Voivodeship ............................................................. 12
GALERY, PASSIONS
Romuald Mieczkowski, From the Notebook of a Participant
and an Observer.............................................................................................. 16
Profiles of Artists from the Land of Wilno:
Helena G³ogowska, Eugeniusz Briañski 
Saved and Rediscovered After Years.............................................................. 27
M. J., The Registry of Wilnos Artists (XVI w.  1945)  27....................... 44
WHITERS CAFÈ
Contemporary Belarusian Poetry:
Anna Czakur, Poems
.................................................... 51
Estonia:
Tadeusz Zubiñski, In the Land of Wind and Songs..................................... 56
Books to Read:
Henryk Czarniawski, On Gintowts Farm in the Outskirts of Wilno. .. 64
The Library of Znad Wilii............................................................................. 67
PAGES FROM THE HISTORY OF WILNO
W³adys³aw Zajewski, The Defense of the Gate of Dawn in 1794
.. 69
SHERADS OF MEMORY
Zenowiusz Ponarski, Two Meetings:
Danielijus Èaprackas and Sereja Szapsza³.
........................................ 85
Zofia Pilasiewicz, The History of Faded Photographs
100
Jerzy Leszek Olszewski, The History of One Vinyl Record
102
FROM THE HISTORY OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS IN WILNO
Aleksandra Oko, About Activities of the Historian Society
of Stefan Batory University. 1923-1939....................................................... 105
INTIMATE LIFE OF THE SCIENTISTS OF WILNO
Mieczys³aw Jackiewicz, From the Memoires of Reverend
Professor Bronis³aw ¯ongo³³owicz................................................................ 127
LITHUANIA  POLAND. FROM MONTH TO MONTH
Maciej Mieczkowski, Events, Facts, Opinions.
In Culture and Around It................................................................................ 129
LETERS AND EMAILS
Editors Mail................................................................................................ 153
Notes About the Authors............................................................................. 157
5

©Romuald Mieczkowski
6

Rys. Bohdan Lustyk

DRODY CZYTELNICY
Lato by³o upalne, pocz¹tek jesieni  w kratkê. Mimo, i¿ Litwê nie dotknê³y jak Polskê jakie
kataklizmy, to kryzys odczuwa siê tu na ka¿dym
kroku. Dotyka on wszystkich sfer ¿ycia, nie tylko ekonomii. Mniej ofert kulturalnych: kraj nie
staæ na produkcjê nowych filmów, skromniutkie
s¹ premiery teatralne, ma³o siê wydaje ksi¹¿ek, rzadziej siêga po czasopisma. Prawda, w Wilnie, za spraw¹ turystów, na pierwszy rzut oka
nie czuje siê powagi sytuacji  gwarno na Starówce, du¿o ludzi w
kawiarniach. Ale nie ka¿dy ¿yje z gastronomii i turystyki, nie ka¿dy
pracuje za granic¹, a¿eby tu p³aciæ, równie¿ za niegospodarnoæ.
Litwa sw¹ przysz³oæ widzi w cis³ym partnerstwie (strategicznym, jak siê podkrela) z Polsk¹. To naturalne, o innych powa¿nych
sprzymierzeñców trudno w tym po³o¿eniu geopolitycznym. Ale tak
mo¿na mówiæ jedynie w aspekcie poprawnoci politycznej, czy nawet
kokieterii, przy zamkniêtych oczach na realia. Problemy z niedogadaniem siê z PKN Orlen w Mo¿ejkach i utrudnianie mu dzia³alnoci gospodarczej (a koncern m.in. buli³ miliony na utrzymanie litewskiej koszykówki), niemo¿noæ realizowania mostu energetycznego na litewskich warunkach, nieunijny kurs wobec mniejszoci polskiej (nie
chodzi jedynie o pisowniê nazwisk czy u¿ywanie publicznie jêzyka polskiego); postrzeganie jedynie negatywnie wspólnej przesz³oci i naginanie faktów historycznych na wspó³czesny i dorany u¿ytek  wszystko
to utrudnia dialog litewsko-polski, przeszkadza w prowadzeniu rozmów roboczych, pog³êbia dyskomfort wród mniejszoci narodowych.
Wydaje siê jednak, i¿ trudno bêdzie przekonaæ Warszawê do dalszego
partnerstwa w takiej postaci  powtarzanie od 20 kat tych samych deklaracji, owszem robi wra¿enie, ale kiepskie. Nowo obrany prezydent, wzorem swoich poprzedników, nie pieszy jako z oficjaln¹ wizyt¹ na Litwê,
zapewne daj¹c czas stronie litewskiej na konkretne i konstruktywne propozycje, wynikaj¹ce z rozs¹dnej i ¿yczliwej oceny sytuacji.
Bardzo dobrze by by³o, a¿eby uczyniono takie kroki. A¿eby tak, jak
ju¿ bywa³o w naszej historii, nie brakowa³o dobrych przyk³adów i w
dzisiejszej wspó³pracy. Jak to widaæ z wielu publikacji na ³amach Znad
Wilii, do czytania których Pañstwa zachêcam i zapraszam.
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IN MEMORIAM
ZBIGNIEW ¯AKIEWICZ  APOSTO£ MI£OSIERDZIA
(1933*-2010)
Adam Hlebowicz
Pamiêtam jak dzi to
spotkanie  gocinne jak
zwykle mieszkanie pañstwa ¯akiewiczów we
Wrzeszczu w Gdañsku,
lata osiemdziesi¹te. Senior i jego syn Maciek
w³anie wrócili z Wilna.
By³a to niezwyk³a opowieæ o obrazie Eugeniusza Kazimierowskiego i pierwsze bodaj zdjêcia tego niezwyk³ego malunku, które zosta³y
przewiezione po wojnie do Polski. Postaæ Chrystusa Mi³osiernego w
tym ujêciu, nad którym przecie¿ p³aka³a siostra Faustyna, by³ niezwyk³y. Mistyczny, zawieszony w powietrzu, jakby przenikaj¹cy przestrzeñ wiata realnego. Zupe³nie odmienny od bardziej znanego w
Polsce, czy na wiecie, obrazu Mi³osiernego autorstwa Adolfa Hy³y.
Dlaczego tak siê sta³o, ¿e oryginalny obraz nie rozprzestrzeni³ siê tak,
jak jego, co tu du¿o ukrywaæ, nieudana kopia? Odpowied jest prosta. Litwa, a wraz z ni¹ Wilno, zosta³y zagarniête w 1944 roku przez
ateistyczne pañstwo sowieckie, gdzie ka¿da religia by³a przeladowana. Obraz Kazimierowskiego na wiele lat zosta³ ukryty w jednym z
drewnianych kocio³ów na Bia³orusi. Dopiero o¿ywienie religijne pierestrojki pozwoli³o na powrót obrazu do Wilna i umieszczenie go w bocznym o³tarzu kocio³a w. Ducha.
To w³anie o tej misji z tak¹ pasj¹ opowiadali obaj ¯akiewiczowie.
Pan Zbigniew, przecie¿ tam urodzony w czasie jeszcze przedwojennym, nigdy nie wypar³ z duszy swej wileñskoci, wschodnioci, ca³ego bogactwa Kresów, jakie tworzy³y polsk¹ kulturê przez stulecia.
To siê czyta w jego powieciach. Druga jego pasja, a mo¿e w³anie
pierwsza, to w³anie Bo¿e Mi³osierdzie. Odkryta na wiele lat, zanim
*W³aciwie urodzony w 1932, w 1944 zosta³a zmieniona metryka.
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sta³y siê g³one w wiecie imiona siostry Faustyny i jej spowiednika, ks. Micha³a. Dla pora¿onej utrat¹ ojcowizny duszy pana Zbigniewa, takie mia³em wra¿enie, by³ to prawdziwy
balsam, który pozwala³ mu ¿yæ, pisaæ, cieszyæ siê teraniejszoci¹.
Fenomenowi Bo¿ego Mi³osierdzia, jego niepowtarzalnemu wizerunkowi, a tak¿e dwójce
wiêtych dzi orêdowników i przewodników po tej jednej z najwiêkszych tajemnic chrzecijañstwa, powiêci³ Zbigniew ¯akiewicz wiele
stron swoich powieci czy dziennikowych zapisków.
Myla³em o tamtym spotkaniu sprzed lat w lipcowe upalne popo³udnie, kiedy na wrzeszczañskim cmentarzu Srebrzysko ¿egnalimy odchodz¹cego w lepszy wiat pana Zbigniewa  Aposto³a Mi³osierdzia,
jednego z pierwszych, którzy zrozumieli, odnaleli to, co Bóg ma dla
nas najcenniejszego.
Adam Hlebowicz

ZNAD WILII W KIOSKACH RUCHU W POLSCE

Niestety, w nielicznych, równie¿ w salonikach prasowych,
ulokowanych czêsto na dworcach PKP i PKS, dlatego
NAJPROSTSZYM I PEWNYM SPOSOBEM POSIADANIA
ZNAD WILII JEST PRENUMERATA,
Z£O¯ONA W NAJBLI¯SZYM OD PAÑSTWA KIOSKU RUCHU
Oczywicie, czasopismo mo¿na zaprenumerowaæ poprzez redakcjê i otrzymywaæ je regularnie poczt¹. Proszê pytaæ o kwartalnik tak¿e:
 w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie  ul. Krakowskie Przedmiecie 7; w ksiêgarni Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie  ul.
Karowa 20; w ksiêgarni-antykwariacie Gryf przy ul. J. D¹browskiego 71;w
Kluboksiêgarni Serenissima, ul. Chmielna 16 lok. 2, www.serenissima.pl;
 dystrybucja w Olsztynie  Krzysztof Jankowski, tel. 089 5344878;
 bezporednio u redaktora  48 508764030, e-mail: znadwilii@wp.pl
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NASZ K¥T EUROPY
Z NOTANIKA BOÑCZY
Nowy prezydent RP a Polacy na Litwie
Polska wybiera³a prezydenta z bolesn¹ i wszechobecn¹ pamiêci¹ o
tym, co siê sta³o w Smoleñsku. Sytuacjê skomplikowa³a niebywa³a
powód. Naród siê podzieli³, choæ wyboru dokonywano wród kandydatów prawicowych opcji.
Po wyborach spory bynajmniej nie ucich³y. Potrzebny jest czas,
¿eby powstaæ z tego wszystkiego i budowaæ  mimo tragicznego splotu wydarzeñ. S¹ ku temu predyspozycje: kryzys w Polsce by³ mniejszy
ni¿ gdzieindziej. Aby zmobilizowaæ naród, przeciwstawiæ siê trudnociom, potrzebna jest m¹droæ polskich przywódców, ich charyzma.
Nie jest to zadanie ³atwe, poniewa¿ po latach zniewolenia nagromadzi³o
siê niema³o w ludziach odruchów destrukcyjnych, za kapitalizm sprzyja
¿ywotnoci stereotypów i mitów, ci¹g³emu szukaniu winnych.
Wszystko, to wp³ywa równie¿ na sytuacjê Polaków na Wschodzie,
na emigracji. Dlatego niezmiernie wa¿na jest rola g³owy pañstwa w konkretnym odniesieniu siê do problemów polskiej mniejszoci na Litwie,
które narasta³y latami i jakimi dali siê omamiæ wszyscy dotychczasowi
prezydenci Polski. Prawda, przes³ania³y je zagadnienia natury globalnej,
jak poparcie dla Litwy w drodze do NATO i UE, a ostatnio w szukaniu
mo¿liwoci wspó³pracy w dziedzinie energetyki. Tymczasem okaza³o
siê, ¿e nie ma powrotu do niektórych nieza³atwionych spraw. Zostawmy
spektakularn¹ pisowniê nazwisk, a zadajmy pytanie podstawowe: czy
sami Polacy na Litwie dadz¹ radê ze zwrotem niezwróconej im ziemi?
Odpowied jedna: nie dadz¹. Czy wiêc w kraju, niby buduj¹cym demokratyczne podstawy, pog³êbiaæ siê ma podzia³ na tych, którym rozdaje
siê cudz¹ ziemiê, i na tych, którym to ziemi brakuje.
Nie s¹ to przypadki odosobnione (W³adza traktuje wszystkich jednakowo, w Polsce te¿ zdarzaj¹ siê wypadki niesprawiedliwoci przy
reprywatyzacji  rzuca siê w takiej sytuacji argument jako lejtmotyw)
 tylko w tym wypadku chodzi o ok. 87 proc. ubiegaj¹cych siê o
zwrot (w czêci!) swych ojcowizn w Wilnie. Decydenci s³usznie, aczkolwiek cynicznie zak³adaj¹: nie wszyscy pokrzywdzeni przecie¿ bêd¹
szukaæ zadoæuczynienia w Strasburgu, choæ mog¹ siê pomyliæ.
Nie jest to bowiem sprawa wewnêtrzna Litwy, a dotycz¹ca przestrzegania i dzia³ania konstytucji w kraju unijnym, o zunifikowanym
10
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przecie¿ ustawodawstwie. I trzeba mówiæ o tym nie tylko prywatnie, nie podczas przerw w obradach i na korytarzach, tylko wprost i
g³ono  przecie¿ jestemy ufaj¹cymi sobie partnerami strategicznymi!
Z coraz wiêkszymi trudnociami boryka siê owiata polska, godzi w
ni¹ mechanicznie realizowana reforma, utrudniaj¹ca mo¿liwoæ pielêgnowania ojczystego jêzyka, jaki na Wileñszczynie rozbrzmiewa³ od wieków. A zagadnienia w zakresie kultury, w bardzo szerokim pojêciu? W
aspekcie te¿ zachowania spucizny. Niezbêdne s¹ litewskie subsydia na
dokonania Polaków  obywateli tej¿e Litwy. Skoro p³ac¹ oni podatki, to
obowi¹zkiem pañstwa jest zasilanie i polskich placówek kulturalnych,
sprzyjanie rozwojowi ich sztuki, pisarstwa itp. Wygl¹da na to, ¿e Litwa
nie chce wzorowaæ siê na modelu, jaki wobec swych mniejszoci narodowych stosuje Szwecja czy Szwajcaria, jaki wprowadza Polska.
Te sprawy skutecznie przes³ania nudny ju¿ temat pisowni nazwisk
nielitewskich. Wygl¹da na to, ¿e problem jest specjalnie nierozwi¹zywany, a nawet zasilany dodatkowymi restrykcjami i zakazami (w celu
odwrócenia uwagi), ostatnio dotycz¹cymi choæby u¿ywania nazewnictwa polskiego przez przewoników z terenów, zwarcie zamieszka³ych przez Polaków Wileñszczyzny.
Ich k³opoty nie musz¹ przes³aniaæ problemów naszych rodaków
gdzieindziej na Wschodzie  na Ukrainie i przede wszystkim na Bia³orusi. Popieramy ich postulaty, ale nie nale¿y wyrz¹dzaæ im krzywdy, przyznaj¹c im status oponenta politycznego w tym kraju . Roz³amy wewnêtrzne nale¿y naprawiaæ, a nie pog³êbiaæ.
Tomasz Boñcza

POKOJE GOCINNE ZNAD WILII
Podczas pobytu w Wilnie mo¿na skorzystaæ z pokoi
gocinnych Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii.
Trudno o dogodniejsze miejsce w grodzie nad Wili¹  znajduj¹ siê one w samym sercu Starówki, wychodz¹ na urocze
i ciche podwórko (dobre do ewentualnego i bezpiecznego
parkowania samochodu). Pokoje posiadaj¹ wysoki standard, czuæ w nich atmosferê minionych czasów, s¹ idealne
dla pobytu rodzinnego lub grona przyjació³ (do 4 osób) ze
wzglêdu na zaplecze. St¹d wszêdzie blisko, tu nie traci siê czasu na dojazdy, tu
siê po prostu czuje wspaniale! Zg³oszenia prosimy sk³adaæ zawczasu.
Wilno, Iganytojo 2/4, tel. 370 5 2123020, 370 67043856
e-mail: mieszkanie.starowka@gmail.com
www.mieszkanie.lt www.znadwiliiwilno.lt
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ROZMOWY ZNAD WILII
POD ZNAKIEM GRUNWALDU
Rozmowa z Jolant¹ Szulc,
wicemarsza³kiem Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
 Ilu zagranicznych goci przyby³o na
uroczystoci grunwaldzkie?
 Na uroczystoci, zwi¹zane z 600.
rocznic¹ Bitwy pod Grunwaldem, których
gospodarzem by³ Samorz¹d Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego, przyby³o ponad
160 tys. widzów. By³o tak¿e wielu zagranicznych goci z krajów, z którymi wspó³pracujemy  ze Szwecji, z Danii, Francji,
W³och, Niemiec, Rosji, Bia³orusi, Ukrainy, a przede wszystkim z Litwy. W ramach oficjalnych delegacji przyby³o ok. 50 goci z zagranicy. Podczas uroczystoci pañstwowych na Polach Grunwaldzkich wziêli
udzia³ m.in. prezydenci: Litwy  Dalia Grybauskaitë, Mo³dawii  Mihai
Ghimpu i Rumunii  Traian Basescu, a tak¿e prezydent-elekt Bronis³aw
Komorowski.
 Jaki by³ wk³ad w przygotowania przedsiêwziêcia Litwy i Bia³orusi?
 By³y realizowane wspólne projekty przez samorz¹dowe instytucje
kultury, organizacje pozarz¹dowe z ich odpowiednikami na Litwie i
Bia³orusi. Z Litwy przybyli rycerze w licznej grupie, a tak¿e wielu rzemielników, dla których przygotowalimy dodatkowe miejsca, aby
umo¿liwiæ im prezentacjê rêkodzie³a i daæ pole do popisu uczestnikom
turniejów rycerskich.
 Poproszê, kilka s³ów, dotycz¹cych promocji regionu w zwi¹zku z t¹ wa¿n¹ rocznic¹. Czym zaskoczyli gospodarze na Polach
Grunwaldzkich?
 Zapewne mi³ym zaskoczeniem dla bywalców Pól Grunwaldzkich
by³a nowa infrastruktura, w któr¹ samorz¹d zainwestowa³ 30 mln
z³otych. Mo¿na teraz pospacerowaæ nowymi traktami, zwiedziæ odnowiony kompleks wzgórza pomnikowego, skorzystaæ z zaplecza
socjalnego, pola namiotowego oraz parkingów. Same obchody by³y
roz³o¿one na cztery dni  tak wa¿na rocznica wymaga³a odpowiedniej oprawy. Momentem kulminacyjnym by³a rekonstrukcja rednio12
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wiecznej bitwy, która odby³a siê 17 lipca. Wziê³o w niej
udzia³ 2200 rycerzy, czyli
dwukrotnie wiêcej ni¿ zwykle. Wiele dzia³o siê w ca³ym
regionie. Wa¿nym elementem
obchodów by³ plener Grunwald-art z udzia³em artystów
z ca³ej Europy. Tworzony
jest film edukacyjny, wydanych zosta³o wiele pozycji w
ramach biblioteczki grunwaldzkiej. Równie¿ wart podkrelenia jest fakt, ¿e podczas
obchodów nasz region odwiedzi³ Wielki Mistrz, który
wzi¹³ udzia³ w konferencji na
temat Zakonu Krzy¿ackiego.
Nowym ród³em informacji
jest strona internetowa:
w w w.grunwald2010.war- Wojownicy Grunwaldu na polu bitwy
mia.mazury.pl  zapraszamy do jej odwiedzenia.
Rok 2010 zosta³ og³oszony przez Samorz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Rokiem Grunwaldu. W ca³ej Polsce nie brakowa³o imprez, promuj¹cych pamiêæ o wydarzeniach sprzed 600 lat. Od
Krakowa przez Warszawê, Toruñ, Gdañsk organizowane by³y konferencje naukowe, festyny redniowieczne, które czcz¹ pamiêæ bitwy.
 Czym jest Grunwald dzisiaj, jak¹ rolê spe³nia ten symbol?
Czy jest to symbol tylko polski i wa¿ny dla krajów Europy Wschodniej, czy tak¿e rozpoznawalny na Zachodzie? Jakie dzia³ania podejmuj¹ w³adze, aby upowszechniæ tê pamiêæ o bitwie  a mo¿e
nawet i wypromowaæ j¹  na wiecie?
 15 lipca 1410 roku to najbardziej rozpoznawalna data z polskiej
historii, a zarazem jedna z najwa¿niejszych dat redniowiecza. Tego
dnia bowiem odby³a siê jedna z najwiêkszych bitew tego okresu. W
historii Europy bitwa ta traktowana jest na równi z wielkimi starciami
pod Crecy, Azincourt czy Nikopolis, gdy¿ jej wynik trwale zmieni³ uk³ad
geopolityczny redniowiecza. Nie jest zatem symbolem, ale wa¿nym
wydarzeniem w dziejach Starego Kontynentu. Oczywicie, dla Polaków Grunwald jest i bêdzie nie tylko wielk¹ bitw¹, ale te¿ i symbolem
13
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triumfu orê¿a polskiego i litewskiego nad Zakonem Krzy¿ackim, symbolem mo¿liwoci organizacyjnych, mobilizacyjnych i witalnoci Polaków, prê¿noci stworzonego przez nich pónoredniowiecznego organizmu pañstwowego. Etos grunwaldzki przez stulecia pe³ni³ ró¿n¹ rolê
w wiadomoci polskiego spo³eczeñstwa. Data 15 lipca sta³a siê pierwszym w Europie oficjalnym wiêtem pañstwowym. Ju¿ od XV wieku
echa bitwy mo¿emy odnaleæ w literaturze piêknej. W koñcu XVIII
stulecia wiktoria grunwaldzka zosta³a jednak przyæmiona przez odsiecz
wiedeñsk¹. Ponowny renesans grunwaldzkiego etosu nast¹pi³ w okresie zaborów i pr¹dów romantycznych, zafascynowanych wiekami rednimi i w dawnych dziejach szukaj¹cych pociechy w trudnej sytuacji
politycznej. Po II wojnie wiatowej zwyciêstwo pod Grunwaldem by³o
natomiast elementem propagandy PRL-owskiego pañstwa. Krzy¿aków
przedstawiano jako protoplastów hitlerowskiego parcia na Wschód.
Przez pewien czas w Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej eksponowano nawet hitlerowsk¹ flagê. Obecnie, w czasach wolnoci, nie tylko s³owa, ale i badañ naukowych, mo¿emy spojrzeæ na tê bitwê w sposób,
na jaki zas³uguje  obiektywny. By³ wiêc Grunwald pocz¹tkiem narodzin potêgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pocz¹tkiem koñca dominacji Zakonu Krzy¿ackiego nad po³udniowym Ba³tykiem. Taki obraz
bitwy coraz czêciej funkcjonuje w wiadomoci Polaków. Grunwald

Pola Grunwaldzkie wype³nili widzowie z ca³ej Polski i z zagranicy
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jednak pozostanie symbolem. Ka¿de miasto posiada ulicê Grunwaldzk¹,
Jagie³³y, Witolda. Imieniem Grunwaldu nazywane s¹ kluby sportowe,
dru¿yny harcerskie, spó³dzielnie mieszkaniowe. Ka¿dy Polak, nawet
jeli niewiele wie o historii Polski redniowiecznej, o przebiegu Wielkiej
Wojny z lat 1409-1411, zna jednak nazwê tej niewielkiej i biednej wioski
na Mazurach. W takim rozumieniu Grunwald jest i bêdzie jednym z
najwa¿niejszych polskich symboli narodowych.
 Czy Grunwald mo¿e przyczyniæ siê do integracji s¹siadów w
tej czêci Europy dzisiaj?
 W bitwie pod Grunwaldem oprócz Polaków i Litwinów brali
udzia³ tak¿e Rusini czy Czesi. Dlatego by³o to wspólne zwyciêstwo,
które powinno s³u¿yæ i które faktycznie s³u¿y wzajemnej integracji.
Pomimo ró¿nic w ocenie przebiegu bitwy i innej interpretacji róde³
przez uczonych polskich i litewskich, co roku na uroczystoci obchodów grunwaldzkich pojawiaj¹ siê nasi s¹siedzi znad Niemna. Przyje¿d¿aj¹
tak¿e Czesi i Bia³orusini. Dziêki temu miejsce to i pamiêæ Grunwaldu
niew¹tpliwie przyczyniaj¹ siê do wzajemnego poznania w duchu szacunku do wspólnej wielkiej przesz³oci.
Rozmawia³: Maciej Mieczkowski

1989-2000. ROCZNIKI ZNAD WILII
Do nabycia s¹ roczniki i archiwalne numery kwartalnika Znad Wilii.
W twardej ok³adce z lat 1989-2000, kiedy pismo ukazywa³o siê jako dwutygodnik.
Znad Wilii ma rodowód niepodleg³ociowy. Na ³amach pisma mo¿emy przeledziæ kronikê upadku dawnego sytemu, odrodzenia polskiego
¿ycia na Litwie, poznaæ postawy ludzkie podczas okresu wielkich zmian i
transformacji spo³ecznych. Znajdziemy tu wiele ciekawych, ma³o znanych materia³ów. To wa¿ne ród³o poznania problemów i sukcesów Polaków na Wschodzie.
Roczniki powinny znaleæ siê w bibliotekach i orodkach, zajmuj¹cych siê problematyk¹ wschodnich s¹siadów Polski.
Zamówienia  e-mail: znadwilii@wp.pl
tel. 370 5 2123020, 48 508764030
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ZAPINIK UCZESTNIKA I OBSERWATORA
Romuald Mieczkowski
W³adys³aw Jagie³³o w Jedlni
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Któ¿ by móg³ przypuciæ, ¿e jest to zaledwie trzeci pomnik s³ynnego
króla na wiecie! Pierwszy raz W³adys³awa Jagie³³ê upamiêtniono na
monumencie w roku 1910, podczas obchodów 500-lecia tej wiktorii w
Krakowie, na s³ynnym Pomniku Grunwaldzkim. a uczyni³ to rzebiarz,
zwi¹zany potem z Wilnem, twórca Trzech Krzy¿y  Antoni Wiwulski.
Drugi monument króla, który da³ pocz¹tek unii litewsko-polskiej,
konny, stan¹³ w ...Nowym Jorku. Zaprojektowany i wykonany zosta³
przez Stanis³awa Kazimierza Ostrowskiego. Pomys³ jego zbudowania Polonia Amerykañska podejmowa³a ju¿ w 1910 roku, ponownie powrócono
doñ w 1937, z zamiarem zrealizowania pomnika jako ozdoby polskiego
pawilonu na wiatow¹ Wystawê w 1939 roku. Na skutek wybuchu II
wojny wiatowej rzeba nie powróci³a do Polski i w lipcu 1945 zosta³a
podarowana amerykañskiej metropolii przez Komitet Pomnika Króla Jagie³³y (King Jagiello Monument Committee) i ustawiona w Central Parku.
Trzeci monument Jagie³³y stan¹³ w³anie w Jedlni, na 600-lecie
s³ynnej bitwy  w ma³ej dzisiaj miejscowoci, wsi, po³o¿onej za Ra-

Koció³ w. Miko³aja w Jedlni; W oczekiwaniu na otwarcie monumentu. Jagie³³o
wskazuje rêk¹ na wi¹tyniê, któr¹ w tym miejscu ufundowa³, niegdy modrzewiow¹
16
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domiem, ko³o Pionek i Kozienic. Na
skwerze, obok odnowionego piêknie kocio³a w. Miko³aja. Dlaczego w³anie tutaj?
W ci¹gu swojego 48-letniego panowania Jagie³³o by³ zwi¹zany z tymi
terenami, jak pisze Jan D³ugosz, przebywa³ tu a¿ 23 razy (najczêciej podczas Zapustów), ale przypuszcza siê,
¿e i wiêcej razy, mia³ tu swój folwark
³owiecki, w którym bywa³ ka¿dego
roku. Przyje¿d¿a³y tu wszystkie jego
¿ony: Jadwiga (wiêta), Anna CyllejJurgis Giedrys po z³o¿eniu kwiatów
ska, El¿bieta i Zofia Holszañska. Jak
g³osi legenda, st¹d w³anie rozes³a³ wici, zwo³uj¹ce wojska na Grunwald.
By³ tu i jesieni¹, po bitwie, spêdzi³ Bo¿e Narodzenie w roku 1410, wraz z
piêcioma biskupami. Jagie³³o w stroju koronacyjnym jedn¹ rêk¹ wskazuje
koció³, drewniany w jego czasach (zbudowany w 1391), którego by³
fundatorem, drug¹ dotyka zwoju tekstu przywileju, nadanego mieszkañcom tej wsi w 1387 roku, który mieszkañców wsi Jedlnia oraz innych
miejscowoci, dzisiaj do gminy Pionki nale¿¹cych, uwolni³ od wszelkich
danin i powinnoci, nak³adaj¹c jedynie obowi¹zek organizowania mu pos³ugi myliwskiej, dostarczania drewna do dworu oraz dañ miodow¹. W
Liber beneficiorum (Ksiêga dóbr duchownych) D³ugosz w 1470 roku m.in.
informowa³, i¿ wie nale¿y do króla polskiego, ma koció³ parafialny drewniany, folwark królewski, z którego dziesiêcina snopowa oddawana by³a
do tego¿ kocio³a.
Warto te¿ przypomnieæ przywilej Jagie³³y, powtarzaj¹cy (i powtórzony

Dzielnym rycerzom w Jedlni przygl¹da³y siê piêkne bia³og³owy
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potem w Krakowie i Brzeciu) dotychczasowe prawa szlachty, nadane przez Jagie³³ê 4 marca 1430 na zjedzie w Jedlni: Obiecujemy i przyrzekamy, ¿e nikogo zamieszka³ego nasz kraj i posiadaj¹cego maj¹tek, za ¿aden wystêpek ani winê nie uwiêzimy, ani nie polecimy uwiêziæ. Nie bêdziemy te¿ wywierali na nim ¿adnej zemsty.
Tutaj te¿ czyni³ król przygotowania do
Andrzej Pasoñ  autor pomnika
wojny. Miejscowe m³yny szykowa³y m¹kê
dla wojska. Chc¹c omin¹æ umocnienia krzy¿ackie, Jagie³³o postanowi³ zbudowaæ tutaj przeprawê: umówili siê, w którym dniu i w którym miejscu
po³¹czyæ siê mia³y i w jaki sposób przeprawiæ za Wis³ê wojska polskie i
litewskie. Uchwalili tak¿e postawiæ most na ³y¿wach, jakiego nigdy pierwej nie widziano. Przeprawê o d³ugoci 500 metrów zbudowano w ci¹gu
szeciu miesiêcy. Sk³ada³a siê ona ze 168 p³askodennych ³odzi, zwanych
w³anie ³y¿wami, o szerokoci 5x1,5 m ka¿da. Widzia³em ten most na
statkach, dowcipnie zbudowany i na Wile po³o¿ony, po którym w oczach
Moch wszystko wojsko królewskie such¹ nog¹ przez Wis³ê i najciê¿sze dzia³o po nim przeprowadzono, a most ani drgn¹³ pod ich ciê¿arem  podobno donosi³ Wielkiemu Mistrzowi Dobies³aw Skoraczewski, wys³annik pos³ów wêgierskich. Na tyle dowcipnie by³ zbudowany, ¿e Ulryk von Jungingen nie uwierzy³ w te bajki, o czym pisze znowu¿ D³ugosz. I dalej, ¿e
ca³a przeprawa wojska trwa³a trzy dni. Wis³ê przekroczy³o 18 tys. jazdy, 4
tys. piechoty, ok. 30 dzia³ i 8 tys. wozów taborowych. Kolumna, zmierzaj¹ca pod Grunwald, mia³a prawie 140 kilometrów d³ugoci, posuwa³a
siê z szybkoci¹ ok. 3 kilometrów na godzinê Zaskoczenie sprawi³o, ¿e
Zakon musia³ przyj¹æ warunki, narzucone przez Jagie³³ê.
Tekst na pomniku g³osi: Przez pamiêæ o królu, który bywaj¹c w
Jedlni, w puszczy przygotowania czyni³ do wielkiej wojny z zakonem
krzy¿ackim, a Jedlniê s³awn¹ uczyni³ przez statut w niej u³o¿ony w 1430
roku. Pomnik wystawiono w 600. rocznicê zwyciêskiej bitwy pod Grunwaldem staraniem mieszkañców parafii Jedlnia.
Autorem odlanej z br¹zu 2,5-metrowej figury jest artysta plastyk
Andrzej Pasoñ, pochodz¹cy ze Starego S¹cza. Podczas uroczystoci
10 lipca powo³ano Honorowy Komitet Utworzenia Królewskiego Szlaku Jagielloñskiego Kraków-Jedlnia-Wilno, miejscowoæ ta odgrywa³a
bowiem te¿ wa¿n¹ rolê w podró¿y miêdzy dwoma stolicami. Jak powiedzia³ znany dziennikarz radiowy Andrzej Zaleski, jest wola zamiast
cie¿ki wojny stworzyæ cie¿kê historyczn¹ z Wilna do Krakowa,
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Ods³oniêto te¿ Dioramê Jedleñski¹ (24x6 m) wed³ug projektu Janusza Pulnara, powsta³¹ z inspiracji redniowiecznymi sztychami, nastrojami matejkowskiego p³ótna.
Na wiêto przybyli przedstawiciele w³adz wojewódzkich oraz ambasad pañstw, których potomkowie niegdy uczestniczyli w bitwie  Rosji,
Bia³orusi, Litwy, Ukrainy, specjalnie na tê okazjê przyby³ poeta narodowy
Tatarstanu, sekretarz Zwi¹zku Pisarzy Rosji Renat Haris (w³. Renat Harisow, kraje wymieniam w kolejnoci, w jakiej by³y wci¹gane na maszt ich
flagi narodowe  z polsk¹ na pocz¹tku i unijn¹ na koñcu), g³os te¿ zabrali
dyplomaci. Jurgis Giedrys, attache kultury Ambasady Litwy w Polsce,
w swym przemówieniu podkreli³ znaczenie wspó³pracy pomiêdzy Litw¹
i Polsk¹, zapocz¹tkowanej przez Jagie³³ê przed 600 laty, która trwa po
dzieñ dzisiejszy. Prawda, zabrak³o przedstawicieli niektórych innych krajów, a przede wszystkim Czech (udzia³ Niemców zapewne by³by problematyczny, aczkolwiek przedsiêwziêciu przygl¹da³ siê Swen Otto z Niemiec i Austrii, t³umacz i znawca krajów ba³tyckich). Odby³y siê tak¿e
wystêpy Reprezentacyjnej Orkiestry Wojskowej Garnizonu Rzeszowskiego, przedstawiono widowisko Bo¿y bojownicy w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych  Chor¹gwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej i Muzeum Archeologicznego w Warszawie, pokaz wyszkolenia ¿o³nierzy. Wielki
festyn zakoñczono sztucznymi ogniami, towarzyszy³y wiêtu kiermasze, podczas koncertu organizatorom uda³o siê po³¹czyæ ró¿ne style i
nurty, a muzyka ludowa wraz z tañcami wspó³gra³a z poezj¹, dla tych,
który chcieli j¹ czytaæ. Dodam, i¿ prócz wspomnianych Harisa i Otta,
przybyli m.in. Jazep Januszkiewicz (poeta i t³umacz, wydawca bia³oruskiej edycji Pana Tadeusza Mickiewicza, laureat Nagrody Sapiehy) z
Rakowa k. Miñska na Bia³orusi, m³ody poeta z Ukrainy Paw³o Szczyrycia, Siergiej Morejno, poeta rosyjski i t³umacz z £otwy (z tego kraju by³
te¿ zespó³ ludowy), Bo¿ena Wanda Gorska z
Warszawy, autorka ksi¹¿ki o tragicznym losie poety z Wo³ynia Jana Rumla (ZW, 42/2010, s.82),
Zbigniew W³odzimierz
Fronczek, redaktor naczelny czasopisma Lublin (Wyd. Lubelski Oddzia³ Stowarzyszenia Pi- Renat Haris, Swen Otto, Wojciech Pestka, Paw³o
sary Polskich) i Bogdan Szczyrycia i Zbigniew W³odzimierz Fronczek
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Knop z redakcji
czêstochowskiego
magazynu literackiego Galeria (Wyd.
Literackie Towarzystwo Wzajemnej
Adoracji Li-twa).
A do Jedlni trafi³em za spraw¹
niestrudzonego
dzia³acza jej ziemi,
W¹tki grunwaldzkie na olbrzymiej dioramie w Jedlni
pozytywisty i regionalisty z krwi i koci  Wojciecha Pestki, poety i pisarza, cz³onka
Stowarzyszenia Jedlnia, który wraz ze swoj¹ ¿on¹ Danut¹ i rodzin¹ aktywnie udziela siê w dzia³aniach na rzecz rozwoju kultury w
swej ma³ej ojczynie.
Grunwald: Matejko i wspó³czeni

Pod takim tytu³em warszawska Galeria Pokaz
Mazowieckiego Centrum
Kultury i Sztuki zorganizowa³a wystawê, na który
plejada artystów polskich
rozwija temat, jaki zapocz¹tkowa³ w malarstwie
historycznym Jan Matejko. Wród prac znalaz³y siê
obrazy, rzeby, rysunki,
plakaty, w tym p³ótno z
kolekcji PGA Znad Wi- Bitwa pod Grunwaldem Romualdasa Stasiulisa
lii Romualdasa Stasiulisa z cyklu Bitwa pod Grunwaldem. Tê ciesz¹c¹ siê powodzeniem ekspozycjê pokazano w Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (maj  czerwiec), w Muzeum Ziemi Krajeñskiej w Nakle nad Noteci¹ (sierpieñ), za jesieni¹  w Muzeum Ziemi Che³miñskiej w Che³mnie oraz w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Plakat do wystawy zaprojektowa³ Max Skorwider  m³ody poznañski projektant, laureat kilku nagród w konkursach graficznych.
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Plakat Zenona Kowalczyka
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A dok³adnie  Plakat Kurpiowski (15 lipca  30 sierpnia), artysta pochodzi bowiem
z regionu Kurpie, którego centrum stanowi Ostro³êka. Wystawa sk³ada³a siê z ok. 30 plakatów, etnograficznie zwi¹zanych z jego ziemi¹ i kultur¹,
mieszkañcami, wydarzeniami i
rocznicami. zaprezentowano
równie¿ plakaty o szerszej tematyce, z zakresu projektowania graficznego, jakim Kowalczyk zajmuje siê od lat obok
grafiki i fotografii.
Artysta w 1983 roku ukoñczy³ ASP w Warszawie (dyplom z wyró¿nieniem w pracowni prof. Leszka Ho³danowicza). Jako student wspó³pracowa³ z redakcj¹ graficzn¹
miesiêcznika Polish Engineering, otrzyma³ nagrodê Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osi¹gniêcia w studiach. W
1983 rozpocz¹³ pracê w Ostro³êce, jako kierownik pracowni
plastycznej w Wojewódzkim Twórca plakatów nie tylko kurpiowskich
Orodku Kultury. Organizowa³ przegl¹dy sztuki nieprofesjonalnej, warsztaty, projektowa³ znaki graficzne dla druków informacyjnych i reklamowych (jest autorem ponad stu logotypów), plakaty oraz scenografie do
imprez regionalnych, ok³adki tomików poezji i winiety. By³ wspó³za³o¿ycielem Galerii Ostro³êka. Autor wystaw indywidualnych z zakresu malarstwa, rysunku, projektowania graficznego i fotografii. Od 2008 prowadzi Galeriê Ostro³êka. Mieszka równie w Ostro³êce, a czasem w
swojej chacie kurpiowskiej we wsi Durlasy (Przewrotna Góra).
Dzieñ otwarcia wystawy by³ pamiêtny ze wzglêdu na rocznicê grunwaldzk¹, ale równie¿ i na upa³y. Tym bardziej zaskoczy³a olbrzymia
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frekwencja. Wernisa¿ zaszczyci³ Jacek Koz³owski, wojewoda mazowiecki. Przybyli artyci, wyk³adowcy Zenona Kowalczyka, liczni jego
przyjaciele. Wszystkich zachwyca³a umiejêtnoæ graficznego widzenia
wiata artysty, stosowania przez niego skondensowanego skrótu, doskonale osadzonego w tradycji polskiej grafiki, pe³nego ekspresji i dynamiki, czy te¿ subtelnego stonowania barw.
W drodze do Warszawy  przystanek w Maækowej Rudzie
©Romuald Mieczkowski

Ile¿ to razy, przebywaj¹c szlak
z Warszawy do Wilna, w okolicach Gib, widz¹c krzy¿ memorialny, upamiêtniaj¹cy ofiary wojny, wniesiony przez Andrzeja Strumi³³ê, spogl¹daj¹c na kierunkowskazy w okolicy, informuj¹ce o
Sejnach i Suwa³kach, przypomiPo tamtej stronie jest Wilno i Litwa
na³em sobie o Maækowej Rudzie
i jej gospodarzu. Trzeba zajechaæ  myla³em, ale siê spogl¹da³o te¿
na zegarek, bo czas nagli³.
Tym razem, w niedzielê, 25 lipca, jad¹c z Wilna z Edwardem Jasiñskim, m³odym wilnianinem, zakotwiczonym w Warszawie, postanowi³em zrealizowaæ to zamierzenie. Z³o¿yæ wizytê bez zapowiedzi, jak to
nieraz bywa³o wczeniej  a jeli profesora siê nie zastanie, popatrzymy
na jego dworek, krajobraz nad Czarn¹ Hañcz¹ i pojedziemy dalej.
Po zagl¹dniêciu do Synagogi w Sejnach, w której to przestrzeni
wystawienniczej zaprasza³ Mi³osz, wspominaj¹c poblisk¹ Krasnogrudê, jedziemy na Suwa³ki. Strza³ka mówi: od w¹skiej i pustej szosy do
Maækowej Rudy 4 km. Oto i krzy¿, jego drewno od szeciu czy siedmiu lat, jak tutaj nie by³em, zszarza³o siê i zczarnia³o. Otwarta brama,
obok za ogrodzeniem spokojnie pa³aszuj¹ trawkê dorodne araby.
Gospodarza zastajemy w cieplarni, przy ogórkach. Cieszy siê na
spotkanie, po chwili wybiera najdorodniejszy ogórek, w darze na dalsz¹
nasz¹ drogê. Dobry bêdzie do chleba litewskiego  mówi. Taki chleb
te¿ zostawiamy, razem z nalewk¹ 3x9.
Na schodach drzemie pies. Z wiadrem na³owionych ryb stoi mê¿czyzna, to rzebiarz z Grodna, który przyjecha³ na plener InterArt. Ogl¹damy drzewa, których sadzonki Strumi³³o sprowadza³ z ró¿nych zak¹tków wiata, oceniamy, jak wzros³y, ogl¹damy ca³¹ gospodarkê. A przede
wszystkim rozmawiamy, przy herbacie z pysznymi konfiturami.
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Andrzej Strumi³³o
mówi, ¿e pieszno mu
¿yæ, bo prócz zapanowania nad koñmi i psami, nad ca³ym tym
ogrodem i parkiem, usilnie pracuje twórczo.
Zreszt¹ tak by³o zawsze. W tym roku
wyda³ dwie ksi¹¿ki. Po
chwili trzymam w rêku Maækowa Ruda sprawia wra¿enie solidnego dworu
piêknie edytorsko wydany. W ostatnim czasie pisze ich niema³o i ju¿ ma gotow¹ ksi¹¿kê.
Narzeka na brak zainteresowania i rodków.
Nastêpnie rozmowa przechodzi na tematy litewskie, wywo³ana grunwaldzk¹ rocznic¹. Ogl¹damy kalendarz, jaki profesor otrzyma³ w prezencie, litewski malarz godnie namalowa³ swoich rycerzy, swoj¹ zbroj¹
przewy¿szaj¹ Kawalerów Mieczowych! A Polaków jako nie widaæ.
We wspólnej historii czêsto nie ma Bia³orusi, jakby Bia³orusini nie byli
spadkobiercami dawnych wspólnych dziejów. Pan Andrzej pokazuje
najnowsze opracowania bia³oruskich historyków i badaczy, uwa¿a, ¿e
taki stan rzeczy nale¿y poprawiæ. Zgadzamy siê z tym.
Ogl¹damy ksiêgozbiory. Podzielamy te¿ troskê gospodarza, dotycz¹c¹ braku edukacji  i historycznej, i artystycznej. Chêtnie odda³by
komu te zbiory, a to przecie¿ dorobek ¿ycia, tylko kogo¿ to interesuje!
Dzi nawet nie wszystkie biblioteki chc¹ przyjmowaæ ksi¹¿ki
Wilno w Gdañsku
Jarmark w. Dominika liczy 750 lat i cieszy siê znowu ogromn¹ popularnoci¹. Kiedy nañ przybywa³y statki z kupcami, dzisiaj ci¹gaj¹
miejscowy wytwórcy, z ca³ej Polski, jak te¿ z zagranicy. Bior¹ w nim
udzia³ setki wystawców  rzemielników, wytwórców i artystów, kiermaszowi towarzysz¹ koncerty i spektakle, parady i pokazy, ró¿ne warsztaty i debaty, dni poszczególnych krajów (np. Kultury Niemieckiej), imprezy artystyczne i sportowe. S³owem, s¹ tu bogate oferty dla wszystkich,
jest to doskonale pomylane wiêto miasta, a jednoczenie t³umy ludzi korzystaj¹ z licznych ofert handlowych, nie tylko z zakresu gastronomii.
Wiele s³yszelimy o tym przedsiêwziêciu, pisali o nim do redakcji
nasi czytelnicy, m.in. o tym, ¿e mo¿na tu nabyæ od lat obficie przywo23
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¿one wyroby z Litwy (g³ównie kulinarne, m.in. za spraw¹
jednej wileñskiej restauracji,
drobnego rêkodzie³a litewskiego, ceramikê, zabawki i inne
rzeczy, jakie króluj¹ na deptaku wileñskim), ale bez Polaków litewskich i ich ofert. To
zjawisko ostatnio jest doæ
charakterystyczne dla podobnych imprez w Polsce. Nasi
Edward Jasiñski i Romuald Mieczkowski
gdañscy przyjaciele sk³onili
nas do zorganizowania takiego przyjazdu i stworzenia równie¿ ogniwa
polskiego wród ofert litewskich.
Podj¹³em tak¹ decyzjê niemal w ostatniej chwili, po rozmowie z
Edwardem Jasiñskim z turystycznej firmy Baltic Tour, z którym wspó³pracujemy przy nag³anianiu dorobku Polaków z Litwy w Polsce. Na
nasz¹ probê ¿yczliwie odpowiedzieli organizatorzy jarmarku, znalelimy dobr¹ przystañ w Sopocie, zatrzymuj¹c siê u £ukasza Sieradzkiego, zainteresowanego coraz bardziej wspó³prac¹ z Polakami litewskimi. W ten sposób pozyskalimy mo¿liwoæ uruchomienia stoiska przy
ul. Garbary, niejako dla próby (w dniach 6-9 sierpnia, za jarmark trwa³
od 31 lipca do 22 sierpnia).
Nasze stoisko, aczkolwiek zamyka³o ci¹g wystawowy na tym trakcie, cieszy³o siê zainteresowaniem. Przybyli autorzy i czytelnicy Znad
Wilii w Trójmiecie, m.in. profesorowie W³adys³aw Zajewski, Tomas
Do³êgowski, Andrzej Chodubski, po latach nadarzy³a siê okazja mi³ej
rozmowy z honorowym obywatelem Gdañska  Andrzejem Januszajtisem, znawc¹ historii miasta, autorem niedawno wydanego o nim przewodnika; omawia³em dalszy ci¹g wspó³pracy na ³amach pisma z Adamem Hlebowiczem, Helen¹ G³ogowsk¹. Cieszy dzia³alnoæ na rzecz
Wilna rodzeñstwa Paw³owskich  Wandy i Janusza, który dokumentowa³ nasz pobyt fotograficznie, za w prezencie przekaza³ bibliofilskie
wydanie Dziadów czêæ III Mickiewicza, z podobiznami autografów,
transliteracjami i komentarzami. Wa¿ne by³y rozmowy z mieszkañcami
Trójmiasta i jego goæmi, którzy zetknêli siê po raz pierwszy z Polakami Litwy, a jest ich ca³kiem niema³o. Interesowa³y ich atrakcje turystyczne Wilna, zagadnienia wspó³pracy, sytuacja Polaków na Litwie,
ich wspó³czesny dorobek wydawniczy i artystyczny. Mam nadziejê, ¿e
Znad Wilii pozyska dziêki temu nowych czytelników, a mo¿e i prenu24
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meratorów. Potwierdzilimy raz jeszcze, i¿ Trójmiasto jest wa¿nym
regionem wspó³pracy, ze wzglêdu na potomków licznych wilnian, osiad³ych tutaj po wojnie. Trzeba przyznaæ, by³ to dla nas wysi³ek, który
pokonalimy dziêki pomocy naszych przyjació³.
To nasi przyjaciele sk³onili nas do przyjazdu na kolejne wileñskie
przedsiêwziêcie w tym miecie, a mianowicie na Dni Wilna. Opowiadali, i¿ udzia³ Polaków wileñskich sprowadza³ siê na nich do folkowych popisów, ¿e brakuje innych ofert. Postanowilimy to sprawdziæ.
Okaza³o siê, ¿e ekipê formuje strona litewska. Na wyznaczony na ten
cel plac Targu Wêglowego po raz siódmy przybyli artyci, g³ównie
ludowi, rzemielnicy, by³y stoiska z wyrobami ¿ywnociowymi. Odby³y siê wystawy i koncerty artystów litewskich, nie tylko z Wilna.
Prawda, te¿ na poziomie amatorskim. Tak przynajmniej mo¿na powiedzieæ o przewa¿aj¹cej czêci obrazów, jakie przywieziono do Gdañska.
Najokazalej prezentowa³o siê szeæ namiotów z jad³em i piciem podstawowego organizatora Dni ze strony litewskiej, dyrektora jednej z restauracji wileñskiej, czemu powiêcano g³ówn¹ uwagê promocyjn¹.
Jak na tym tle prezentowa³y siê dokonania Polaków? Wspaniale przyjêto wystêp Reprezentacyjnego Zespo³u Pieni i Tañca Wileñszczyzna. Trudno, ¿eby by³o inaczej  cz³onkowie tego dowiadczonego
zespo³u wszêdzie zdobywaj¹ s³owa unania. Ciep³o oklaskiwano popisy
Zespo³u Pieni i Tañca witezianka ze Szko³y im. Sz. Konarskiego w
Wilnie. G³os zabra³a Maria Rekæ, mer rejonu wileñskiego, mera Viliusa
Navickasa reprezentowa³ jeden z radnych Polaków.
Nie zauwa¿ylimy innej prezentacji dorobku Polaków. Aby przedstawiæ nasze oferty, musielimy zainwestowaæ w zakup namiotu i sto³ów, stosowne banery zawiadcza³y
o naszej obecnoci.
I przysz³y t³umy
ludzi, których interesowa³o Znad
Wilii, nasze wydawnictwa, obrazy
i ich miniatury, nagrania, szeroko
pojête oferty turystyczne, zreszt¹ by
po prostu poroz- Prezydent Pawe³ Adamowicz przy stoisku Znad Wilii
mawiaæ. A jêzyk i firmy Baltic Tour
25
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polski, równie¿ w
ofertach, w tych
dniach królowa³
przy wielu stanowiskach  bez obaw
na restrykcje Komisji Jêzyka Litewskiego.
Nasze stoisko
odwiedzi³ prezydent
Gdañska Pawe³ Adamowicz. RozmaPrzyby³ do nas tradycyjnie ju¿ Andrzej Januszajtis
wialimy doæ d³ugo
o mo¿liwociach ukazywania nadal Wilna, jako miasta wielokulturowego, z przedstawieniem w tym aspekcie dzisiejszych dokonañ Polaków
 tak, jak to niegdy ju¿ bywa³o przy innych okazjach, na przyk³ad w
2002 roku, podczas wielkiej wystawy malarstwa PGA Znad Wilii w
Starym Ratuszu na Korzennej, przy wspó³pracy z Nadba³tyckim Centrum Kultury w Gdañsku, podczas te¿ obecnoci naszych przedstawicieli na imprezach literackich.
Jak i przedtem, przyszli starzy znajomi, pozyskalimy nowych czytelników. A nasz¹ baz¹ by³o nowu mieszkanie £ukasza Sieradzkiego w
Sopocie,. Bylimy w sprawdzonym sk³adzie, wzmocnionym obecnoci¹
Macieja Mieczkowskiego, z którym wyruszylimy w dalsz¹ drogê na
XVIII Forum Mediów Polonijnych

Pojawi³em siê na nim po piêciu latach przerwy. Bolesny brak czasu
przezwyciê¿y³a ciekawoæ lepszego poznania Wielkopolski, gdzie tym
razem odby³y siê rozpoczête jak zwykle w Tarnowie spotkania, zwyciê¿y³a potrzeba rozmowy z wieloma znajomymi. Prócz Stanis³awa Tarasiewicza, redaktora i za³o¿yciela Polkskiego Centrum Prasowego i
portalu internetowego infopol, wiêcej kolegów z Litwy nie przyby³o 
dodatkowym utrudnieniem mog³y byæ te¿ koszty akredytacji.
Powiedzmy z góry, dziennikarstwo polonijne, to termin umowny.
Kto nie posi¹g³ kunsztu tego fachu, nie udoskonali swych umiejêtnoci
podczas jakichkolwiek forów i warsztatów. Nie ka¿dy tytu³ jest te¿ w
stanie promowaæ osi¹gniêcia polskiego biznesu. Media polonijne maj¹
natomiast swoje priorytety  przede wszystkim ucz¹ mi³oci i szacunku do mowy ojczystej, wszystkie przybli¿aj¹ jak potrafi¹ dzisiejsz¹
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Pami¹tkowe zdjêcie z Miêdzynarodowych Targów Ponañskich

Polskê. I temu sprzyja Forum. A jest co poznawaæ, jak powiedzia³ kolega z Niemiec Elizeusz (Elik) Plichta: Wyjecha³em z kraju biednego, a
przyjecha³em do pañstwa dynamicznie siê rozwijaj¹cego.
Program by³ niezwykle bogaty. Dla porz¹ku nale¿y odnotowaæ przynajmniej niektóre miejscowoci, przez jakie przemknê³y trzy autobusy
z dziennikarzami. Z Tarnowa by³ wypad do Wojnicza i Nowego S¹cza.
Wielkopolskê zaczêlimy poznawaæ w Opatówku, w Muzeum Przemys³u. Oczarowa³ Kalisz, tu m.in. w jednej z galerii, przypadkowo spotka³em znakomit¹ malarkê m³odego pokolenia Joannê Dudek.
Zgodnie z has³em przewodnim Gospodarna Wielkopolska poznawalimy jej osi¹gniêcia, ale najwa¿niejszy by³ Poznañ (miasto targów,
konferencji i kongresów  to dalsza czêæ motta), oczywicie ze swoimi Miêdzynarodowymi Targami, gdzie akurat otwierano tegoroczn¹
wystawê Polagra Food. W Poznaniu te¿ odwiedzilimy Uniwersytet
Adama Mickiewicza. Mylalem, ¿e bêd¹ to stare mury, w których niejednokrotnie bywa³em przy okazji Miêdzynarodowego Listopada Poetyckiego, tymczasem poznawalimy nowoczesn¹ siedzibê Wydzia³u
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa tej uczelni. Jej naukowcy zorganizowali kilka krótkich odczytów, odby³o siê co w rodzaju warsztatów,
na których uczestnicy Forum, niemaj¹cy dotychczas okazji poznaæ
kulisów prawdziwego studia radiowego czy TV, mogli je poznaæ na
podstawie bazy, jak¹ maj¹ do dyspozycji studenci. No, i cieszyæ z mówienia do mikrofonu, z bycia na lokalnej wizji.
Osobicie ze wzruszeniem odwiedzi³em Rogalin, rezydencjê Raczyñskich. A to z tego powodu poznania Edwarda Raczyñskiego, prezydenta RP na Uchodstwie. To jeszcze przed rozmow¹ z nim w Londynie,
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jesieni¹ 1992 roku, uruchomilimy Fundusz Jego imienia, z którego
wysy³alimy Znad Wilii, jak te¿ inne wydawnictwa Polakom na Wschodzie  po Syberiê i Kazachstan. Tu te¿, w rodowej kaplicy, spoczê³y
szcz¹tki prezydenta. Odnajdujê zapis tamtej rozmowy w dwutygodniku  a¿ dziw, rozmawialimy o problemach, które nie zesz³y z wokandy, choæ up³ynê³o niemal 20 lat! Chodzi o rabunkow¹ reprywatyzacjê
ziemi, nieszczêsn¹ pisowniê nazwisk i inne nieza³atwione sprawy. Mój
kontakt z Litw¹ sta³ siê bli¿szy od czasu, kiedy zacz¹³em otrzymywaæ
dwutygodnik. Jestem pod bardzo dobrym wra¿eniem z lektury pisma,
które osi¹gnê³o poziom, jakiego pozazdrociæ mo¿e wiele naszych redakcji na Zachodzie. Za najwiêkszy atut Znad Wilii uznajê to, ¿e nie
jest nastawione na ³atwiznê. To przyczyni siê w przysz³oci do wytworzenia rodowiska, które w dojrza³y sposób bêdzie stanowiæ czo³a ka¿demu problemowi. Czy przyczyni³o siê?  zastanawiam siê przez chwilê, powacaj¹c do jego wypowiedzi. Prezydent wtedy dobiega³ 102 lat,
podpisa³ mi jeszcze swoj¹ ksi¹¿kê Rogalin i jego mieszkañcy....
Niezapomniane wra¿enia wywielimy z Gniezna, z Ostrowa Lednickiego, kolebki polskiej pañstwowoci, tworzonej przez pierwszych
Piastów. Z wyjazdów odnotujê te¿ W¹growiec. Nie z racji niezwyk³ego
zjawiska hydrologicznego  unikalnego skrzy¿owania rzek We³ny i Nielby. Ciekawsza jest karta, dotykaj¹ca vilniany: jest to miasto Jakuba
Wujka, kaznodziei, drugiego po Piotrze Skardze rektora Wszechnicy
Wileñskiej. St¹d pod¹¿alimy do Pi³y, w której dotychczas nie mia³em
sposobnoci byæ. Zadbane, piêkne miejsca.
Uwiecznieñczeniem Forum by³o wrêczenie Nagrody Fidelis Poloniae 2010, któr¹ przyznano dla Bo¿eny Schmid-Adamczak, kustosza
Muzeum F. Chopina na Majorce oraz londyñskiemu POSKowi. Wa¿ne

Pa³ac Raczyñskich w Rogalinie, miejsce pochówku Prezydenta
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dla dziennikarzy by³o podsumowanie
senackiego konkursu nt. Ma³a ojczyzna to przestrzeñ, któr¹ kszta³tujemy i
która nas ukszta³towa³a. Z radoci¹
trzeba podkreliæ fakt, i¿ tradycyjnie
wyró¿nienia przypaj¹ wilnianom, tym
razem jedn¹ z trzecich nagród dostali
twórcy wilnoteki za reporta¿ filmowy U steru Wileñszczyzny.
Wyniki konkursu nasunê³y refleksjê, i¿ koñczy siê ...era pisarstwa 
nagradzano g³ównie materia³y radiowe i telewizyjne, portale imternetowe.
Czy¿by dlatego, i¿ jurorzy nie amj¹
czasu na czytanie tekstów?  kto w
kuluarach retorycznie zapyta³. Trud- Pomnik Jakuba Wujka w W¹growcu
no by³o ogarn¹æ i kryteria konkursu, gdy¿ rozterki zachowania ma³ych
ojczyzn z perspektywy ludzi, bêd¹cych poza Polsk¹, trochê inaczej wygl¹daj¹ ni¿ szukanie ich u dziennikarzy polskich, lokalnych. S¹ to ró¿ne
odniesienia, jednakowo wa¿ne, ale trudne do oceny w jednymu koszyku. Dobrze by by³o, gdyby organizatorzy w przysz³oci znaleli mo¿liwoci zaprezentowania uczestnikom Forum nagrodzonych prac  jest
to przecie¿ wzór i pouczaj¹cy wyznacznik w tym fachu.
Cieszy nowa zmiana w mediach polonijnych. Grupa m³odych i potencjalnych dziennikarzy liczy³a kilkanacie osób. Podczas Forum przebywano dziennie setki kilometrów, czêsto niadania by³y o 6 rano. Czy
program musi byæ tak prze³adowany?  niejeden zadawa³ pytanie. Na
pocieszenie t³umaczono, i¿ w tej mnogoci ofert mo¿na by³o przebieraæ. Innym wa¿nym walorem, a mo¿e i najwa¿niejszym, by³y rozmowy pomiêdzy rodakami, przyby³ymi z ró¿nych stron wiata, równie¿
nocne. Zagadk¹ pozostaje, sk¹d by³o tyle tyle energii na te na zabawymaratony. Ale czy¿ mo¿na by³o siê nie bawiæ, gdy gra³ specjalnie dla
nas i prywatnie zespó³ Lombard?
Romuald Mieczkowski, wspó³praca: Maciej Mieczkowski
Aktualna informacja artystyczna: facebook, profil  PGA Znad Wilii
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SYLWETKI ARTYSTÓW ZIEMI WILEÑSKIEJ
EUGENIUSZ BRIAÑSKI 
OCALONY I ODNALEZIONY PO LATACH
Helena G³ogowska
O losie Eugeniusza Briañskiego, który jako ¯eñka zachowa³ siê w pamiêci jego wspó³czesnych, dzi, mimo powszechnoci Internetu, trudno
czegokolwiek siê dowiedzieæ.
Wzdycha³a do niego podczas
wspomnieñ w latach 90. dr
Nadzieja Bitel-Dobrzyñska: Ach,
¯eñka, ¯eñka... Wspomina³a go
jako jednego z czwórki przyjació³, którzy studiuj¹c na Wy- Podbrodzie  leniczówka, pierwszy od lewej  Eugeniusz Briañski, dalej  matka
dziale Sztuk Piêknych USB, Katarzyna, brat Puchawki, siostra ¯eñki Waprzyje¿d¿ali na plenery do ma- leria, 1930
j¹tku £osza, gdzie w 1937 Lew
Dobrzyñski zakoñczy³ swe ¿ycie. Koma Czury³o zmar³ w Gdañsku w
1951. Micha³ Siewruk pozosta³ po wojnie na Bia³orusi  w Niewie¿u,
gdzie zmar³ 14 marca 1979. A jaki los spotka³ Briañskiego? By³o to zagadk¹ przez d³ugie lata. Moje poszukiwania równie¿ nie przynosi³y rezultatów. Podwiadomie czu³am, ¿e którego dnia objawi mi siê jaki trop.
Przy okazji pisania o Dobrzyñskim i Czuryle prowokacyjnie wspomina³am o Briañskim  z nadziej¹, ¿e a nu¿ kto siê odezwie i w jego sprawie. Nieoczekiwanie wiosn¹ tego roku w Internecie pojawi³a siê informacja o miejscu jego spoczynku w kwartale prawos³awnym na cmentarzu na Mi³ostowie w Poznaniu.
Wszelkie dostêpne mi informacje  zas³uchane i znalezione wczeniej w Centralnym Litewskim Archiwum Pañstwowym w Wilnie mog³am wreszcie zacz¹æ wi¹zaæ ze sob¹. Wiedzia³am te¿ od Nadziei BitelDobrzyñskiej o tym, ¿e ¯eñka mia³ syna W³odzimierza, którego rysowa³ Dobrzyñski. Rysunki te zachowa³y siê w szkicowniku artysty, przechowywanym przez rodzinê w Gdañsku. W³odzimierz by³ ma³ym dzieckiem, gdy czwórka przyjació³ studiowa³a na USB. Wiêc mo¿e ¿yje jeszcze gdzie  myla³am. I tak te¿ dziêki Internetowi trafi³am wiosn¹ tego
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roku na cukierniê £awica w Poznaniu, bêd¹c¹ w³asnoci¹ W³odzimierza Briañskiego. Okaza³a siê ona w³aciwym tropem  obecny w³aciciel jest wnukiem artysty. Po zaproszeniu do Poznania czeka³am na
okazjê, aby odwiedziæ jego rodzinê i rozwik³aæ zagadki, zwi¹zane z
losem Eugeniusza. Przy okazji udzia³u w konferencji, powiêconej Bia³orusinom w Polsce, która odbywa³a siê w dniach 25-26 czerwca w
Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie pod Poznaniem, odwiedzi³am rodzinê ¯eñki...
Ja  tambowskij pareñ...
Eugeniusz Briañski urodzi³ siê 2 lutego 1905 w rodzinie prawos³awnej Eugeniusza Michaj³owicza i Katarzyny ze Strekopytowych w Tambowie, po³o¿onym na Nizinie Ocko-Doñskiej, nad rzek¹ Cn¹, dop³ywem Wo³gi. W Centralnym Litewskim Archiwum Pañstwowym w Wilnie
w jego teczce osobowej jako studenta USB zachowa³ siê wypis z ksi¹g
metrykalnych z 1905, potwierdzony przez udzielaj¹cego mu chrztu
batiuszkê Piotra Znamienskiego (F.175, Ap 9XIB, B.14, L.415). Mo¿na
st¹d wywnioskowaæ, ¿e jego dziadek ze strony ojca mia³ na imiê Micha³, a ze strony matki  Piotr. Rodzicami chrzestnymi malarza byli
W³odzimierz Briañski  brat jego ojca, wówczas uczeñ gimnazjum w
Tambowie i Wiera Niko³ajewna Strekopytowa  wdowa po kupcu or³owskim, byæ mo¿e bratowa Katarzyny, która urodzi³a siê w Tule. Dalsze informacje o swym ¿yciu Eugeniusz poda³ 26 wrzenia 1928 w
¿yciorysie, pisanym przy ubieganiu siê o przyjêcie na studia, o tym, ¿e
w Tambowie mieszka³ z rodzicami do 1917. Malowanie zacz¹³em bardzo wczenie, maj¹c lat 6. W 1914 wst¹pi³em do 1-go Gimnazjum Mêskiego w Tambowie, do klasy przygotowawczej. Zajmowa³em siê malarstwem razem z dwoma kolegami, jeden z których jest teraz dosyæ
s³ynnym malarzem. Po trzech latach wyjecha³em do Petersburga, gdzie
wst¹pi³em do 3-ej Szko³y Realnej. Profesor rysunków, Ka³ugin, zwraca³ szczególn¹ uwagê na uczniów, specjalnie interesuj¹cych siê jego
przedmiotem i udziela³ im lekcji dodatkowych. W lecie 1919 ojciec
zosta³ przeniesiony do m. Po³ocka. Po zajêciu tego miasta przez wojska
polskie, w tym¿e roku, wyjecha³em do Polski. Od 1922 osiedli³em siê
na stale w Wilnie. Wtedy po z³o¿eniu odpowiednich egzaminów, zosta³em przyjêty do klasy 5-tej Gimnazjum T-wa Rosyjskiego. W roku 1926
wspomnian¹ szko³ê ukoñczy³em, otrzymuj¹c wiadectwo dojrza³oci.
Nastêpnie zosta³em powo³any do s³u¿by czynnej w wojsku (F.175, Ap
9XIB, B.14, L.412).
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W Wilnie...
W uniwersyteckiej teczce osobowej zachowa³o siê te¿ wiadectwo
ukoñczenia Humanistycznego Gimnazjum Mêskiego Towarzystwa Rosyjskiego w Wilnie, które mia³o status omioklasowej szko³y prywatnej z
wyk³adowym jêzykiem rosyjskim (F.175, Ap 9XIB, B.14, L.424). Wystawiono je 20 padziernika 1926 na mocy orzeczenia Rady Pedagogicznej z 11 padziernika. Widniej¹ na nim oceny dostateczne ze wszystkich
przedmiotów, tak¿e z rysunków i krelenia. Rosyjskie gimnazjum w Wilnie znane by³o z wysokiego poziomu nauczania. Rysunków uczy³ tam
Pawe³ Ju¿yk (1874-1944). Nauczano tam poza jêzykiem polskim i rosyjskim tak¿e ³aciny i francuskiego oraz innych przedmiotów: matematyki,
fizyki, kosmografii, chemii, przyrodoznawstwa, geografii Polski i powszechnej oraz nauki o Polsce, historii Polski, Rosji i powszechnej, logiki i psychologii. Wród nauczycieli byli m.in. N. Surkowa, M. Abramowicz, K. Bertholdt, G. Bogojawleñski, L. Sawiñski, J. Kaczenowski, M.
Chrapk. Prawdopodobnie Briañski przyjecha³ z Po³ocka do Wilna z matk¹
i siostr¹ Waleri¹. Ojciec uda³ siê do rodzinnego Tambowa.
Po ukoñczeniu gimnazjum by³ powo³any do s³u¿by wojskowej w 3
Dywizjonie Artylerii Konnej w Wilnie. Z zachowanego dokumentu urlopowego z 25 wrzenia 1928 wynika, ¿e matka wówczas mieszka³a w
Podbrodziu w nadleniczówce, przy ul. Pocztamskiej. Bêd¹c na urlopie, 26 wrzenia 1928 z³o¿y³ dokumenty na USB. Rada Wydzia³u Sztuk
Piêknych przyjê³a go na wolnego s³uchacza 3 padziernika. W zachowanym kwestionariuszu okrela³ sw¹ narodowoæ jako rosyjsk¹, wyznanie
 prawos³awne, jêzyk macierzysty  rosyjski. W trymestralnych kartach
zaliczeniowych jako opiekun widnieje W³odzimierz Puchawko  nadleniczy w Podbrodziu. Z nim mieszka³a tam jego matka.

wiadectwo ukoñczenia Humanistycznego Gimnazjum Mêskiego Towarzystwa
Rosyjskiego w Wilnie
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Wpisuj¹c siê na II trymestr
na pierwszym roku, Briañski
mieszka³ w Wilnie przy ul.
Piwnej 8 m. 3. Na II roku w I
i II trymestrze podawa³ adres
przy ul. S³owackiego 8 m. 6,
a w III  przy ul. Wiwulskiego 29 m. 1. Tam te¿ mieszka³
na III roku w padzierniku
1930. W jego teczce osobowej nie zachowa³o siê wiêcej
kart zaliczeniowych. Rysunek Zawiadczenie Briañskiego, wydane przez
i malarstwo wyk³ada³ wów- Wydzia³ Sztuk Piêknych USB w celu korzystania z ulgowych biletów kolejowych na traczas Benedykt Kubicki, rze- sie Podbrodzie-Wilno
bê  Boles³aw Ba³zukiewicz,
sztukê stosowan¹  Stanis³aw Matusiak, fotografiê  Jan Bu³hak, perspektywê i architekturê  Juliusz K³os, technologiê materia³ów  Otton
Krasnopolski, historiê sztuki  Rajmund Aleksander Gostkowski i Marian
Morelowski, kompozycjê  Tymon Niesio³owski. Malarstwa uczyli tak¿e Ferdynand Ruszczyc, Aleksander Szturman i Ludomir Slendziñski.
Z zawiadczenia, wydanego 31 lipca 1939 przez dziekanat Wydzia³u
wynika, ¿e Briañski studiowa³ na nim w latach 1928-1931 i w roku akademickim 1934/1935. W tym czasie zaliczy³ wszystkie æwiczenia pracowniane z rysunku, malarstwa, rzeby i grafiki. Przerwa w studiowaniu
spowodowana by³a prawdopodobnie przyczynami rodzinnymi. 28 sierpnia 1930 urodzi³a siê mu córka Galina, ze zwi¹zku, zawartego w 1929 z
Mari¹ Zonn, urodzon¹ 1 marca 1903 w Starej Rusie, Guberni Nowgorodzkiej. Jej ojciec Karol Zonn, wyznania ewangelicko-augsburgskiego,
urodzony tam¿e w 1853, od 1 listopada 1884 pracowa³ na kolei. Mia³
poza córk¹ jeszcze trzech synów: Grzegorza (ur. 1900), Aleksandra (1902)
i W³odzimierza (1905). W 1920 by³ dyrektorem Zarz¹du Kolei RyskoOr³owskiej. Mieszka³ z rodzin¹ w Orle. Ewakuowa³ siê z rodzin¹ do Wilna i 30 sierpnia 1922 zameldowa³ siê przy ul. S³owackiego 8. Tam te¿
zamieszka³ Briañski, prawdopodobnie ju¿ jako m¹¿ Marii Zonn.
W 1935 Briañscy mieszkali przy ul. Nowogródzkiej 20. Tam 10
lutego 1935 urodzi³ siê im syn  W³odzimierz, którego 21 czerwca
ochrzci³ protojerej Wasilij Bielajew. Rodzicami chrzestnymi byli Lew
Dobrzyñski i Alisa Bren z Wilna. Ojciec chrzestny utrwali³ swego chrzeniaka na rysunkach w zachowanym szkicowniku. Lwa i ¯eñkê ³¹czy³o wyznanie, narodowoæ rosyjska oraz studia. Do³¹czyli do nich kole33
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dzy Bia³orusini, prawos³awni  Koma Czury³o i Micha³ Siewruk. £osza,
znajduj¹ca siê stosunkowo blisko Wilna, czêsto goci³a w swoim malowniczym pejza¿u niedosz³ych artystów, którzy jej piêkno utrwalali na
rysunkach, obrazach olejnych i grafikach.
Smiena i wyprowadzka do Poznania
O czym rozmawiali poza sztuk¹ m³odzi przyjaciele? Na pewno o
skomplikowanej rzeczywistoci, o sytuacji m³odego pokolenia. Nadzieja
Bitel-Dobrzyñska wspomina³a te spotkania z sentymentem  piewy,
zabawy, zaloty. Sama postrzega³a ró¿nice miêdzy dworem a wsi¹ jako
nierównoæ i niesprawiedliwoæ spo³eczn¹. Zw³aszcza Briañski interesowa³ siê polityk¹ wewnêtrzn¹ pañstwa. Jako Rosjanin krytycznie ocenia³
stanowisko emigracyjnych czasopism rosyjskich. 12 lutego 1936 wyda³
pierwszy numer czasopisma rosyjskiego Smiena (niezale¿ny literacko-spo³eczny organ m³odzie¿y rosyjskiej) o nak³adzie 1200-1300 egzemplarzy, które zosta³y rozes³ane do ró¿nych miast. Jako redaktor
odpowiedzialny, wydawa³ go wspólnie z Wadeniem Jurkiewiczem,
Miko³ajem Gryszkiewiczem i Bazylim Dobrowolskim. Kim byli wspólnicy z komitetu redakcyjnego, trudno stwierdziæ. Jurkiewicz mieszka³,
podobnie jak Briañski, w domu przy ul. S³owackiego. Wydanie drugiego numeru gazety, z dat¹ 12 kwietnia tego¿ roku, sta³o siê pretekstem
dla starosty grodzkiego T. Wielowiejskiego do skonfiskowania nak³adu, zawieszenia wydawnictwa i wszczêcia postêpowania s¹dowego.
W archiwum z zespo³u
S¹du Okrêgowego w Wilnie zachowa³y siê akta
sprawy, wród których
jako dowód rzeczowy znalaz³a siê wspomniana gazeta (F.129, Ap.2, B.2316,
L.2-4v). Zarzucano jej cechy przestêpstwa z art.
154 (Kto publicznie nawo³uje do pope³nienia przestêpstwa lub je pochwala,
podlega karze wiêzienia do
lat 5 lub aresztu. Je¿eli czyn
okrelony w par. 1 dotyczy
Pierwsza strona nr 2 Smieny z 12 kwietnia 1936
zbrodni stanu, sprawca
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podlega karze wiêzienia do lat 2 lub
aresztu do lat 2), 170 (Kto publicznie rozpowszechnia fa³szywe wiadomoci, mog¹ce wywo³aæ niepokój publiczny, podlega karze aresztu do lat 2 i grzywny) i
111 (Kto na obszarze Pañstwa Polskiego dopuszcza siê czynnej napaci na osobê naczelnika albo uwierzytelnionego w
Pañstwie Polskim dyplomatycznego
przedstawiciela obcego pañstwa, podlega karze wiêzienia do lat 10. Kto tak¹
osobê zniewa¿a, podlega karze wiêzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3) Kodeksu Karnego: bowiem podaje nieprawdziwe, mog¹ce wywo³aæ niepokój publicz- Szkice Lwa Dobryñskiego, przedny wiadomoci o sytuacji wewnêtrznej stawiaj¹ce syna Briañskiego 
pañstwa, wyra¿a pochwa³ê spiskowi ko- W³odzimierza, który by³ jego
munistycznemu, wzywa m³odzie¿ w Pol- chrzeniakiem
sce, by na wypadek wojny z Rosj¹ Sowieck¹ popiera³a to pañstwo oraz
zniewa¿a g³owê s¹siedniego pañstwa (L. 6v). Ow¹ g³ow¹ s¹siedniego
pañstwa by³ Adolf Hitler: Mussolini, Hitler i inni dyktatorzy doszli do
w³adzy dziêki pomocy mas narodowych, którym obiecali z³ote góry. Poczynaj¹ce siê uwiadamiaæ masy narodowe, nastawione jeden na drugiego, rozbite i otumanione s³ugami kapitalizmu, zatrzyma³y siê w drodze ku
lepszej przysz³oci, z powodu oszukania ich przez narodowych rozbijaczy.
Filozofia tych narodowych rozbijaczy sprowadza siê do szczucia
jednego narodu na drugi dla wzajemnego zniszczenia siê (s. 6).
Lektura Smieny wskazuje, ¿e mia³a ona charakter radykalny. Nastawiona by³a przeciwko kapitalizmowi i faszyzmowi. W artykule wstêpnym Briañski pisa³ o potrzebie stworzenia frontu m³odzie¿y, niezale¿nie
od narodowoci. Na pierwszej stronie zamieszczono przet³umaczony
na jêzyk rosyjski projekt praw m³odego pokolenia Polski, podpisany
m.in. przez Henryka Dembiñskiego (przedstawiciela lewicy akademickiej), Lucjana Szenwalda, Wandê Wasilewsk¹. Pisano w nim: Czy rzeczywicie nie ma dla nas miejsca pod s³oñcem? Czy musimy zgin¹æ we
w³adzy fizycznego i moralnego zwyrodnienia? Nie! Tysi¹c razy nie! Ziemia nasza bogata i obfita w surowce. Stercz¹ce kontury wygas³ych kominów i zamar³e warsztaty czekaj¹ naszych si³. (...) Ronie fala analfabetyzmu i prostactwa. Milion dzieci bez szkó³, zamkniêty dostêp do
rednich i wy¿szych szkó³ dla dzieci proletariatu, oto s¹ fakty, które nas,
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m³odzie¿, trwo¿¹ o przysz³oæ kultury i swobodê myli narodów, zamieszkuj¹cych ziemie Polski. (...) Powinnimy walk¹ zdobywaæ nasze
prawa. Praw tych dobijemy siê wówczas, gdy zjednoczymy siê, gdy stworzymy Front M³odego Pokolenia, który wspólnie z Frontem Narodowym stworzy tak¹ si³ê, ¿e przeciwstawi siê garstce silnych tego wiata.
W artykule ¯yjemy i pracujemy pisano: ¯yjemy pod wra¿eniem ostatnich wypadków zajêcia strefy reñskiej przez wojska Niemiec, gotowoæ
Sowieckiej Rosji aktywnie Niemcom, rozkaz Bluchera do armii na Dalekim Wschodzie i pieszna organizacja rosyjskiej emigracji w Mand¿urii  wszystko to stwarza prawdopodobieñstwo wojny wiatowej. I ona
by nas nie zdziwi³a: faszyzm niezdolny jest do zrealizowania swoich
zadañ ekonomicznych w drodze pokojowej, a wojna w³osko-abisyñska
jest udan¹ tego ilustracj¹. W zwi¹zku z tym wobec Rosjan, znajduj¹cych siê za granic¹, stoi problem pierwszorzêdnej wa¿noci: jak post¹piæ na wypadek napadu na Rosjê Sowieck¹, jej wrogów Niemiec i Japonii. Dla nas to nie mo¿e byæ w¹tpliwoci¹. Miejsce ka¿dego Rosjanina, maj¹cego ku temu mo¿noæ, jest staæ po stronie Rosji. Ale s¹ Rosjanie za granic¹ myl¹cy inaczej. To s¹ ci, którzy licz¹ siebie nieprzejednanymi wrogami Sowieckiej Rosji i komunizmu, ci, którzy wspólnie z
wrogami Rosji gotuj¹ siê wkroczyæ do jej granic dla stworzenia takiego
porz¹dku rzeczy, który oni uwa¿aj¹ za jedyny i konieczny (s. 3).
5 maja 1936 S¹d Okrêgowy w Wilnie na wniosek starosty grodzkiego postanowi³ zatwierdziæ zajêcie gazety i jej zawieszenie z powodu
treci artyku³ów, zawieraj¹cych fa³szywe i mog¹ce wywo³aæ niepokój
publiczny wiadomoci o zrabowaniu przez kapitalistów 260 milionów z
Kas ubezpieczeñ spo³ecznych, o przygotowaniach przez Polskê i inne pañstwa wojny napowietrznej, nawo³ywania do staniêcia w wypadku wojny
po stronie pañstwa ociennego, zniewa¿enie g³ów pañstw w³oskiego i
niemieckiego przez nazwanie ich bandytami (F.129, Ap. 2, B.2316, L.8).
26 czerwca 1936 prokuratura poleci³a przes³uchaæ Briañskiego, podejrzanego z art. 23 i 170 KK (L. 12). Okaza³o siê, ¿e przes³uchanie nie by³o
mo¿liwe, gdy¿ 18 czerwca wyprowadzi³ siê do Poznania i zamieszka³
tam przy ul. Grottgera 3 m. 7 (L.13, 16)  z ¿on¹, dzieæmi, siostr¹ Waleri¹, matk¹ i ojczymem. Wczeniej wyjecha³ tam do pracy w nadlenictwie Mochy W³odzimierz Puchawko z Katarzyn¹ Strekopytow.
W dokumentach s¹dowych podawano, ¿e Briañski by³ wówczas
studentem Wydzia³u Sztuk Piêknych. 15 wrzenia 1936 w czasie dochodzenia w Poznaniu zezna³, ¿e zdawa³ sobie sprawê z treci artyku³ów, ale nie wiedzia³, ¿e s¹ one niedopuszczalne do wydania, a jego
zamiarem by³o czerpanie rodków materialnych z wydawanej gazety.
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Zezna³, ¿e nie nale¿a³ do ¿adnej organizacji politycznej,
ani nie mia³ polecenia, by z ramienia
jakiejkolwiek organizacji to pismo wydawaæ. 30 wrzenia
1936 sformu³owano
przeciwko niemu
akt oskar¿enia na
podstawie naruszenia artyku³ów 23,
111 i 170 KK, a 29
kwietnia 1937 w
S¹dzie Okrêgowym
w Wilnie odby³a siê
Zachowane przedwojenne obrazy malarza ze zbiorów rorozprawa, w wyni- dzinnych: w góry  dwa autoportrety, ni¿ej  portret córki
ku której skazano Galiny oraz koció³ Bonifratrów w Wilnie
go na 2 miesi¹ce
aresztu w zawieszeniu na 2 lata. Zwolniono go przy tym od op³at i
kosztów s¹dowych (L.36).
5 czerwca 1937 w Poznaniu zmar³a nagle mu ¿ona Maria. Kilka dni
wczeniej ukoñczy³a romanistykê na Uniwersytecie Poznañskim. Pochowano j¹ na cmentarzu ewangelickim w Gorczynie. M³ody wdowiec wyjecha³ w poszukiwaniu pracy do Warszawy. P³ywa³ tak¿e na zagranicznych
statkach. Córk¹ Galin¹ i synem W³odzimierzem opiekowa³y siê jego matka
i siostra. W zbiorach rodzinnych zachowa³y siê listy, pisane w jêzyku rosyjskim przez córkê do ojca. Wed³ug wspomnieñ rodzinnych, Briañski
przed wojn¹ mia³ pracowniê malarsk¹ w Poznaniu przy ul. Che³moñskiego. Tam przychodzi³ do niego m³odszy kolega Walenty Titkow. Obaj nale¿eli do dosyæ du¿ej kolonii rosyjskiej, która znalaz³a siê tam po uchodstwie z Rosji w wyniku Rewolucji Padziernikowej. W 1939, wobec zbli¿aj¹cej siê wojny, Briañski zosta³ zmobilizowany do Wojska Polskiego.
Eugeniusza Briañskiego los nieznany
Rodzina, mieszkaj¹c w czasie okupacji i po zakoñczeniu II wojny
wiatowej w Poznaniu, straci³a z nim kontakt na d³ugie lata. Nic nie
wiedzia³a o jego losie od 1939. Ostatni¹ wiadomoci¹ by³a kartka, wy37
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s³ana z obozu w Kozielsku. Odnaleziono go dopiero po 35 latach, w
1975 w ZSRR, jako schorowanego starca w domu pomocy spo³ecznej
w Tambowie. Wczeniejsze poszukiwania przez Czerwony Krzy¿ nie
przynosi³y pozytywnych wieci. Po wojnie w Poznaniu na podstawie
donosów zosta³ aresztowany i wywieziony na Syberiê W³odzimierz
Puchawko, podobnie jak inni, tzw. biali Rosjanie, którzy przed II wojn¹
wiatow¹ mieszkali w Poznaniu. Wrócili dopiero po 1956 roku. W 1963
w Poznaniu zmar³a Katarzyna Puchawko. Pozosta³a Waleria, zwana
Lal¹, Galina i W³odzimierz. Galina ukoñczy³a Akademiê Medyczn¹ i
zamieszka³a w Warszawie. W³odzimierz Briañski zajmowa³ siê sportem
 by³ zapanikiem. O¿eni³ siê w 1965 z Danut¹ Andrzejak z rodziny z
tradycjami piekarniczymi. Urodzi³y im siê dzieci  Tamara i W³odzimierz. Dziadek Danuty Briañskiej  Antoni Andrzejak za³o¿y³ w 1906 w
£awicy pod Poznaniem piekarniê. Potem prowadzi³ j¹ ojciec Franciszek, a po jego mierci zajê³a siê ni¹ jego córka. Wie ta z czasem
znalaz³a siê w granicach miasta. W po³owie lat 60. nawi¹zali kontakt z
rodzin¹ Briañskich w Zwi¹zku Radzieckim. W Kijowie mieszka³ brat
ojca  Anatol, a w Moskwie jego ojciec chrzestny  W³odzimierz. Ich
rodziny równie¿ nie wiedzia³y nic o losie Eugeniusza.
Po 19 wrzenia 1939 Eugeniusz Briañski, jako ¿o³nierz Wojska Polskiego, trafi³ do obozu w Kozielsku. Czy od mierci w nim uratowa³a
go rosyjska narodowoæ i lewicowe pogl¹dy, czy jaki inny przypadek? Stamt¹d skierowano go do ³agru w Workucie. W 1944 jako obywatela polskiego wypuszczono go na wolnoæ. Pojecha³ do rodzinnego
Tambowa. Okaza³o siê, ¿e nikogo z rodziny ju¿ tam nie by³o. Ojciec,
który by³ dyrygentem chóru, zmar³ w 1928. Od znajomych dowiedzia³
siê o adresie stryja i ojca chrzestnego W³odzimierza w Moskwie. Napisa³ do niego list, ale ten wróci³ z powodu nieobecnoci adresata  mieszka³ on wówczas ju¿ w innym miecie, a jego córka Gala by³a jeszcze na
wojnie. Ponoæ setkê napisa³ listów do rodziny w Poznaniu. Na ¿aden
nie otrzyma³ odpowiedzi. Byæ mo¿e ¿aden z nich nie opuci³ nawet
granic Zwi¹zku Radzieckiego. W Tambowie podj¹³ pracê w klubie sportowym Dynamo jako plastyk. W 1946 o¿eni³ siê z Aleksandr¹ Szilin¹,
urodzon¹ w 1908 w Repiowce Serdobskiego Rejonu. W 1947 urodzi³
siê im syn Miko³aj. Mieszkali przy ul. Sowieckiej 112 m. 20.
Rodzina Briañskich w Polsce rozpoczê³a intensywne poszukiwania
Eugeniusza na pocz¹tku lat 70. W Kijowie mieli rodzinê  Anatola Briañskiego (profesora statystyki), którym opiekowa³a siê niejaka Galina
Krywicka. By³a dentystk¹ i mia³a u niego gabinet dentystyczny. W czasie rozmów Anatol opowiada³ jej o zaginionym bratanku. M¹¿ Krywic38
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kiej by³ urzêdnikiem KGB i przejêty losem poszukiwanego, wszcz¹³
poszukiwania w³asnymi kana³ami. Odnalaz³ w 1973 w Tambowie.
Przez tydzieñ wszyscy byli w szoku na wieæ, ¿e ojciec ¿yje  wspomina po latach jego synowa Danuta. Pocz¹tkowo kontakt nawi¹za³ z
nim brat ojca Eugeniusza  Anatol z Kijowa. Wys³a³ do niego telegram i
po 9 dniach  14 listopada 1973 (?) otrzyma³ nañ odpowied z informacj¹, ¿e Jewgienij Jewgieniewicz nie skrywa³ radosti. Jesieni¹ 1974
odwiedzi³a go  po probie Anatola Briañskiego  jego bratanica z Moskwy Gala. W licie do W³odzimierza Briañskiego do Poznania z 28
lutego 1975 pisa³a (w jêzyku rosyjskim): Jesieni¹ na probê diadi Toli
pojecha³am do Tambowa. Przeby³am tam jeden dzieñ. Strasznie przykro, ¿e Tambow  miasto mego dzieciñstwa, tam pochowana moja mama,
dlatego w ró¿nym czasie bywa³am kilkakrotnie w Tambowie przejazdem. Ale nawet nie podejrzewa³am, ¿e jest tam mój kuzyn, ¿e Jewgienij
Jewgieniewicz tam mieszka, jak siê okaza³o, ju¿ oko³o 30 lat. Gdy tam
przyjecha³, nikogo z rodziny ju¿ tam nie znalaz³. Wed³ug jego wspomnieñ, dowiedzia³ siê od znajomych nasz moskiewski adres. Napisa³
memu ojcu (W³adimirowi Michaj³owiczowi), ale ten list wróci³ z powrotem. Tak pewnie i by³o, gdy¿ mój ojciec w tym czasie powtórnie siê
o¿eni³ i mieszka³ w innym miecie, a ja w tym czasie by³am jeszcze w
armii. Na tym prawdopodobnie Jewgienij Jewgieniewicz poszukiwania
zakoñczy³. A potem  ¿ycie wci¹gnê³o. Ale wszystkich bliskich on dobrze pamiêta. Czasy by³y ciê¿kie; zamieszka³ k¹tem u jakiej prostej,
niewykszta³conej kobiety, w konsekwencji o¿eni³ siê z ni¹, gdy¿ pojawi³
siê u nich syn (ma ju¿ 28 lat). Pracowa³ jako architekt wnêtrz (chudo¿nik-oformitiel), w ostatnim czasie  na stadionie sportowym. By³y i
pieni¹dze, i prawdopodobnie  wódka. Obecnie, prawda, on nie pije.
Sta³ siê stary, chory. Wed³ug mnie, to dobry cz³owiek, o s³abej woli i
niepraktyczny. I obecnie u niego co nie w porz¹dku z emerytur¹  nie
zachowa³y siê odpowiednie dokumenty itd. Dlatego nie porzuca pracy,
za któr¹ otrzymuje jak¹ niewielk¹ zap³atê. Mieszkanko  w centrum
miasta (Sowiecka 112 m. 20), ale w starym drewnianym domu, ciasne.
Pewnie mu by³o bardzo przykro, ¿e znalaz³am go w takich warunkach,
ale sam on z tym siê pogodzi³, ¿adnej pomocy nie potrzebuje (pyta³am
go o to). A zobaczyæ siê ze mn¹ i dowiedzieæ siê o wszystkich nas, by³
rad. Wszystko to mnie zdenerwowa³o. Smutno. ¯ycie, oczywicie, bardzo nieudacznie siê u³o¿y³o, ale on o tym niezbyt chêtnie mówi³. List
ten unaoczni³ rodzinie w Polsce warunki jego ¿ycia w Tambowie. Syn
W³odzimierz postanowi³ zaprosiæ go do Polski. Jeszcze w Poznaniu
przy ul. Kniewskiego 22/1 ¿y³a jego siostra Waleria.
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Po 37 latach wróci³ do Poznania na zawsze
Po uzyskaniu zezwolenia na wyjazd (na
podstawie zaproszenia) 10 marca 1976 przekroczy³ granicê Polski. W Zwi¹zku Radzieckim mieszka³ ju¿ w Domu Weteranów Pracy
w okrêgu tambowskim, by³ po wylewie. Przyjecha³ do Polski na 3 miesi¹ce. 14 maja 1976
W³odzimierz Briañski zwraca³ siê do Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w
Poznaniu z prob¹ o wyra¿enie zgody na sta³y pobyt ojca. Uzasadnia³ j¹ w nastêpuj¹cy spo- Eugeniusz Briañski
sób: Naszym pragnieniem jest pozostawienie rok po powrocie do Poojca w bezporednim kontakcie z najbli¿sz¹ ro- znania, 1976
dzin¹ (siostra  Waleria Briañska, córka  Halina Briañska zamieszka³a w Warszawie, z zawodu lekarz, jak równie¿ ni¿ej podpisany wraz z rodzin¹). Wymagane notarialne zobowi¹zanie do zabezpieczenia warunków ¿yciowych i bytowych z mojej strony zostanie
z³o¿one w konsulacie ZSRR, wraz z ca³¹ dokumentacj¹, niezbêdn¹
dla przeprowadzenia urzêdowego w/w sprawy. Pragnieniem moim
jest równie¿ powrót ojca do swego umi³owanego zawodu, jakim jest
malarstwo, w czym niew¹tpliwie pomo¿e mu Zwi¹zek Plastyków, w
krêgu którego jest osob¹ znan¹, a z którym ju¿ go skontaktowa³em.
Zgodê na zameldowanie ojca wyrazi³a siostra jego, ob. W. Briañska, zamieszka³a w Poznaniu przy ul. Kniewskiego 22/1. Nadmieniam równie¿, ¿e emerytura ojca wynosi aktualnie 48 rubli miesiêcznie, które przy pozytywnym za³atwieniu ca³oci sprawy bêd¹ przekazywane (zgodnie z
wypowiedzi¹ pracownika konsulatu)
na wymieniony adres.
Po latach Danuta
Briañska wspomina,
¿e teæ by³ bardzo
schorowany, niewiele o sobie opowiada³.
Wymaga³ ci¹g³ej
opieki. Walenty TitKarol Zonn z dzieæmi  W³odzimierzem (pierwszy z kow, znajomy Eugeprawa), Aleksandrem i Maria
niusza z okresu
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przedwojennego z Poznania, który po wojnie pracowa³ w Ministerstwie
Zdrowia, zainteresowa³
siê jego stanem zdrowia,
gdy dawny kolega odwiedzi³ go w Warszawie po
przyjedzie do Polski.
Eugeniusz Briañski nawi¹za³ wówczas tak¿e kontakt z poznañskimi malarza- Rodzina Briañskich w lesie nad jeziorem Kiemi Barbar¹ i Ildefonsem krz  od lewej Galina Briañska (stryjeczna sioHouwaltami, znajomymi ze stra ¯enki z Moskwy), Eugeniusz Briañski i jego
studiów plastycznych w syn W³odzimierz. Przed nimi Tamara Briañska,
Wilnie. Oni wyposa¿yli go córka W³odzimierza, a wnuczka
w sztalugi. Ale ju¿ nie malowa³. W rodowisku by³ych studentów Wydzia³u Sztuk Piêknych USB, rozproszonych po Polsce, szybko rozesz³a
siê wieæ o pojawieniu w Polsce ¯eñki. Odezwa³y siê dawne kole¿anki
Aldona Romanowiczowa, Irena Ko³oszyñska, Muszka Ginty³³ówna z
Warszawy. Ich listy zachowa³y siê w rodzinnym archiwum w Poznaniu.
Najwiêcej od Adolfa Pop³awskiego z Sopotu, który sam by³ na zes³aniu
w Workucie do 1956 i opisa³ je we wspomnieniach 12 lat katorgi.
Pierwszy list napisa³ 1 czerwca 1976: Czo³em ¯eñka! Pisa³y ju¿ mi
o Twoim powrocie Irena i Aldona, ale teraz dopiero Irena przys³a³a mi
adres, pod którym Ciebie z³apaæ. Szkoda, ¿e nie mogê teraz wybraæ siê
do Poznania, ¿eby zobaczyæ siê, pos³uchaæ Twoich opowieci i opowiedzieæ o swoich kolejach losu. Bo i ja  jak pewnie opowiedzia³y Ci ju¿
kole¿anki  przyjecha³em stamt¹d, tylko przed 20-laty. Jednak¿e zd¹¿y³em tam 12 lat przepodró¿owaæ z § 58 i zwiedziæ co piêkniejsze po³acie
tego kraju. I tak podziwia³em polarne zorze w Workucie, objada³em siê
limbowymi orzeszkami (kiedrowyje) w tajdze Uralu. W przybajkalskiej
tajdze na Syberii olniewany by³em przepychem barw i mnogoci¹ gatunków wszelakich kwiatów, a na Ko³ymie, choæ z³ota nie zbiera³em,
ale opycha³em siê królewskimi krabami, ³ososiem i by³em niemal za
pan-brat z niedwiedziami, or³ami i burundukami. Mimo to, ¿e nie posk¹pili mi widoków piêknych przyrody ¿yczliwi ludzie, nie upiera³em
siê, by tam pozostaæ, nie poprosi³em o azyl, a powróci³em na to Ojczyzny ³ono, pozostawiaj¹c nieutulonych w ¿alu po mnie urków i worów, i
suki, i wszelkiego rodzaju b³atnych, i szachty, i strojki, i lesopowa³y, i
wszystko to, o czym choæ nie marzê, ni mi siê wci¹¿ przez te lat 20.
41

GALERIA, PASJE

ciskam Ciebie serdecznie, napisz cokolwiek o sobie, gdzie by³e, co
robi³e itd., itp., bo nie wiem, kiedy siê zobaczymy i bêdziemy mogli
pogadaæ bezporednio.
Czy zachowa³y siê gdzie listy ¯eñki do Adolfa Pop³awskiego? Kiedy jego brat Stanis³aw powiedzia³ mi akurat o obowi¹zuj¹cej tradycji
w ich rodzinie  po mierci niszczono korespondencjê. Byæ mo¿e w
odpowiedzi otrzymywa³ wspomnienia Briañskiego, których tak sk¹pi³
on swoim bliskim. Schorowany, wymaga³ sta³ej opieki. Odwiedzi³ wystawê Barbary i Ildefonsa Houwaltów w Poznaniu.
Twórczoæ rozproszona
W zbiorach rodzinnych niewiele pozosta³o z dorobku Briañskiego.
S¹ to obrazy olejne: trumienny portret ¿ony, dwa autoportrety, portret
córki, pejza¿  wszystko sprzed wojny. Czy pozosta³y jakie jego prace
w Tambowie, czy w innych zbiorach?
W zbiorach grafiki wileñskiej z okresu miêdzywojennego w Bibliotece UMK w Toruniu zachowa³y siê dwa drzeworyty Briañskiego. To
dwutonowy Portret dziewczyny (19,8x15,2 cm, ok. 1935). Przedstawia dziewczynê z ksi¹¿k¹. Byæ mo¿e to Nadzieja Dobrzyñska, siostra
Lwa. Drugi  Przy studni (3,8x11,8, 1934). Krótka wzmianka o artycie znajduje siê w katalogu wystawy Wileñskie rodowisko artystyczne
1919-1945 (Olsztyn 1989). To z niej wyczyta³am informacjê o Briañskim: Malarz, grafik. Studia w l. 30. na WSP USB w Wilnie, bra³
udzia³ w wystawach sprawozdawczych wydzia³u w l. 1933/34-19335/
36. Po wojnie w Poznaniu. To ostatnie zdanie spêdza³o mi sen z powiek, zanim dotar³am do jego rodziny w Poznaniu.

Briañski z synow¹ Danut¹, na drugim zdjêciu wraz z ni¹ oraz Olg¹ Andrzejczak
i jej ojcem w Lusowie pod Poznaniem
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Czy co z dorobku artystycznego Eugeniusza Briañskiego z czasów studenckich pozosta³o w Wilnie? Z zachowanej gazety Smiena
wynika, ¿e mia³ te¿ talent poetycki. W skonfiskowanym numerze znajduje siê jego wiersz liryczny Pomniu (Ï îì í þ):
Æèçíü ðîíÿåò ëàñêè
æèçíü â ùàñòüå äàðèò 
òàì ãäå êàòèò âîäû
ãîëóáàÿ Öíà...
ß ëè íå òàìáîâñêèé,
ÿëü íå ðóññêèé ïàðåíü 
íà ëèöå óëûáêà,
â äóøå âåñíà.
Âûéäó çà âîðîòà,
âûéäó ñ ìèëîé âñòðåòèòñÿ
êàê ïîñëóøíû ãóáû,
êàê íåæíà ðóêà.
Íî÷ü íàì óëûáàåòñÿ
ãðóñòíàé ìîðäàé ìåñÿöà
è êà÷àåò ÿëèêè
ñîííàÿ ðåêà.
Çàñòó÷àò óêëþ÷åíû...
Ñìåëû âçìàõè âåñåë
ìåðíî óáåãàþò
áåðåãà íàçàä 
Åñëè ñ íåáà çîëîòî
ùåäðî ìåñÿö áðîñèë
åñëè â äóøó ñâåòÿò
ñèíèå ãëàçà.
W inskrypcji na p³ycie nagrobnej na cmentarzu na Mi³ostowie w
Poznaniu zapisano, ¿e Eugeniusz Briañski by³ artyst¹ malarzem, wiêniem Kozielska i Workuty, ¿e zosta³ odnaleziony w ZSRR w 1975. Na
pomniku podano najwa¿niejsze wydarzenia z jego ¿ycia. Zmar³ 16 listopada 1980 w otoczeniu najbli¿szej rodziny  syna, synowej, wnuków i siostry Pozostawi³ wspomnienie o tragicznym losie, który darowa³ mu nie tylko ¿ycie, ale te¿ spotkanie z najbli¿szymi po wielu
latach roz³¹ki.
Helena G³ogowska
Jary³ówka-Gdañsk, 28 lipca  3 sierpnia 2010
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH (XV W.  1945)  27
Rolicz Stanis³aw, ur. w 1913 w Mand¿urii, zm.? Studiowa³ w na
Wydziale Sztuk Piêknych USB; udzia³ w 1933/34 w wystawie sprawozdawczej wydzia³u; dzia³a³ jako artysta niezrzeszony. W 1940/41
studiowa³ w ASP w Wilnie. Dyplom uzyska³ w 1948 na Wydziale Sztuk
Piêknych UMK w Toruniu. Debiutowa³ na krótko przed wojn¹, uprawia³ drzeworyt, w tym ekslibrisy. Wzi¹³ udzia³ w subskrypcji grafiki
wileñskiej w 1940; w Wystawie Plastyków Wileñskich w 1940 w Wilnie. Wykona³ ok. 50 grafik, podejmuj¹c za pomoc¹ alegorii temat wojny, m.in. w 1941 cykl groteskowych przedstawieñ Przeciw wojnie oraz
antyniemiecki drzeworyt Buduj¹ now¹ Europê (1942), z Hitlerem jako
kociotrupem, spadaj¹cym z bomb¹. Po 1945 zamieszka³ w Trójmiecie, w 1945-1972 wyk³adowca w Pañstwowym Ognisku Plastycznym w Gdyni. Uczestniczy³ w wystawach krajowych. Z okresu wileñskiego znane s¹ m.in. prace: Starzec z fajk¹, 1941; Wrony, 1942; Nec
mergitur, 1942; Oszmiañczuk I, 1942; Oszmiañczuk II (Drwal), 1942;
Oszmiañczuk III, 1942  drzeworyty.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog, Olsztyn b.d. (1939), s. 38.

Romanowicz Aldona, ur. w 1909 w Warszawie, zm.? W 19301936 studiowa³a na Wydziale Sztuk Piêknych USB, dyplom  w 1949
na UMK w Toruniu. Uczestniczy³a w wystawach: w 1939 Grupy
Wileñskiej, 1940  w Wystawie Plastyków Wileñskich w Wilnie; by³a
wspólza³o¿ycielk¹ Spó³dzielni Pracy Artystów Wileñskich (SPAW) w
1936-1939. Po drugiej wojnie wiatowej zamieszka³a w Warszawie,
by³a cz³onkiem ZPAP; publikowa³a prace naukowe. Z okresu wileñskiego znany jest jej obraz: Ruiny zamku w Trokach, 1938-1939, olej.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog, Olsztyn b.d. (1939), s. 78.

Romanowicz Walenty, ur. 7 padziernika 1911 w Koreliczach k.
Nowogródka, zm. 2 lutego 1945 w Wilnie. Z pochodzenia Bia³orusin.
Ukoñczy³ Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Nowogródku, od 1931
studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB, w 1934 uzyska³ absolutorium, zda³ egzamin nauczycielski oraz podj¹³ na USB studia medyczne,
prowadzi³ wyk³ady z anatomii dla studentów Wydzia³u Sztuk Piêknych;
projektowa³ wydanie albumu anatomii artystycznej, ilustrowanej miedziorytami; w 1937 nale¿a³ do za³o¿ycieli Grupy Wileñskiej, w 1939
uzyska³ dyplom na Wydziale Sztuk Piêknych USB i zosta³ adiunktem,
tworzy³ przede wszystkim pejza¿e: rysunki, obrazy olejne i grafikê; w
1941-1944 powsta³y 2 cykle graficzne: du¿y Trocki (32 miedzioryty) i
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ma³y Drzewa (6 grafik); Koció³ w. Micha³a, 1934; Nad witezi¹, 1938,
Domek w Trokach, ok. 1937-1939, olej; Przystañ, 1937-1939I, olej; Wilno  Ostra Brama i Góra Zamkowa, 1935; Wilno  koció³ w. Piotra i
Paw³a; w. Jan Ewangelista, 1936; Zamek trocki, 1939, miedzioryt;
Zamek kowieñski, 1940; Wilno  Zau³ek Kazimierzowski po bombardowaniu, lipiec 1944; ¯agiel, 1941; Upiory, 1942, miedzioryt; Okno, 1943;
Erotyk; Zima, 1944; Geometria (Autoportret)  1944, miedzioryty. Aresztowany przez w³adze sowieckie, zmar³ w wiêzieniu w Wilnie.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog, Olsztyn b.d. (1989), s.
78; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej.Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 332.

Romer Alfred Izydor, syn Edwarda Jana, ojciec Heleny RomerOchenkowskiej, pisarki i malarki, ur. 16 kwietnia 1832 w Wilnie, zm.
24 stycznia 1898 w Karolinowie pod Komajami w d. powiecie wiêciañskim. W 1845-1850 uczy³ siê w Instytucie Szlacheckim w Wilnie,
równoczenie malarstwa w studium Kanutego Rusieckiego; w 18501852 towarzyszy³ ojcu na zes³aniu w Wo³ogdzie, po powrocie pomaga³
w gospodarstwie i malowa³ w pracowni w Wilnie; za przygotowanie
powstania 1863 by³ wiêziony w Dyneburgu. W 1865 wróci³ do Wilna; w
1867-1874 kszta³ci³ siê w ASP w Monachium i Pary¿u. Od 1875 mieszka³ w Wilnie i Krewnie (Kriauna), w 1884-1894 w Krakowie, gdzie od
1888 by³ cz³onkiem Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejêtnoci; od
1892  w Karolingowie na Wileñszczynie. Wiele podró¿owa³, dotar³ do
Wo³ogdy, gdzie w 1845 i w 1850-52 odwiedza³ ojca. Malowa³ portrety,
m.in. Edwarda Mateusza Romera, 1859; Autoportret, 1867; Feliksa Wrotnowskiego, 1870; matki, 1872; Ch³opiec; Portret brodatego mê¿czyzny,
1885; Boles³awa Rusieckiego, 1889; ogó³em namalowa³ 63 portrety olejne, 81 pasteli; malowa³ pejza¿e, sceny rodzajowe, np. Biedny; W karczmie; Kowal; Kulig, obrazy religijne do kocio³ów w Komajach i Piñsku;
wykona³ medaliony, m.in. Wandy Romerowej, 1880; tworzy³ ilustracje
ksi¹¿kowe, karykatury; pisa³ artyku³y o sztuce, m.in. og³osi³ rozprawê
Pasy polskie, ich fabryki i znaki (wyd. 1893); wspó³pracowa³ z czasopismem Wis³a, publikowa³ w Tygodniku Ilustrowanym w 1860 
Ubiory w³ocian, Krzy¿e na ¯mudzi; w 1866 i 1881  Typy powiatu
jezioroskiego w guberni kowieñskiej.

Wis³a 1898, t. XI, z. 1., s. 236-237; T. Adomonis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 530; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik
biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 333.

Romer Edward Jan, ur. 14 maja 1806 w Wilnie, zm. 13 maja 1878
tam¿e. Uczy³ siê w gimnazjum wileñskim i pobiera³ lekcje malarstwa u
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Micha³a Podoliñskiego; w 1822-1825 studiowa³ literaturê, malarstwo u
Jana Rustema na Uniwersytecie Wileñskim. Po 1831 unikn¹³ represji,
ale w 1833 zosta³ uwiêziony i skazany na do¿ywotnie zes³anie do Wo³ogdy, zwolniono go jednak po roku; w 1836-1838 wspó³pracowa³ z
czasopismem Wizerunki i Roztrz¹sania Naukowe, w 1838 w zwi¹zku
ze spraw¹ Szymona Konarskiego skazano go na mieræ, potem  znów
na wygnanie do Wo³ogdy. W 1852 powróci³ do Wilna, zosta³ cz³onkiem
Komisji Archeologicznej; dyrektorem II Wydzia³u Towarzystwa Dobroczynnoci (za³o¿y³ szko³ê organistów i chórzystek dla dzieci); w 18581860 by³ przewodnicz¹cym komisji ds. zniesienia pañszczyzny; w 18611863  sêdzi¹ pokoju w powiecie jezioroskim na Litwie, w 1863-1864 
w areszcie domowym w Kownie; potem mieszka³ w Wilnie i w rodzinnym Antonoszu; od 1876  radny Wilna i cz³onek zarz¹du Banku Ziemskiego. Malowa³ przewa¿nie portrety, m.in. Edwarda Mateusza Romera
(1861 i 1863); Autoportret (1863), pejza¿e z okolic Wo³ogdy; ilustrowa³
piewnik domowy Stanis³awa Moniuszki (1844-1859).
O. Navickienë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 530; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J.
Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 333.

Romer Edward Mateusz, syn Edwarda Jana, przyrodni brat Alfreda, ur.
1 padzienika 1848 w Wo³ogdzie, zm. 10 lutego 1900 w £unnie k. Grodna.
Pochodzi³ z prastarej niemiecko-krzy¿ackiej rodziny, osiad³ej na Litwie w
XIII w. By³ wnukiem w prostej linii Micha³a Romera, prezydenta m. Wilna,
nastêpnie marsza³ka guberni wileñskiej, jednego z g³ównych organizatorów
pamiêtnej z 1822 zbiorowej proby do tronu o zniesienie poddañstwa, wielkiego mistrza lo¿y masoñskiej, mieszcz¹cej siê w jego domu, za³o¿yciela
Towarzystwa Dobroczynnoci i prezesa Komisji Edukacyjnej. Zami³owanie
do sztuki odziedziczy³ po ojcu, który by³ uczniem Jana Rustema. Dzieciñstwo spêdzi³ z ojcem na zes³aniu. Przyjecha³ do kraju w 1852, mieszka³ w
Antonoszu na Litwie oraz w Wilnie. Jego nauczycielami rysunku byli Kanuty
Rusiecki i Jan Zienkiewicz, uczy³ go tak¿e ojciec. Po ukoñczeniu gimnazjum
w 1867 wyjecha³ do Drezna, gdzie przebywa³ do 1869. Studiowa³ w Monachium w Szkole Malarskiej F. Adama. Przyjani³ siê tam z Józefem Brandtem, Maksymilianem Gierymskim, Alfredem Kowalskim, W³adys³awem
Czachórskim. W 1878 wróci³ do Wilna, gdzie urz¹dzi³ pracowniê przy ul.
Bakszta. Pod koniec ¿ycia chorowa³ na serce i p³uca, zmar³ w maj¹tku ¿ony
Józefy z Czechowskich  £unnie nad Niemnem. Namalowa³ m.in. obrazy
olejne Kulig; Pikieta; Powrót z chrzcin (1871); Zadymka; Przed stacj¹; W
zapusty; Przed pracowni¹; Mam szaraka; Mój dom; Kaziuki w Wilnie; Odpoczynek powstañców. Malowa³ te¿ portrety.
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J.O. (Jan Obst), Edward Romer. Litwa i Ru 1913, z. 1. s. 6-11; O. Navickienë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 530-531; Encyklopedia
Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 333.

Romer Pawe³, ur. w 1834, zm.? W 1850-1870 studiowa³ w petersburskiej ASP u I. Willewaldego. W 1857-1862 nagrodzony 4 srebrnymi
medalami, a w 1870 praca Wyznanie za ekspresjê wyró¿niona z³otym
medalem. W 1833 nadano mu miano artysty II stopnia, a 1885  I
stopnia (za obraz Ch³opcy-rybacy). W 1887-1889 wyk³ada³ w wileñskiej
Szkole Rysunkowej (kierowa³ zajêciami w plenerze). Po wystawie prac
uczniów w 1887 w petersburskiej ASP rada Akademii wyrazi³a Romerowi podziêkowanie za dobry poziom przygotowania uczniów. Wiele uwagi powiêca³ rysunkowi, obserwowaniu natury, utrwalaniu ciekawszych
form przyrody. Tworzy³ sceny rodzajowe i pejza¿e z okolic Wilna.

R. B.-P., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog, Toruñ 1996, s. 78.

Romerowa Zofia, z Dembowskich, córka Tadeusza i Matyldy Grosse,
ur. 16 lutego 1885 w Dorpacie (Tartu, Estonia), zm. 23 sierpnia 1972 w
Montrealu. W 1888 z rodzicami przyjecha³a do Wilna, gdzie ojciec, lekarz,
za³o¿y³ prywatn¹ klinikê chirurgiczn¹. Pocz¹tkowe wykszta³cenie otrzyma³a
w domu, gdzie nauczycielki uczy³y j¹ jêzyków obcych i przedmiotów humanistycznych. Studia malarskie rozpoczê³a w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie, kontynuowa³a w ASP w Krakowie i w Monachium pod kier.
S. Hollosyego, a potem u J.E. Blanchea i L.S. Marsona. Debiutowa³a w
1909 w Krakowie, gdzie wystawi³a pastele: Portret dr W. Zahorskiego; Stary
park; Ogródek w zimie; Lenik litewski i Portret Juliusza Grosse starszego.
W 1909/10 wyst¹pi³a jako portrecistka w salonie Towarzystwa Zachêty Sztuki
Polskiej w Warszawie. Wystawi³a tam Portret pani Sz.; Portret panny Z. oraz
w 1911/12  Portret panny K. W 1911 wysz³a za m¹¿ za Eugeniusza Romera, ziemianina z Litwy, w³aciciela maj¹tku Cytowiany (Tytuvënai) na ¯mudzi, gdzie zamieszka³a, aczkolwiek czêsto bywa³a w Wilnie u ojca. Wiosn¹
1915 Romerowie ewakuowali siê do Aniñska na Witebszczynie, w 1918
wrócili do Cytowian. Od 1918 rozwinê³a dzia³alnoæ malarsk¹. W 1926 urz¹dzi³a wystawê autorsk¹ w Rydze, tego samego roku w Szawlach. W l. 20.
zdoby³a uznanie na Litwie jako portrecistka. Namalowa³a portrety litewskiego poety Maironisa, pisarzy Aleksandrasa Jaktasa-Dambrauskasa, Juozasa
Tumasa-Vaigantasa, prezydenta Litwy Kazysa Griniusa, rektora Uniwersytetu Kowieñskiego Micha³a Romera. Przebywaj¹c w Wilnie, portretowa³a
prof. Rafa³a Radziwi³³owicza, profesorów  K. Michejdê, W³adys³awa Wielhorskiego, Mariana Zdziechowskiego i innych. W 1928 wystawi³a prace na
wystawie zbiorowej w Kownie. W 1937 i 1938 nades³a³a do Zachêty w
47

GALERIA, PASJE

Warszawie dwie akwatinty: Droga i Wierzby; w 1939 w Krakowie wystawi³a
akwatinty: Most; nieg; Dworek; Drzewo; Wierzby; Zmierzch. Wystawia³a we
Lwowie i Wilnie. W 1939 jeden z jej obrazów otrzyma³ w Wilnie pierwsz¹
nagrodê. We wrzeniu 1939 Romerowie w³¹czyli siê do akcji pomocy uchodcom z Polski. W czerwcu 1941 Zofiê i Eugeniusza Romerów wywieziono
do Syktywkaru w autonomicznej republice Komi. ¯yli w skrajnej nêdzy.
Romerowa pracowa³a w fabryce zabawek. W 1942 pozwolono im wyjechaæ do Kujbyszewa, gdzie rezydowa³a ambasada polska. W maju 1943
zmar³ tam Eugeniusz Romer, a Zofia wraz z ambasad¹ wyjecha³a do Teheranu, gdzie znowu zaczê³a malowaæ. W koñcu 1943 Zwi¹zek Zawodowy
Artystów Plastyków zorganizowa³ tam wystawê, na której zaprezentowa³a
18 obrazów olejnych i kilka portretów, poczym wyjecha³a do Egiptu, gdzie
mieszka³a do 1947. Malowa³a cz³onków rodziny królewskiej, dygnitarzy
dworu i korpusu dyplomatycznego. W koñcu 1947 wyjecha³a do Londynu,
gdzie po raz pierwszy od 1941 spotka³a siê z czterema z piêciu swych synów. W Londynie mieszka³a do 1952. Wykona³a tu szereg portretów, m.in.
gen. W³adys³awa Andersa i Melchiora Wañkowicza. W tym okresie wystawia³a prace w Londynie, Rzymie i Pary¿u. W 1952 wyjecha³a do Montrealu,
gdzie mieszka³ z rodzin¹ jej starszy syn, intensywnie namalowa³a, m.in. portrety Tadeusza Romera, prof. B. Zaborskiego. W 1955 przenios³a siê do
Waszyngtonu, mieszka³a w Nowym Jorku. W 1963 powróci³a na sta³e do
Montrealu. Zosta³a pochowana w Sainte Adele on bas, w prowincji Quebek.
Najwiêcej jej obrazów przechowuje Muzeum Sztuki im. M.K. Èiurlionisa w
Kownie, a tak¿e Muzeum w Szawlach oraz Muzeum Sztuki w Wilnie.
M. Jackiewicz, Zofia z Dembowskich Romerowa-malarka polsko-litewska. Lithuania, 2/1994, s. 185-190; M. Jackiewicz, Zofia z Dembowskich Romerowa,
Kurier Wileñski, 131-132/1996, s. 8; M. Jackiewicz, Polskie ¿ycie kulturalne w
Republice Litewskiej 1919-1940, Olsztyn 1997, s.104-108, 293; M. Jackiewicz,
¯ycie i twórczoæ Zofii z Dembowskich Romerowej i jej wk³ad w rozwój kultury
plastycznej Litwy, Polski i Kanady. [w:] Losy Polek. Materia³y IV Sympozjum biografistyki polonijnej, Lublin 1999, s. 90-92.

Romerówna Helena, Romer-Ochenkowska Helena, córka Alfreda i
Heleny z Sulistrowskich, ur. 1875, zm. 1947 w Toruniu. Od 1907 prowadzi³a w Wilnie szko³ê malarsk¹ w pracowni na Bakszcie. Ludwika
¯ycka pisa³a, ¿e obrazy jej dostêpne s¹ w cenach dla ludzi pracuj¹cych.
L. ¯ycka, W pracowni p. Heleny Romerówny, Kurier Litewski, 212/1912.

Romerowska Akademia w Wilnie  prywatne pracownie, urz¹dzone w domu Romerów przy ul. Bakszta. Jej rola i wp³yw na ¿ycie artystyczne Wilna by³y wielkie. Pracownie zaczêto tworzyæ w 1852, kiedy do
Wilna powróci³ Edward Romer, a zaczê³y sw¹ dzia³alnoæ ok. 1856  z
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powrotem do Wilna Jana Zienkiewicza. W studiu malowano z ¿ywego modela. Tu pog³êbiali swe umiejêtnoci albo przekazywali nabyt¹ wiedzê obok
Romerów i J. Zienkiewicza  Boles³aw Rusiecki, Antoni Zaleski, Konstanty
Brochocki i inni, ale pod wzglêdem organizacji i kszta³cenia zawodowego nie
pretendowa³a ona do miana prawdziwej szko³y akademickiej, jednak jednym
z miejsc, gdzie formowa³y siê pojêcia o narodowej sztuce.
R. Janonienë, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog, Toruñ.

Rosiñski Jakub, ¿y³ w XIX w. Uczy³ siê rzeby w Uniwersytecie
Wileñskim u Micha³a Podoliñskiego. W Wilnie tworzy³, g³ównie w 18281836, nagrobki na cmentarzu na Rossie.
M. Jackiewicz, Wileñska Rossa. Przewodnik po cmentarzu, Olsztyn 1993, s. 2122; E. Ma³achowicz, Cmentarz na Rossie w Wilnie, Wroc³aw 1993, s. 61, 67, 160, 313.

Rossi Giovanni Francesco, zw. La Vecchietta, ur. ?, zm. po 1680.
W Polsce w 1651-1656 wykona³ w 1652 marmurowy biust Teodory
Krystyny Sapie¿yny (w kociele w. Micha³a w Wilnie) oraz w 1653
popiersie z br¹zu biskupa Jana Tyszkiewicza do katedry wileñskiej.

Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 336.

Rostworowski Tadeusz, hrabia, ur. 1860, zm. 1928 w Wilnie. Uczy³
siê w Poznaniu i w gimnazjum warszawskim; w 1876-1885 studiowa³
w ASP w Petersburgu, uzyskuj¹c stopieñ architekta 2 klasy. Studiowa³
malarstwo w Krakowie, Monachium i Pary¿u; od 1882 mieszka³ w
Wilnie; zajmowa³ siê malarstwem ciennym: plafony w Duboli i Narowni, ponadto obrazy o treci mitologicznej, religijnej, alegorycznej
oraz portrety. Pochowany na cmentarzu na Rossie.

Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 337.

Rotte Anna, z Bolcewiczów, ur. 1845, zm. 1923. Po Józefie Czechowiczu, którego by³a konkubin¹, odziedziczy³a zak³ad fotograficzny
w Wilnie. Po wyjciu za m¹¿ za Wincentego Sleñdziñskiego pod nazwiskiem Anna Sleñdziñska prowadzi³a zak³ad do 1900.
A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie, Kraków 2003, s. 221.

Rouba Emil, syn Jana, ur. w 1867, zm.? Uczy³ siê w szkole rysunkowej w Warszawie, kopista obrazów. W 1894-1895 mia³ pozwolenie
na fotografowanie w miastach i miasteczkach guberni wileñskiej.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914, £ód 2001, s. 31.

Rouba Micha³, syn Napoleona, pisarza i dziennikarza, ur. 1893, zm.
1941. W 1912-1914 studiowa³ w ASP w Krakowie i w 1920-1921 na
Wydziale Sztuk Piêknych USB. W 1924 przebywa³ w Pary¿u. Debiutowa³ na wystawie Salonu Rychlinga z Warszawy, która odby³a siê w Wil49
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nie w 1914. Uczy³ w Szkole Rzemios³ Artystycznych, której zosta³ dyrektorem w 1931. By³ te¿ nauczycielem rysunku w Gimnazjum s. Nazaretanek w Wilnie; bra³ aktywny udzia³ w pracach przy organizowaniu
Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w Wilnie, otwartego w 1931; uczestniczy³ w wystawach w Wilnie, w warszawskiej Zachêcie, w salonach i
wystawach Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie, w Krakowie; w
Salonie Jesiennym w Pary¿u. Uczestniczy³ z grup¹ polskich artystów w
wystawach w Anglii i w USA: w Pittsburgu i Toledo, 1934; by³ wybitnym przedstawicielem szko³y wileñskiej. Namalowa³ m.in.: Park Jordana; Krajobraz z widokiem na Kopiec Kociuszki; Koció³ wród drzew,
1921; Praca na roli, ok. 1924; M³yn w lesie, 1927; Kaplica w parku,
1929; Pejza¿ romantyczny, 1938; Czerwone domki, 1929; Domki praczek, 1930; Gin¹ce Wilno; Brzegi Wilii; Wilia w nocy; Czerwone domki w
So³taniszkach; Doro¿karz wileñski; Zielone jezioro; Wzgórze na Karolinkach. Pochowany na cmentarzu Bernardyñskim w Wilnie.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945. Katalog, Olsztyn b.d.
(1989), s. 29; A. Kasperavièienë, J. Surwi³o, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze.
Cmentarz Bernardyñski, Wilno 1997, s. 57-58.

Rozelin Piotr, ¿y³ w XVIII/XIX w. Czynny w Wilnie, namalowa³
w 1790 obraz olejny NMP z Dzieci¹tkiem do kocio³a w Kukuciszkach
w d. powiecie wiêciañskim; ok. 1795 m. in. obrazy w. Barbara; w.
Dominik; w. Maria Magdalena do kocio³a w Traszkunach, w 1806
obraz Ofiara Izaaka do kocio³a w Ucianie oraz obrazy olejne Anio³
Stró¿ (1809) i Wniebowziêcie NMP (1817).
Kultûros paminklø enciklopedija.Rytø Lietuva, I. Vilnius 1996, s. 96, 153, 190.

Rozenson, Rosenson, Eliasz, ¿y³ w XIX w.; dagerotypista. W 18451863 w okresie letnim pracowa³ w Wilnie. Zasady dagerotypii pozna³ w
Królewcu. W 1849-1851 jego zak³ad mieci³ siê w domu Malinowskiego przy ul. Spasskiej (d. Mi³osierna, obecnie Iganytojo) w Wilnie, a w
1855 w domu Kulika przy Wielkiej. Co roku wyje¿d¿a³ do guberni rosyjskich. W 1863 jego zak³ad zosta³ zamkniêty przez w³adze rosyjskie.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914, £ód 2001, s. 31.

Rozwadowska Ada, ¿y³a w XX w. Studiowa³a malarstwo na Wydziale Sztuk Piêknych USB; nale¿a³a od 1927 do Cechu w. £ukasza,
uczestniczy³a w wystawach tego ugrupowania. W nr 1 Naszej Formy zamieszczono jej rysunek Przybie¿eli do Betlejem.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog, Olsztyn b.d. (1989), s. 37.
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KAWIARNIA LITERACKA
WSPÓ£CZESNA POEZJA BIA£ORUSKA
ANNA CZAKUR

***
Kiedy jestem w podró¿y,
Która z moich cz¹steczek
Nie nad¹¿a za mn¹.
Potyka siê pewnie o próg
I pozostaje w domu.
Po kawal¹tku zatracam siebie
W drodze i wszêdzie,
Dok¹d pod¹¿am,
Gdzie przysiadam.
Choæby na chwilê.
Ale od tego nie pustoszejê,
Gdy¿ zgubione powraca:
W obliczach, kolorach, zapachach,
W s³owach i ich odcieniach,
Dot¹d nieodczuwalnych.
Nie ma siê czego dziwiæ,
¯e z ka¿dej takiej podró¿y
Powracam do domu inna.
Nowa. Niepoznana.
Dla siebie  najwiêcej.
D³ugo ws³uchujê siê w siebie
I sama ze sob¹ siê uto¿samiam,
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By wreszcie do siebie nawyk³a,
Mog³a znowu wyruszyæ
W kolejn¹ podró¿.
***
Obudzona nagle w rodku nocy
Czujê,
Jak dusza moja, pewna tego, ¿e piê,
Wyprostowuje siê i ronie,
Usi³uje rozkruszyæ ciasny kokon,
By siê wyzwoliæ
I nape³niæ wiatrem.
Na niebie zab³ysn¹æ zbuntowan¹ flag¹,
¯aglem zostaæ,
Albo choæby ma³ym ob³oczkiem
Powstrzymujê j¹ cierpliwie.
Uspokajam.
D³ugo odbêbniam d³ugaw¹ ko³ysankê 
Niech sobie pi.
A to wyzwolona
Jeszcze siê pozbiera i zakocha.
***
Po nocach
(czy to na jawie czy we nie)
Przychodz¹ do mnie nowe wiersze
Sprytnie uk³adaj¹ siê w g³adkie linijki
Z wnêtrza mojego wydobywaj¹c
Uczucia i sens
Rozrastaj¹ siê
Wype³niaj¹c kaligraficznym pismem
Z pocz¹tku mój pokój
Potem  dom
I ca³¹ Galaktykê
Wiruj¹ we w³aciwym tylko sobie
I zrozumia³ym rytmie
Coraz wiêkszej nabieraj¹ doskona³oci
A¿eby ich nie zapomnieæ
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Wci¹¿ powtarzam i powtarzam
Sennymi wargami
Oswojone s³owa
By po przebudzeniu siê rankiem
Nie przypomnieæ ich sobie.
***
Noc 
Czas panowania
Latarni.
Zanim wiat³o sztuczne
Rozp³ynie siê,
Czyni daremnym
wiat³o najprawdziwsze 
To od jutrzenek.
***
Ka¿de spotkanie,
Nawet najbardziej niepozorne,
Nietrwa³e jak pasemko cukrowej waty,
Zostawia w pamiêci niezniszczalny lad.
Koj¹cy. Zatruty.
S³odkawy. Gorzki.
Albo przany  zupe³nie bez smaku.
¯eby potem, w przysz³oci
Zaklinowaæ siê raptem
W rzeczywistoci,
Czy choæby we nie.
***
Nie bój siê
Nie trzeba siê baæ
¯e rzeczywistoæ siê zapadnie
W trzêsawisku twoich marzeñ
I pewnego poranka
Gdy nie poznasz znajomych twarzy
Pójdziesz w przeciwn¹ stronê
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Swojego ¿ycia
A twój cieñ
Co w drodze
Tyle ju¿ lat
Towarzyszy³ ci blisko
Oka¿e siê obcy
Nie bój siê
A kiedy to wszystko
Zacznie podwajaæ twe kroki,
Zawo³aj mnie
W lad za marzeniem
(jaka to ró¿nica czyim)
Pójdziemy razem
***
Zanim siê co znajdzie,
Warto straciæ.
Wszystko:
Zesz³oroczne licie,
Ciu³ane na czarny dzieñ grosze,
Swoje i cudze nadzieje,
Dzieciêce marzenia mieszne
I zamierzenia doros³ych marzyæ.
Ulubion¹ ksi¹¿kê,
Pieni jakie rodz¹ dumki,
Darowane i rzucone w z³oci s³owa,
Nieobojêtn¹ pamiêæ
Jak po narodzeniu siê trzeba zostaæ
U³omnym i go³ym
Nawet bez skóry 
Z jedynym sercem
Spowitym w tkaninie duszy
Stan¹æ i ogarn¹æ
Znaleæ
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***
Przed czystym arkuszem papieru
Niezapisane  czyste  oczy
Patrzê
I tylko pisaæ byle co
***
Noc otworzy³a
Zardzewia³¹ w ci¹gu dnia zas³onê
I poczê³a siê lawina wierszy.
***
Na zapoconym oknie
Starannie krelê
Przypadkowe znaki:
S³oneczka, kwadraty, linie, kolce,
Dziwaczne litery
Z nieistniej¹cego alfabetu
A¿eby potem,
gdy siê za³zawi¹ one,
U góry postawiæ
wielki pytajnik
***
W p³atkach chryzantem kolorowych
Znalaz³y sobie schronisko krople deszczu
A licie klonów spadaj¹ na trawy
***
Na skwerze cieniutkie palce traw
próbuj¹ skryæ
samotnoæ licia jesieni¹
Anna Czakur
Z bia³oruskiego t³umaczy³: Romuald Mieczkowski
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W KRÊGU KRAJÓW BA£TYCKICH
ESTONIA: W KRAINIE WIATRÓW I PIENI
Tadeusz Zubiñski
To niewielki terytorialnie kraj,
Republika Estoñska  Eesti Vabariik (est.), obecnie obejmuj¹cy obszar 45215 km kw., od zawsze osadzony na obrze¿u Europy. Estonia nigdy nie zaistnia³a
w tak zwanym centrum uwagi
wielkiego wiata i dlatego te¿
przechowa³a sw¹ niepowtarzaln¹
kulturê, krajobraz, zwyczaje i jêzyk. Naród estoñski by³ i jest nieliczny  liczy ok. 1,5 mln wraz z
emigracj¹, ale jego kultura, historia i literatura s¹ pod wieloma znaczeniami wyj¹tkowe.
Encyklopedycznie przyjmuje siê, ¿e Estowie  owi praojcowie dzisiejszych Estoñczyków, to plemiona z grupy jêzykowej ugrofiñskiej, które przyby³y na te ziemie w okresie neoDawna i wspó³czesna mapa Estonii
litu  ok. 3300-1500 p.n.e. z praojczyzny plemion ugrofiñskich, znajduj¹cej siê pomiêdzy rzek¹ Kam¹ a
Uralem. Jêzykowo i kulturowo Estoñczycy s¹ spokrewnieni z Liwami,
Finami, Karelami, Wepsami, I¿orcami. Przodkowie dzisiejszych Estoñczyków: ch³opi, rybacy, rzemielnicy okrelali siê a¿ do po³owy XIX
wieku jako maamees lub maarahvas, czyli ludzie ziemi, tak¿e ludzie ze
wsi. Po raz pierwszy wyra¿enia naród estoñski u¿y³ Johan Voldemar
Jannsen (1818-1890)  dziennikarz, publicysta i budziciel estoñskiej
wiadomoci narodowej, dopiero w drugiej po³owie XIX wieku.
Nazwa Estonia byæ mo¿e wywodzi siê z staroangielskiego i dzi angielskiego terminu east  wschód, jaki to u¿y³ podró¿nik anglosaski Wulfstan  z IX wieku, pisz¹c o Estland  krainie wschodniej. W roku 98 n.
e. historyk rzymski Tacyt pisa³ o ludach Aesti  Estów, zbieraczach bursz56
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tynu. ³ac. aestiorium gentes1 , choæ dzisiejsi badacze sk³aniaj¹ siê do pogl¹du, i¿ raczej mia³ on na myli dzisiejszych narodów ba³tyckich, to
znaczy Litwinów i £otyszów. Ciekawa jest ³otewska nazwa Estonii 
Igaunija  co jest wariantem Ugaunia/Ugandi  przekszta³con¹ nazw¹
jednego z regionów po³udniowej Estonii, wspominan¹ przez kronikarza
Henryka £otysza w dziele, spisanym w latach 1208-1227.
Niemcy na Tallinn mówi¹ Reval, od nazwy tylko czêci pó³nocnej
tego grodu  Rävala. Arabowie mówili Koluwan, gdy¿ arabski badacz alIdrisi w roku 1154 umieszcza obecny Tallinn pod nazw¹ Qaleven w
swoim atlasie. Estowie nazwali swój gród sto³eczny Taani-Liin, co oznacza Duñskie Miasto lub Zamek, gdy¿ miasto za³o¿y³ w obecnej postaci
król duñski Waldemar II w roku 1219. Istotny jest fakt, i¿ obok literackiego jêzyka estoñskiego, wyros³ego na pniu dialektów pó³nocnych, istnieje i
siê rozwija jêzyk mniejszociowy võro kiil  dawniej nazywany po³udniowo-estoñskim. U¿ywa siê te¿ nazwy jêzyk ugandi lub estoñski po³udniowo-wschodni. Jego matecznikiem jest powiat Vöro (niem. i pol. Werro) w
po³udniowo-wschodniej czêci kraju. Jêzyk võro kiil dzieli siê na kilka
gwar: gwarê prawos³awnych Setu, gwary u¿ywane przez luterañsk¹ ludnoæ: Mulgi, Tartu itp., st¹d spotyka siê jego kolejn¹ nazwê zbiorcz¹
zespó³ gwar Võro-Seto. Najwczeniejsze wydrukowane wiadectwo tego
jêzyka datuje siê na 1688  rok ukazania siê t³umaczenia Nowego Testamentu, jest to przek³ad, dokonany przez polskich jezuitów.
W³anie võro kiil rozwija³ siê aktywnie, jednak przegra³ z pó³nocnym wariantem jêzyka estoñskiego, preferowanym przez w³adze carskie i bêd¹cym jêzykiem bardziej ekspansywnego regionu kraju. W wieku
XIX zszed³ do poziomu konglomeratu gwar wiejskich. Jego odrodzenie nast¹pi³o po roku 1990. dzi pos³uguje siê nim na co dzieñ oko³o 75
tys. osób, powstaje w nim literatura, ukazuje siê prasa, s¹ audycje radiowe i telewizyjne. Jest tak¿e przedmiotem nauczania w szko³ach. Do
jego kodyfikacji i utrwalenia przyczynia siê dynamicznie dzia³aj¹cy od
1995 Vöro Instytut, który publikuje s³owniki i podrêczniki, prowadzi
badania terenowe, gromadzi pomniki literatury, archiwizuje ród³a itp.
Tym samym nie jest uzasadniona teza spotykana w polskim pimiennictwie, i¿ obecnie w Estonii jedn¹ z form dialektu po³udniowego porozumiewa siê wy³¹cznie grupa prawos³awnych Setu.
Jakie s¹ najwa¿niejsze ró¿nice pomiêdzy tymi dwoma jêzykami?
Jêzyk pó³nocny, ten literacki, wyrós³ i okrzep³ na bazie dialektów Viru i
Rewla. Zaadaptowa³ wiele z rosyjskiego, niemieckiego, szwedzkiego.
1

£aciñsk¹ zbitkê ae czyta siê jako e.
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Voldemar Jansenn, na pierwszym zdjêciu w gronie estoñskich wspó³mylicieli

Oraz szczególnie obficie czerpa³ z fleksji jêzyka fiñskiego, Võro kiil
jest jêzykiem bardziej pierwotnym. Ponadto ten dialekt po³udniowy jest
doæ jednolity, za dialekt pó³nocny dzieli siê dodatkowo na grupê zachodni¹ i wschodni¹. Grupa pó³nocno-zachodnia, na której opiera siê
obecny estoñski jêzyk literacki Eesti keel, zbli¿ona jest bardziej do jêzyka fiñskiego, ni¿ do grupy po³udniowej estoñskiego.
Ru w redniowieczu, która równie¿ prowadzi³a ekspansjê na ziemie estoñskie, uknu³a dla tego konglomeratu plemion, u¿ywaj¹cych tak
nieludzkich jêzyków ma³o pochlebne miano czuï  jako starorusk¹
nazwê Estów i innych plemion ugrofiñskich, zamieszkuj¹cych m.in.
okolice Nowogrodu Wielkiego, jeziora Onega, Dwiny Pó³nocnej. A¿
do XVIII-XIX wieku trudno mówiæ o kszta³towaniu siê narodu estoñskiego, jako narodu literackiego jêzyka.
W przekrojowym skrócie ziemie estoñskie, po³o¿one pomiêdzy Zatok¹ Fiñska a Zatok¹ Rysk¹, od rodkowego redniowiecza stanowi³y
³akomy przedmiot po¿¹dania i rywalizacji niemieckiej, szwedzkiej, duñskiej, polsko-litewskiej, moskiewsko-rosyjskiej. Czêæ po³udniowa dzisiejszej Estonii zosta³a formalnie w 1561 przy³¹czona do Rzeczypospolitej. Jednak nie by³a ona w stanie utrzymaæ w³adzy na tym obszarze.
Wkrótce obszar Estonii sta³ siê obiektem ostrej rywalizacji pomiêdzy
Szwecj¹ i Rosj¹, z której zwyciêsko wysz³a ta ostatnia, co potwierdzi³
pokój, zawarty w Nystad w roku 1721, tym samym ca³oæ ziem estoñskich znalaz³a siê w granicach jednego pañstwa.
Dopiero po klêsce imperium carskiego w I wojnie wiatowej i nieudanych próbach inkorporacji do pañstwa bolszewików zaistnia³y warunki, pozwalaj¹ce na rozpoczêcie w dniu 24 lutego 1918 budowy I
niepodleg³ego pañstwa Estoñskiego. Rosja Sowiecka uzna³a jego niepod58
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leg³oæ Estonii w traktacie, zawartym w Tartu 2 lutego 1920, jednak w
dniu 6 sierpnia 1940 wcieli³a Estoniê do ZSRR, jako republikê zwi¹zkow¹. W wyniku dezintegracji i w sumie pokojowego rozpadu imperium
sowieckiego, 21sierpnia 1991 Estonia og³osi³a drug¹ niepodleg³oæ.
Od 1237 roku ziemie estoñskie nale¿a³y do Zakonu Kawalerów Mieczowych (potem Zakon Liwoñski), do Szwecji, Danii, Polski, wreszcie do Rosji. W ca³ym tym okresie nie by³o w³aciwie wród klas rz¹dz¹cych ludzi pochodzenia estoñskiego, starszyzna zosta³a wytêpiona
jeszcze przez Zakon Kawalerów Mieczowych, a ci, którzy mierci uniknêli, zasymilowali siê z Niemcami. Estowie, czy te¿ Estoñczycy, pozostali wy³¹cznie ch³opami  rycerstwo, kler i mieszczañstwo by³o niemieckie. Zarysowa³a siê ewidentna dychotomia na Deutsche  Niemcy
i Undeutsche  ci inni, gorsi, która przebiega³a w zasadzie na osiach:
pan  poddany; miasto  wie; Niemiec  miejscowy, baron  ch³op,
osoba wykszta³cona  analfabeta. Pocz¹wszy od wieku XIII, gdy ziemie estoñskie tak naprawdê wchodz¹ na arenê polityczno-ekonomiczn¹
ówczesnej Europy, dla zdecydowanej wiêkszoci rdzennej ludnoci
zeroko pojêta kultura, tworzona wed³ug wzorów zachodnich w jêzykach ³aciñskim i niemieckim, jest zarówno obca, jak i niedostêpna. Z tej
prostej przyczyny, i¿ znikoma czêæ ludnoci estoñsko-jêzycznej mieszka³a w miastach, a chrystianizacja mia³a charakter powierzchowny.
Byli to z zasady analfabeci i klasy ni¿sze, upoledzone pod ka¿dym
wzglêdem. Tak¿e prawnym, gdy¿ np. kara za zranienie Niemca by³a
znacznie wy¿sza ni¿ kara za zranienie Estoñczyka. Wielka w³asnoæ
ziemska znajdowa³a siê w rêkach niemieckich, szlachty, wywodz¹cej
siê z sekularyzowanego rycerstwa Zakonu Liwoñskiego. Niemcami lub
przybyszami, np. z Szwecji, Niderlandów, byli kupcy, rzemielnicy.
Miasta takie, jak Rewal i Dorpat nale¿a³y do Hanzy. Miejscowa ludnoæ niemiecka dzisiejszych trzech republik, tj. Estonii, £otwy i Litwy
nosi nazwê w literaturze przedmiotu Niemców ba³tyckich lub niepoprawnie Ba³tów, po niemiecku Deutsch-Balten lub Baltendeutsche i a¿ do roku
1939 ogrywa³a znaczn¹ rolê
w ¿yciu gospodarczym,
kulturalnym itp., do po³owy
XIX w. z wy³¹czeniem
wiêkszoci obszaru dzisiejszej Litwy by³a to rola czo³owa. Niemcy ba³tyccy sta- Ludowy instrument muzyczny kannel
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nowili wy¿sze warstwy spo³eczeñstwa  szlachtê, duchowieñstwo,
administracjê, mieszczañstwo, elitê ludzi wykszta³conych, tzw. literatów  Literaten, np. aptekarzy, choæ stanowili oni co najwy¿ej parê
procent ca³ej populacji regionu. Faktycznie dopiero po uzyskaniu przez
Estoniê i £otwê w roku 1918 pierwszej niepodleg³oci Niemcy ba³tyccy utracili swój status mniejszoci wiod¹cej.
Poddani okrutnemu i wszechstronnemu wyzyskowi, Estoñczycy buntowali siê, czego dowodem sta³o siê g³one Powstanie w Noc wiêtego
Jerzego, które rozpoczê³o siê z 23 na 24 kwietnia 1343, jako powstanie
ch³opstwa przeciwko niemieckim ciemiê¿com (est. Jüriöö ülestõus) i
trwa³o do roku 1345, obejmuj¹c 1/3 ziem, a¿ zosta³o krwawo st³umione
przez niemieckich feuda³ów. Jednak trwale zapisa³o siê w tradycji i folklorze, krzepi¹c przez wieki ducha uporu w gnêbionym narodzie.
Pierwotnym rdzeniem estoñskiej wiadomoci kulturowo-etniczno-narodowej sta³y siê runy  po estoñsku, w liczbie pojedynczej runo.
S¹ to ludowe d³u¿sze wiersze lub pieni, czêsto rozbudowane narracyjne, o tendencjach epickich, znane Estom i Finom. Przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, opiewa³y piêkno i grozê ojczystego krajobrazu, zmagania cz³owieka z natur¹ i losem, których to moce by³y
uosabiane w postaci bogów, z³ych duchów, zjaw, potworów. W runach przechowa³y siê lady pradawnych wierzeñ i obyczajów, obrazy
walki pomiêdzy poszczególnymi plemionami, wrogich najazdów. Niektóre  te najwyraniej póniejszego pochodzenia  przeplata³y wierzenia pogañskie z elementami religii chrzecijañskiej i w¹tkami z literatury
klasycznej. Runy by³y wypiewywane przez wêdrownego barda  est.
laulik, który przemierza³ lasy i bezdro¿a, zachodz¹c do chat i karczm i
przygrywaj¹c sobie na kannel wypiewywa³ pamiêæ i to¿samoæ estoñskiego narodu. Runy mia³y pewne sta³e wielowariantowe motywy
i historii, np. pewna dziewczyna znajduje rybê, prosi brata, aby j¹ dla
niej zabi³, co siê okazuje  we wnêtrzu ryby kryje siê piêkna kobieta;
np. pewne jezioro, oburzone nikczemnymi wystêpkami rozwi¹z³ej kobiety, opuszcza swoje dotychczasowe miejsce i udaje siê na wêdrówkê w poszukiwaniu dobrych ludzi; np potê¿ni i pyszni herosi nie s¹ w
stanie zabiæ straszliwego i ogromnego wo³u, a ich ma³y braciszek dokonuje tego bez problemu; np. utalentowany kowal wykuwa ze z³ota
piêkna kobietê, ale có¿ z tego, choæ w niej zakochany, nie jest w stanie
tchn¹æ w martwy przedmiot ani ¿ycia, ani duszy; np. pewna kobieta
zostaje zmuszona do zabicia swojej córki, a ta po mierci ziemskiej rozpoczyna drugie wieczne ¿ycie, jako panna powietrzna... Wspomnianym
wczeniej medium, jakim wspomaga³ siê laulik, by³a estoñska kannel,
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kannol  instrument strunowy szarpany,
rodzaj gêli, tradycyjny dla ca³ego wschodnioba³tyckiego wiata, wystêpuj¹cy z ma³ymi ró¿nicami. Na £otwie liczba strun waha
siê pomiêdzy 5 a 7, w Estonii tradycyjne
kannel posiada 6-7 strun. Drewnem, zalecanym do wyrobu estoñskich kannel jest jab³oñ, d¹b lub leszczyna. Równie¿ w wymiarze mistycznym i religijnym kannel to tradycyjny porednik pomiêdzy wiatem
¿ywych a krain¹ zmar³ych.
O¿ywienie, a w³aciwie budowanie zrêbów wiadomoci narodowej i literatury, pi- Zygmunt August
sanej w jêzyku estoñskim, rozpoczynaj¹ siê z koñcem tzw. Starych Inflant, upadkiem konfederacji pañstewek biskupów i pañstwa Zakonu Liwoñskiego  autonomicznej ga³êzi Zakonu Krzy¿ackiego. Koniec Starych
Inflant nast¹pi³ z g³ównych przyczyn. Pierwsz¹ by³o narastaj¹ce zagro¿enie ze strony najpierw Moskwy, nastêpnie Rosji, czego apogeum by³y wojny,
toczone o w³adze nad Inflantami i wyjcie Rosji nad Ba³tyk przez dynamicznego w³adcê, jakim okaza³ siê car Iwan IV Grony (1533-1584). Drug¹
 sekularyzacja Zakonu Liwoñskiego i przyjêcie przez zakon i zdecydowan¹ wiêkszoæ niemieckojêzycznych mieszkañców regionu luteranizmu,
jako religii panuj¹cej. Luteranizm w miarê szybko sta³ siê tak¿e powierzchniow¹ religi¹ rdzennych mieszkañców ziem estoñskich.
Okres od drugiej po³owy XVI wieku do roku 1660 pokrywa siê z okresem tzw. wojen o Inflanty, inaczej Wojen Liwoñskich, toczonych w ró¿nych konfiguracjach sojuszniczych pomiêdzy Rzeczpospolit¹, Moskw¹/
Rosj¹, Szwecj¹, Dani¹ od 1557 do 1660 roku o w³adanie obecnym obszarem £otwy i Estonii. Najbardziej spektakularnym fragmentem owych
zmagañ by³a wyniszczaj¹ca region Pierwsza Wojna Pó³nocna, trwaj¹ca od
1563 do 1570 roku, toczona przez Rzeczpospolit¹ w sojuszu z Dani¹, przy
poparciu Hanzy, przeciw Rosji i Szwecji. W myl uk³adu, podpisanego w
Wilnie 28 listopada 1561 pomiêdzy Zygmuntem Augustem, królem polskim i wielkim ksiêciem litewskim z jednej strony, a arcybiskupem Rygi,
przedstawicielami szlachty Inflanckiej i 47. mistrzem ju¿ samodzielnego
Zakonu Inflanckiego  Gotthardem Kettlerem, obszar Estonii wcielono do
Rzeczypospolitej, z wy³¹czeniem terytorium, znajduj¹cego w posiadaniu
Szwecji. W³adca Rzeczypospolitej gwarantowa³ wolnoæ religii luterañskiej i przywileje dla szlachty inflanckiej, której reprezentantem by³y sejmiki krajowe  Stany Inflanckie. Co wiêcej, Zygmunt August zobowi¹za³ siê
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do odzyskania ca³oci ziem estoñskich, co musia³o doprowadziæ do kolejnych wojen z Dani¹, Szwecj¹ i Rosj¹. W konsekwencji ziemie estoñskie
znalaz³y siê w granicach trzech królestw  Rzeczypospolitej, Szwecji i
Danii. Obszary po³udniowe z Dorpatem, bêd¹ce we w³adaniu Rzeczypospolitej, przez blisko pó³ wieku zosta³y poddane odgórnemu procesowi
rekatolicyzacji. Wiod¹c¹ rolê w tych dzia³aniach odegrali g³ównie polscy
jezuici. Ich kolegia powsta³y w Dorpacie w roku 1583 i w 1585 w Rydze.
W obu jêzykiem nauczania by³a ³acina, ale uczono tak¿e jêzyków miejscowych, odpowiednio  estoñskiego i ³otewskiego. Znaczn¹ rolê w powstaniu kolegium jezuickiego w Dorpacie odegra³ przyby³y w marcu 1583 jezuita pochodzenia niderlandzkiego Thomas Busaeus. W latach 90. XVI
wieku liczba uczniów kolegium oscylowa³a wokó³ 70 uczniów, w tym
tak¿e byli rdzenni Estoñczycy. Najpierw jezuici opucili Dorpat, w roku
1660, po zajêciu go przez Szwedów na parê lat, powrócili na krótko, gdy
fortuna wojenna sprzyja³a polskiej stronie, aby definitywnie opuciæ go w
sierpniu 1625, kiedy miasto na dobre przesz³o w rêce Szwedów.
Czo³owym dzia³aczem katolickiej kontrreformacji okaza³ siê w³oski
jezuita Antonio Possevino, osobisty wys³annik papie¿a, ten który wielokrotnie wizytowa³ ziemiê estoñsk¹. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dzia³alnoæ
jezuitów mia³a swoje dalekosiê¿ne pozytywne skutki. Jezuici w swej
walce o dusze ch³opstwa estoñskiego pos³ugiwali siê czêsto jêzykiem
estoñskim, ich barokowa religijnoæ przemawia³a do ch³opów, ale jednoczenie szybko weszli w konflikt ze szlacht¹ i mieszczañstwem.
To na zrêbach kolegium jezuickiego w Dorpacie zosta³ za³o¿ony przez
króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa 30 czerwca 1632, dekretem danym w Norymberdze, jako Universitas Dorpatensise lub Academia Gustaviana, lub Alma Mater Dorpatiensis. Nowa uczelnia by³a wzorowana
na szwedzkim uniwersytecie w Uppsali. Jako uczelnia szwedzka dzia³a³a
do roku 1710. Zosta³a restaurowana w 1802 pod
niemieck¹ nazw¹ Kayserliche Universität zu Dorpat
z niemieckim jako wyk³adowym i szerok¹ autonomi¹. Jego niemiecki charakter uleg³ zmianie w roku
1889, gdy sta³a siê uczelni¹ rosyjskojêzyczn¹ jako
Imperatorskij Jurjewskij
Uniwiersitiet, a 1 grudnia Jezuita Antonio Possevino i jego praca
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1919 rozpocz¹³ dzia³alnoæ jako placówka
estoñska, pod nazw¹ Tartu Ülikool. Placówka, nazywana Atenami nad Emachem,
wysoce zas³u¿ona równie¿ dla polskiej
kultury i pañstwowoci, ale to ju¿ temat
na inne opracowanie.
Obszary pó³nocnej Estonii wraz Rewlem, bêd¹ce we w³adaniu Szwecji, nosi³y nazwê Ksiêstwa Estoñskiego, cieszy³y siê znacznymi przywilejami, choæ liberalna w³adza szwedzka by³a czêsto iluzoryczna, co sprzyja³o szerzeniu siê koGustaw II Adolf
rupcji i potwornych nadu¿yæ ze strony
wójtów i burmistrzów. Królowie Szwecji oczywicie popierali religiê
luterañsk¹, która ugruntowa³a siê tak¿e wród rdzennej ludnoci. Na
Ozylii  najwiêkszej wyspie estoñskiej, w³adza nale¿a³a do króla duñskiego i by³ to system najbardziej scentralizowany, zarz¹dzany ¿elazn¹
rêk¹ przez namiestnika królewskiego  amtmana, z dekoracyjn¹ obecnoci¹ rady, wybieranych przez ch³opów starostów i burmistrzów.
Ostatecznie przejêcie ca³oci ziem estoñskich przez Szwecjê nast¹pi³o po pokoju polsko-szwedzkim, zawartym w Oliwie w roku 1660.
Nieco wczeniej Dania, w wyniku przegranej wojny w 1643-1645,
utraci³a je na rzecz zwyciêskiej Szwecji Ozyliê.
Panowanie nad ziemiami estoñskimi wzmocni³o równie¿ mieszkaj¹cych na wyspach i na zachodnim wybrze¿u estoñskich Szwedów, nazywanych tak¿e Szwedami Przybrze¿nymi (Estlandssvenskar, czyli Estoñscy Szwedzi, lub potocznie Aibofolke, est. Rannarootslased). Ta szwedzkojêzyczna ludnoæ nigdy nie by³a liczna, zasiedla³a wybrze¿e i mniejsze
wyspy  region okrelany po szwedzku Aiboland ju¿ od prze³omu XIIIXIV wieku. Rz¹dy szwedzkie sprzyja³y zachowaniu uprzywilejowanej
pozycji niemieckich baronów nadba³tyckich, zw³aszcza w sferze gospodarczej i w po³owie XVII w. ok. 60 proc. ca³oci ziemi w Estonii nale¿a³a
do szlachty ba³tycko-niemieckiej. Wojny polsko-szwedzkie sta³y siê katastrof¹ dla estoñskich ziem. Zniszczenia, rabunki, rzezie by³y pog³êbiane
przez plagê nieurodzaju i cykliczne epidemie, szczególnie w latach 16011602 i klêski g³odu, czego najbardziej drastycznym przejawem sta³y siê
dosyæ powszechne akty kanibalizmu. Nast¹pi³o wyludnienie ca³ych obszarów kraju i przerwanie ci¹g³oci kulturowej, nast¹pi³ regres cywilizacyjny.
Tadeusz Zubiñski
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W GOSPODARSTWIE GINTOWTÓW
NA PRZEDMIECIU WILNA
Henryk Czarniawski
Przystêpuj¹c do pisania tej ksi¹¿ki, mia³em na
celu przedstawienie i przypomnienie szeroko pojêtych warunków i przejawów ¿ycia codziennego w
koñcu lat 1940, w gospodarstwie rolnym dziadka
Gintowta, po³o¿onym na krañcach mojego rodzinnego miasta, Wilna. Relacja ta opiera siê przede
wszystkim na w³asnych obserwacjach i prze¿yciach, jako ¿e by³em jednym z mieszkañców tego
gospodarstwa. Opisa³em wiêc: jego po³o¿enie i zabudowê; sposoby uprawy roli (metody, narzêdzia); rodki komunikacji
i transportu; inwentarz ¿ywy. Stara³em siê scharakteryzowaæ jego mieszkañców, co stanowi istotn¹ czêæ ksi¹¿ki. Uwzglêdni³em ich sposoby
mówienia, ubierania siê, od¿ywiania, a tak¿e kontakty z innymi  w³asn¹
rodzin¹, s¹siadami i przyjació³mi. Stworzy³o to pretekst do przypomnienia wczeniejszych i nawi¹zania nowych kontaktów z doæ rozleg³¹ rodzin¹ mojej mamy. ledzenia rodowodów jej cz³onków sta³o siê
dla mnie wa¿nym, mo¿e niedocenianym dot¹d, prze¿yciem.
Podstawowe metody, techniki i narzêdzia uprawy roli na Wileñszczynie w latach 40. ub. wieku pod pewnymi wzglêdami pozostawa³y
zapewne w tyle w porównaniu z ziemiami w centrum i na zachodzie
kraju, gdzie szybciej przejmowano nowe technologie. Dlatego warto chyba
zapoznaæ wspó³czesnych czytelników ze stosowanymi wówczas historycznymi ju¿ narzêdziami pracy, oraz takimi elementami uprzê¿y konia,
jak duha, ho³oble czy
posiedzio³ek.
Jednak w opisie
gospodarstwa najwa¿niejsz¹ rolê spe³niaj¹
jego mieszkañcy  ich
styl i kultura bycia na
co dzieñ. Czynnikiem,
mog¹cym wywieraæ
wp³yw na ich postawy
i zachowania, jest fakt,
Dom Gintowtów od strony zachodniej, 1958
¿e opisywane lata to
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czas trwania drugiej wojny wiatowej. Rolniczy charakter gospodarstwa sprawia³, ¿e ¿ycie na nim
pozostawa³o jakby na marginesie
znacz¹cych zdarzeñ ustrojowych,
politycznych. Natomiast na kszta³towanie siê osobowoci, szczególnie w m³odszym wieku, w
du¿ej mierze oddzia³ywa³y ró¿ne
Autor z siostr¹ Barbar¹ na dawnym polu kultury tradycje ludzi innych naGintowtów  Gintowszczynie. W tle  rodowoci. My, wilnianie, niemal
maszty stacji radiowej, 1998
z koniecznoci obcowalimy i
wspó³¿yli z Rosjanami, Bia³orusinami, Litwinami, ¯ydami, Tatarami,
Karaimami. Wi¹za³y siê z tym ró¿ne wyzniania religijne. Katolicy na co
dzieñ kontaktowali siê wiêc z: prawos³awnymi, starowiercami, ewangelikami, mahometanami, karaimami (etnicznie wywodz¹ siê oni od
Tatarów, jednak wyznaj¹ religiê judaistyczn¹). Naprzeciw nas, po drugiej stronie Traktu Raduñskiego, mieszka³ samotnie Karniej, wyznania
prawos³awnego. Najbli¿sz¹ s¹siadk¹, a potem chrzestn¹ córk¹ mojej
mamy, by³a Karolcia, Litwinka. W Szkole Powszechnej nr 21 w Wilnie
uczy³em siê w jednej klasie z Karaimem. ¯ydzi za z hali targowej przy
ulicy Zawalnej to stali odbiorcy warzyw z gospodarstwa babci.
Te ró¿norodne wp³ywy nak³ada³y siê, tworz¹c postawy konkretych
ludzi, pozbawionych jakichkolwiek ksenofobii czy wrogoci, ujawniaj¹cych nie tylko tolerancjê wobec innych, lecz poszanowanie ich odmiennoci. Dlatego dzi dla nas, wilnian, obce powinny byæ wspomniane na pocz¹tku udrêki autora artyku³u z 1980 roku, umieszczonego w tyl¿añskim czasopimie viesa (por. s. 19). Udrêki te wynik³y z faktu, ¿e jeden Gintowt czuje siê Litwinem, a inny  Polakiem.
A co nam nale¿y (w
zwi¹zku z tym) czyniæ? Po prostu  nic!
Przyj¹æ spokojnie do
wiadomoci fakt indywidualnego, wolnego
wyboru ka¿dego z
nich, nawet jeli byliby
rodzonymi braæmi,
wybór ten uszanowaæ
i nie stwarzaæ z tego Dom Gintowtów na krañcach Wilna, 1958
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powodu ¿barier w komunikowaniu siê miêdzy sob¹,
jak te¿ innych ludzi wobec
ka¿dego z nich. Warto przekonywaæ po obu stronach
granicy tych, którzy ¿ywi¹
wzajemn¹ niechêæ lub nawet
nienawiæ, ¿e jest to postawa destrukcyjna i nie rokuje dobrze na przysz³oæ.
Wyj¹tkow¹ sytuacj¹,
która pojawi³a siê w ¿yciu Autor przy Centrum Rzeby i Witra¿u
wilnian pod koniec opisywanego okresu, jest przesiedlanie ich do Polski. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e stanowi³o to niezwyk³e prze¿ycie w skali
indywidualnej i spo³ecznej, rzutuj¹ce na ca³¹ przysz³oæ. Trzeba by³o
porzuciæ kraj swego dzieciñstwa i udaæ siê praktycznie w nieznane.
Czym jest ten kraj, da³o siê dopiero odczuæ po jego opuszczeniu. Przyznajê, ¿e traktowa³em nasz wyjazd jako co atrakcyjnego, nowego,
maj¹cego posmak przygody, jednak przez oko³o dwa tygodnie w nowym miejscu, w Bia³ymstoku, nie mog³em pozbyæ siê stanów przygnêbienia i têsknoty za Wilnem. Dlatego w ksi¹¿ce opisa³em dalsze losy
mieszkañców gospodarstwa Gintowtów, jak te¿ ich przyjació³ po przybyciu do Polski. Wydaje siê, ¿e sposoby ich przystosowywania siê do
nowej rzeczywistoci w ró¿nych regionach Polski i w ró¿nym czasie
mog¹ stanowiæ godny szerszego, kompleksowego opracowania problem psychologiczno-socjologiczny.
Poprzedniego, wileñskiego etapu ¿ycia nie da siê wymazaæ z naszej
wiadomoci. Tkwi on, nawet podwiadomie i ujawnia siê w nas ci¹gle (np. w twardym ³ i h w mowie). Nie mo¿emy te¿ inikn¹æ okazji do
tego, aby od czasu do czasu znów znaleæ siê w naszej ojcowinie, aby
przypominaæ jej przesz³oæ i podziwiaæ teraniejszoæ.
Henryk Czarniawski
Henryk Czarniawski, W gospodarstwie Ginowtów na przedmieciu
Wilna, Polihymnia, Lublin 2009, s. 162.
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Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta. Zebra³, opracowa³
i zdjêcia wykona³  Romuald Mieczkowski, Biblioteka
Znad Wilii (dalej BZW) 3, Wilno 2009
Wiersze 50 autorów  Polaków (z Wilna, Polski, na emigracji),
m.in. Litwinów, Bia³orusinów, Tatara, Rosjanina tworz¹ unikalny
wspó³czesny portret Miasta, s¹ hymnem jego codziennoci i wiêta.
Wród autorów s¹ m.in. Tomas Venclova i Vytautas Landsbergis,
Zianon Pazniak, Barbara Gruszka-Zych i Leszek D³ugosz, Alicja
Ryba³ko, Wojciech Piotrowicz, Henryk Ma¿ul, Józef Szostakowski
i S³awomir Worotyñski. Szczêliwe to miasto, o którym pisze siê wiersze i piewa
pieni. Wilno nadal oczarowuje, zachwyca, czasami  boli. Obdarza swym natchnieniem kolejne ju¿ pokolenia twórców, inspiruje przyby³ych do niego artystów i poetów. W opracowaniu s¹ wklejki z 24 zdjêciami Grodu nad Wili¹.
Romuald Mieczkowski, Nikt nie wo³a. BZW 2, Wilno 2008
W wierszach zawarta jest z³o¿onoæ nieodwracalnych zmian, autor
stara siê uzmys³owiæ sens wielkich i ma³ych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w nich bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o
czym innym. To widzenie wiata dope³niaj¹ fotogramy, którymi
szkicuje Miasto, potraktowane nie dos³ownie, tylko jako otoczka
dla zawartych prze¿yæ.
Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino
i inne opowiadania wileñskie. BZW 1, Wilno 2007
Literatura, dotycz¹ca Wilna i Wileñszczyzny, cieszy³a siê sympati¹
przed wojn¹, istnia³a w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano
na emigracji. Z now¹ si³¹ pojawi³a siê po zdobyciu niepodleg³oci, w
wiêkszoci jednak opisywa³a wojenn¹ gehennê i ³agry. A co dzia³o siê
na terenach, na których pozostali Polacy? Takich wiadectw niewiele, szczególnie naocznych wiadków. To próba przypomnienia o nas,
o ich przesz³oci, dniu dzisiejszym, snach i marzeniach.
Magdalena Mieczkowska, Tam. Oficyna Literatów
i Poetów Pod Wiatr, Warszawa 2005
Tomik wierszy nagrodzonych na poetyckim konkursie im. Zbigniewa Herberta w serii Polska Literatura na Kresach, z przedmow¹ Rafa³a ¯ebrowskiego i Zbigniewa Jerzyny, grafikami, wykonanymi przez autorkê.
Ksi¹¿ki do nabycia w Wilnie: w PGA Znad Wilii, Iganytojo
2/4; w Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76; w ksiêgarni Elephas, Olandø 11. W Warszawie: w G³ównej Ksiêgarni Naukowej
im. B. Prusa, Krakowskie Przedmiecie 7; w Domu Spotkañ z Histori¹, ul. Karowa 20; w Gryfie, ul. J. D¹browskiego 71.
Mo¿na je zamówiæ poczt¹: znadwilii@wp.pl,
galeriaznadwilii@gmail.com
Tel. w Wilnie: 370 5 2123020,
w Polsce: 48 508764030
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KARTY Z HISTORII WILNA
OBRONA OSTREJ BRAMY W 1794 ROKU
W³adys³aw Zajewski
Lucien Febvre pisa³ ongi,
¿e historyk nie mo¿e zrozumieæ wielkich wydarzeñ
przesz³oci bez uwiadomienia sobie, co i jak g³ówni aktorzy wydarzeñ myleli o tradycji w³asnego narodu i jak¹
mieli wizjê przysz³oci, podejmuj¹c swoje dramatyczne
Biskupi  Józef Kossakowski i Ignacy Massalski
dzia³ania.
Jak ka¿de znacz¹ce wydarzenie w przesz³oci, jest ona spowita wieloma mitami, w tym tak¿e mitem obojêtnoci duchowieñstwa katolickiego na zbrojne zmagania Insurekcji 1794 (w tym miejscu z regu³y wymienia siê tragiczny los biskupów Józefa Kossakowskiego oraz Ignacego
Massalskiego i u³askawionego przez T. Kociuszkê biskupa Wojciecha
Kraszewskiego), z drugiej znów strony pisze siê o izolowaniu siê wielu
g³ównych uczestników wydarzeñ 1794 roku od ¿ycia Kocio³a. Jednak¿e g³êbsza analiza perypetii Insurekcji wileñskiej pozwala na sformu³owanie tezy nie tylko o znacznej odmiennoci rewolucji litewskiej w sensie jej silniejszej radykalnoci w porównaniu z Warszaw¹, lecz tak¿e znacznie szerszego zaanga¿owania siê duchowieñstwa zakonnego i wieckiego w Insurekcjê i duchowego jej wspierania. Nie darmo wszak póniej
Miko³aj Repnin zarzuca³ zakonom pijarów i dominikanów, ¿e swoimi
zgubnymi wp³ywami zarazi³y m³ód litewsk¹ i obci¹¿y³ wymienione
zakony, i¿ przygotowa³y grunt do rewolucji 1794 roku.
Obraz Wilna przed Insurekcj¹ 1794 roku
Gdy w 1784, a wiêc 10 lat przed Insurekcj¹ Kociuszkowsk¹, 30letni profesor historii naturalnej z Gdañska Georg Forster (1754-1794)
wje¿d¿a³ do Wilna, aby tam z protekcji ksiêdza biskupa p³ockiego Micha³a Poniatowskiego, brata króla, obj¹æ katedrê historii naturalnej w Szkole
G³ównej Wileñskiej (na lata 1784-1787), wyrwie mu siê okrzyk radoci i
podziwu, za w swoim dzienniku podró¿y zanotuje:
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Po³o¿enie Wilna zaskakuje podró¿nego, gdy przyje¿d¿a na stoki doliny, gdzie roz³o¿one jest ca³e, du¿e
miasto z jego ³adnymi wie¿ami, naprawdê wygl¹da
ono majestatycznie i wspaniale1 .
Wilno w 1794 liczy³o ok. 20 tys. mieszkañców. Warszawa  115, a Gdañsk  35 tysiêcy.
Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e w Wilnie w tym
czasie by³o blisko 12 tys. mieszczan, w tym okoGeorg Forster
³o tysi¹ca mieszczan pochodzenia niemieckiego;
6 tys. ¯ydów, 3 tys. szlachty  obywateli oraz ponad tysi¹c ksiê¿y
i zakonników. Liczby te nale¿y oczywicie traktowaæ ostro¿nie.
Ówczesne Wilno otoczone by³o wa³ami obronnymi, niezbyt wysokimi i nadw¹tlonymi, za na zewn¹trz wa³ów przebiega³a fosa nape³niona wod¹. Do miasta prowadzi³o 9 bram: Brama Ostra, Subocz, Rudnicka, Trocka (murowana), Wileñska, Tatarska, Mokra i
Zamkowa oraz baszta zwana Okr¹g³¹2 .
G³ówna arteria miejska bieg³a od Góry Zamkowej ulic¹ Zamkow¹ i Wielk¹ ku Bramie Ostrej (zwanej czasem Miednick¹), czyli
z pó³nocy na po³udnie. Druga du¿a arteria miejska prowadzi³a ulic¹
Niemieck¹ i Wileñsk¹ ku przeprawie przez Most Zielony na Wilii, a
wiêc ku pó³nocy, sk¹d przez Jewie, ¯y¿mory prowadzi³ trakt na
Kowno. ródmiecie zdobione by³o przez liczne kocio³y, g³ównie
barokowe oraz garæ wspania³ych budowli wieckich. Ozdob¹ by³
Ratusz Miejski, przebudowywany w stylu neoklasycznym przez
Wawrzyñca Gucewicza od 1783, Pa³ac biskupa Ignacego Massalskiego (zwany póniej Pa³acem Rzeczypospolitej), Pa³ac Radziwi³³ów (tzw. Kardynalia), dawny Pa³ac Chodkiewiczów (Wielka
24) czy Pa³ac Paców (Wielka 23) lub te¿ Pa³ac Mostowskich. W
sumie w ródmieciu znajdowa³o siê oko³o 10 pa³aców magnackich oraz (wraz z
przedmieciami) 40 kocio³ów, w tym 32 katolickie z 15 klasztorami mêskimi i 5 ¿eñskimi. O tym, ¿e klasztory
odgrywa³y rolê nie tylko kontemplacyjn¹, lecz
tak¿e donios³¹ w utrzymywaniu kultury ³aciñskiej, w zgodzie z du- Królowie Zygmunt I Stary i Zygmunt August
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chem narodowym polskim, mo¿e wiadczyæ reakcja ksiêcia genera³a Miko³aja Repnina, który po
zdobyciu Wilna w sierpniu 1794 szczególnym represjom podda³ zakon pijarów i ojców dominikanów wileñskich3 .
U schy³ku XVII wieku Wilno bardzo przeobra¿aJózef Wybicki
³o siê i nabiera³o charakteru wrêcz mieszczañskiego,
aczkolwiek pokan¹ liczbê ludnoci stanowi³a tak¿e s³u¿ba domowa
wszelkiego rodzaju, obs³uguj¹ca g³ównie domy zamo¿nych obywateli szlacheckich. Wed³ug J. Jaroszewicza, mieszczanie wileñscy ju¿ na
sejmie bielskim w 1564 uzyskali przywilej, i¿ s¹ wy³¹czeni ze statutu
litewskiego, natomiast podlegaj¹ prawu magdeburskiemu, co zaaprobowa³ Zygmunt August 16 stycznia 1566. O tym ¿e Wilno by³o miastem zamo¿nym za ostatnich Jagiellonów wiadczy
i taki fakt, ¿e Zygmunt I
Stary obci¹¿y³ je w 1529
roku podatkiem, wynosz¹cym 1500 kop groszy litewskich (1 kopa = 26 z³), natomiast Kowno p³aci³o 300
kop, Grodno  180, Brzeæ
 150, Bielsk  100, za
Miñsk  50 kop 4 . Ale u
schy³ku XVIII w. g³ówne i
najbogatsze sklepy oraz magazyny w Wilnie opanowane by³y przez mieszczan
niemieckich. Du¿a liczba
¯ydów, Niemców oraz prawos³awnych, którzy osiedlali siê na ziemi wileñskiej
w sprzeciwie do reform,
dokonanych w cerkwi
przez Piotra I, stwarza³a
pewn¹ szczególn¹ specyfikê w pracy misyjnej licznych tu zakonów. W mie- Górne partie bramy z herbem WKL, ni¿ej  g³ówcie znajdowa³y siê zakony ka Hermesa oraz otwory dla dzia³; Ostra Brama
dominikanów, bernardy- od strony dawnego ogrodu
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nów, pijarów, karmelitów bosych, franciszkanów, kapucynów, ojców
misjonarzy.
Wszystkie posiada³y
swoje kocio³y, niezakonnymi by³y: w. Jana,
w. Kazimierza oraz katedra wileñska. DodajAdam Kazimierz Czartoryski i Joachim Litawor
my, i¿ do roku 1737 w
Chreptowicz
kociele w. Jana wyg³aszane by³y kazania tak¿e w jêzyku litewskim (by³ jeden kap³an,
znaj¹cy litewski). Cytowany ju¿ Jaroszewicz pisze, i¿ tak¿e i w innych kocio³ach wileñskich musieli byæ kaznodzieje litewscy, wnosiæ
to mo¿na z przywileju biskupa Abrahama Wojny z 23 wrzenia 16375 .
Ten¿e przywilej pozwala tak¿e na g³oszenie kazañ w jêzyku niemieckim dla mniejszoci niemieckiej w Wilnie. Z regu³y g³oszone
one by³y w kociele w. Ignacego, gdzie Niemcy mieli swój o³tarz
oraz mo¿liwoæ spowiedzi w swoim jêzyku, bowiem nie rozumieli
mowy ani polskiej, ani litewskie 6 . W tym czasie u schy³ku XVIII
wieku istnia³o w Wilnie 5 drukarni: akademicka, oraz zakonne  pijarów, franciszkanów, bazylianów i eks-jezuitów.
Aczkolwiek Szko³a G³ówna Litewska nie prze¿ywa³a jeszcze
swego rozkwitu, mimo misji Józefa Wybickiego (1777) z ramienia Komisji Edukacji Narodowej, to jednak budzi³a siê ju¿ do
¿ycia narodowego, a nawet pobudza³a ¿ycie intelektualne w
miecie. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e w 1793 w Szkole
G³ównej Litewskiej w niedzielê i wiêta profesor Józef Mickiewicz dawa³ bezp³atne wyk³ady z pocz¹tków arytmetyki, geometrii i mechaniki dla m³odzie¿y rzemielniczej, co wiêcej 
wyk³ady te okraszano nawet bezp³atnym piwem dla s³uchaczy!
Dodajmy jeszcze, ¿e ksi¹¿ê Adam Kazimierz Czartoryski i Joachim Litawor Chreptowicz ochronili Szko³ê G³ówn¹ Wileñsk¹
przed pomys³ami niektórych reformatorów, aby przekszta³ciæ
j¹ w Liceum Wileñskie.
Wilno, mniej przeorane pr¹dami Owiecenia ni¿ Warszawa, mia³o
intensywne ¿ycie parafialne, obfity ruch wydawniczy, za zakony pijarów i dominikanów pozostawa³y w otwartej opozycji do rz¹dów braci
Kossakowskich na Litwie, krzewi³y patriotyzm wród m³odzie¿y wileñskiej, krytycznie patrzy³y na targowiczan.
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Uroczystoci religijno-patriotyczne w kociele w. Jana
Urzêdowy raport ministra pe³nomocnego Rosji w Polsce, gen. Osipa Igelstroma z 9 (20) kwietnia 1794, adresowany do Katarzyny II,
oznajmia³: Poniewa¿ jak siê okazuje, król jest przyczyn¹ obcego zamêtu
w Polsce, nale¿y wiêc przypuszczaæ, ¿e w krótkim czasie i na Litwie
wybuchnie rewolucja, w której wezm¹ udzia³ wezwani przez manifesta i
Akta Powstania, buntownika Kociuszki (które mia³em zaszczyt ju¿
przedstawiaæ WCMoci) nie tylko wojsko i szlachta, ale i mieszczanie,
i w³ocianie, dzia³aj¹c zbrojnie7
Przewidywania gen. Igelstroma by³y trafne, tyle, ¿e spónione. Impet
rewolucji wileñskiej ca³kowicie zaskoczy³ garnizon rosyjski w miecie;
rozbita zosta³a dywizja gen. mjra Miko³aja Arseniewa, za on sam i
grupa wy¿szych oficerów  pojmana do niewoli. Mo¿na powiedzieæ,
¿e los sprzyja³ powstañcom litewskim. Si³y rewolucyjne liczy³y pocz¹tkowo ponad 11 tys. ¿o³nierzy, z tym, ¿e brakowa³o bardzo artylerii
polowej oraz amunicji. Armia okupacyjna rosyjska na Litwie w tym
momencie nie przekracza³a w sumie 10-11 tys. Przewaga moralna zdecydowanie by³a po stronie insurgentów. Rosjanie byli zdemoralizowani
poniesion¹ pora¿k¹ w Wilnie. Natomiast trafnie rozumieli sytuacjê od
strony militarno-strategicznej, i¿ klucz do sukcesu zale¿y od tego, w
czyim rêku znajdzie siê Wilno. Bardzo przewiduj¹co skonstatowa³ to
póniejszy zdobywca Wilna, rosyjski gen. Bohdan Knorring, i¿ wraz z
upadkiem Wilna na Litwie wszystko bêdzie skoñczone8 . Ale z tego faktu
zdawa³a sobie sprawê powo³ana Rada Najwy¿sza Tymczasowa Litewska i jej organ, kieruj¹cy strategi¹ wojskow¹ na Litwie  Deputacja
Tajna Wileñska. W pimie do Najwy¿szego Naczelnika Tadeusza Kociuszki z 4 czerwca 1794 oznajmia³a:
Obrona miasta Wilna zdaje siê dla prowincji litewskiej najpotrzebniejsz¹ rzecz¹, bo to jest jedyne miasto, którego egzystencja utrzymuje

Dowódcy Rosyjskiej Armii, genera³owie Miko³aj Repnin, Osip Igelstroma, Bohdan Knorring i brygadier Lewin August von Bennigsen
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energiê ca³ego kraju, a przy tym, jest ród³em magazynów, pieniêdzy i fabryk ró¿nych, które doæ piesznie awansuj¹ i dzi jest ludwisarnia armat szczêliwie rozpoczêta. Ze strat¹ wiêc miasta Wilna, stratê
prowincji naszej i opanowanie onej przez nieprzyjaciela, obok k³aæ koniecznie nale¿y9 . W Wilnie przeto
najszybciej uwiadomiono sobie, ¿e to, co siê dzieje
w tym miecie i na prowincji litewskiej, ma decyduj¹ce znaczenie dla losów powstania w Koronie. NajGenera³ Dezydery
trafniej sformu³uje tê myl ju¿ w nastêpnym powstaCh³apowski
niu gen. Dezydery Ch³apowski, pisz¹c: Na Litwie by³a
i jest ca³a zagadka niepodleg³oci naszej10 . Tak wiêc, Rada Najwy¿sza
Tymczasowa Litewska i jej Deputacja Tajna od samego pocz¹tku wiadome by³y, ¿e los ca³ego kraju polskiego zale¿y od losu Litwy11 .
Ale ta Florencja Pó³nocy, jak nazwali niektórzy podró¿nicy Wilno,
by³a tak¿e ród³em
ogromnej si³y moralnej z
tej racji, ¿e liczne wi¹tynie czynnie w³¹cza³y
siê do narodowej Insurekcji i udziela³y jej zdecydowanego wsparcia.
Ju¿ 24 kwietnia 1794
obywatele i mieszkañcy
miasta Wilna powo³ali
Radê Najwy¿sz¹ Tymczasow¹ pod prezydencj¹ wojewody nowogrodzkiego Józefa
Niesio³owskiego
i
uchwalili Akt Powstania
Litewskiego, odczytany
przez pisarza Jerzego
Bia³opiotrowicza i nastêpnie wszyscy t³umnie udali siê do kocio³a
akademickiego w. Jana
na podziêkowanie Najwy¿szej Opatrznoci za
przypieszony moment Plan Wilna z koñca XVIII stulecia
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bez przyk³adu w dawniejszych dziejach narodu i uproszenia potê¿nego ramienia Boga
Zastêpców na pomstê
krzywdy cierpi¹cego
ludu. Te Deum Laudamus zaintonowa³
ksi¹dz biskup Toczy³owski w przytomnoci licznego pañstwa, ksiê¿y Komendant Wawrzyniec Gucewicz i jego wspó³czebiskupów, pra³atów i sny pomnik w Wilnie, na placu jego imienia
ca³ej kapitu³y katedralnej, jako te¿ Szko³y G³ównej Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego w ubierze ceremonialnym i niezmierzonego ludu, którego
obrzerny koció³ z dziedziñcami zaledwo móg³ obj¹æ12 .
Dwa fakty z tej relacji Gazety Narodowej Wileñskiej, redagowanej przez ksiêdza profesora Filipa Nereusza Golañskiego (1753-1824),
godne s¹ podkrelenia: w tych uroczystociach patriotycznych uczestniczy równie¿ hierarchia Kocio³a katolickiego w Wilnie oraz z regu³y
ogromne rzesze spo³eczeñstwa. Dodajmy do tego, ¿e wykonana w tym¿e dniu przysiêga na wiernoæ Ojczynie i podpisana przez 2.328 obywateli i mieszkañców Wilna, mia³a ewidentn¹ inwokacjê religijn¹, oznajmia³a bowiem jej treæ, i¿ przysiêgamy Panu Bogu Wszechmog¹cemu w
Trójcy wiêtej Jedynemu, jako Ojczynie ¿yciem i maj¹tkiem najgorliwiej s³u¿yæ bêdziemy...13
Wymowne te¿ by³o, i¿ w sobotê 3 maja 1794 odby³y siê w Wilnie na
wielk¹ skalê obchody uroczyste trzeciej rocznicy uchwalenia konstytucji 3-ego Maja, na sejmie legalnym ustanowionej, powtórnie piewane by³o w Kociele Akademickim (w. Jana) uroczyste Te Deum Laudamus przez ksiêdza (Jana Napomucena) Kossakowskiego biskupa,
koadiutora inflanckiego, w obecnoci Rady Najwy¿szej Narodowej i
wszystkich Deputacji wieckiego i zakonnego duchowieñstwa, obywatelstwa i wojskowych, tudzie¿ Szko³y G³ównej Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego14 . Wiadomoæ ta posiada wymowê szczególn¹, bowiem w
Warszawie z powodu niechêci do króla, obchody na tak¹ skalê jak w
Wilnie nie odby³y siê! W Wilnie w³adze powstañcze i duchowieñstwo
solidarnie manifestowa³y poszanowanie dla uchwa³ Sejmu Wielkiego,
dla narodowych tradycji, które Targowica usi³owa³a przy pomocy rosyjskich bagnetów unicestwiæ. 19 i 20 maja 1794 odby³y siê w kociele
akademickim w. Jana uroczyste egzekwie za dusze poleg³ych w oswo75
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bodzeniu Ojczyzny ¿o³nierzy podczas ró¿nych w Wilnie i za Wilnem
utarczek z nieprzyjacielem15 . Ju¿ wieczorem 19 maja odezwa³y siê dzwony wszystkich wileñskich kocio³ów. Nazajutrz odby³y siê g³ówne uroczystoci ¿a³obno-patriotyczne z udzia³em Gwardii Miasta Wilna, z
komendantem Wawrzyñcem Gucewiczem, komendantem miasta Wilna gen. Jerzym Grabowskim i cz³onkami Rady Najwy¿szej Tymczasowej Litewskiej. Uwagê powszechn¹ zwraca³a szczególna dekoracja
rodka wi¹tyni: Na wspania³ym postumencie, czarnym suknem okrytym i zewsz¹d rzêsistym wiat³em otoczonym, pomiêdzy wzniesionymi
trofeami z frontu i po bokach z sztandarów i broni porz¹dnie u³o¿onej,
tudzie¿ przy armatach, a oko³o nich z³o¿onych kulach 48-omio funtowych i ró¿nych znaków militarnych, na czele postumentu zawieszonych,
pomiêdzy którymi ni¿ej widaæ by³o zdobyte na nieprzyjacielu sztandary,
wyniesiona by³a w górê urna, czarn¹ krep¹ przepasana z napisem, z
tym napisem z Ksi¹g Machabejskich Pisma wiêtego: Lepiej nam
umrzeæ na wojnie, ani¿eli patrzeæ na nieszczêcia Narodu naszego16 .
Mszê wiêt¹ odprawi³ ksi¹dz Pilchowski, oficja³ wileñski, wespó³ z
ksiê¿mi wikariuszami katedralnymi. Kazanie patriotyczne wyg³osi³ gorliwie w Winnicy Pañskiej pracuj¹cy kap³an-obywatel ksi¹dz Micha³ Karpowicz, profesor w Szkole G³ównej W. Ks. Litewskiego. Rozpocz¹³ je od cytatu z Ksi¹g Machabejskich: Rzekli ka¿dy do bliniego swego: Podniemy
upadek narodu naszego, a walczmy za lud nasz. I zebra³ siê zjazd, aby byli
gotowi na wojnê, ¿eby siê modlili i prosili mi³osierdzia. Wed³ug relacji Gazety
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Balkonik kutego ¿elaza wi¹tyni akademicka w. Janów

Narodowej Wileñskiej istot¹ kazania ks. Karpowicza by³a teza, ¿e mieræ
poleg³ych teraz na bitwach z nieprzyjacielem najwiêksz¹ jest dla Ojczyzny
pos³ug¹; po wtóre, ¿e ta¿ mieræ dla Ojczyzny podjêta najwiêksz¹ jest teraz
i na potem w potomnoci dla rodaków nagrod¹. W g³êbokim milczeniu
s³uchano piêknej wymowy patriotycznej ksiêdza tak, i¿ obszerny koció³
zaledwie móg³ pomieciæ najliczniej zgromadzone ró¿nych stanów i profesji
obywatelstwo. Co wiêcej, sprawozdawca przekaza³ nam relacjê s³uchaczy
tego wzruszaj¹cego kazania: widzieæ by³o na twarzach ducha pobo¿noci i
rozrzewnienie tak w osobach Radê Najwy¿sz¹ sk³adaj¹cych, bli¿ej wyniesionego postumentu stoj¹cych, jako te¿ i innych, którzy niemniej dalsze
losy Ojczyzny, jak i dusze ziomków mê¿nie w boju poleg³ych, Bogu Zastêpców polecali. Bardzo te¿ wymowne, ¿e Rada Najwy¿sza Tymczasowa
Litewska wyda³a polecenie, aby patriotyczne kazanie ks. profesora Karpowicza za dusze poleg³ych w czasie rewolucji ¿o³nierzy by³o natychmiast
wydrukowane oddzielnie i rozpowszechnione wród ludu17 .
Gdy na polecenie Najwy¿szego Naczelnika Tadeusza Kociuszki Radê
Najwy¿sz¹ Tymczasow¹ Litewsk¹ zast¹pi³a (od 10 czerwca 1794) bardziej powci¹gliwa Deputacja Centralna Litewska, w jej sk³adzie znalaz³ siê tak¿e z przeznaczeniem do Wydzia³u Instrukcji ksi¹dz sufragan
wileñski Dawid Pilchowski, którego póniej z powodu niedyspozycji,
zast¹pi³ ks. Mickiewicz18 .
Gdy dzia³ania wojenne na Litwie przybra³y z czasem obrót niepomylny dla powstañców, Wilno przygotowywa³o siê do odparcia szturmu nieprzyjacielskiego. Dla podniesienia ducha obywatelskiego odbywa³y siê w pobli¿u miasta g³ównego, na polach Pohulanki, doæ czêsto
przegl¹dy i musztry garnizonu oraz Gwardii Miejskiej pod okiem gen.
J. Grabowskiego i Gucewicza. Taki imponuj¹cy pokaz umiejêtnoci
Gwardii Miejskiej oraz obywateli województwa wileñskiego desygno78
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wanych do pospolitej obrony pod dowództwem gen. mjra Tadeusza
Korsaka, ex-pos³a na Sejm 4-letni, odby³ siê na placu ko³o Pohulanki 25
czerwca 1794. Zgromadzeni obroñcy, powiêcaj¹c dla Ojczyzny mêstwo swoje, ¿ycie i maj¹tek, zaczynali od Boga, przytomni mszy wiêtej
(podczas której ksiê¿a wikariusze katedralni piewali) pod namiotem
odprawuj¹cej siê i obrz¹dkowi powiêcenia chor¹gwi wojewódzkiej i
sztandarów przez obywatela ksiêdza Po³ubiñskiego, sekretarza wojewódzkiego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, administratora diecezji
wileñskiej; obywatel ksi¹dz Micha³ Karpowicz zwyk³¹ swoj¹ wymow¹
w duchu chrzecijañskim i obywatelskim gorliwie do serca mówi³. A
wszyscy w dobrej sprawie i Boskiej pomocy zaufani, nieodrodnym potomkom walecznych przodków, pomylnej wyprawy ¿yczyli19 .
Nastêpnego dnia, tzn. we czwartek, 26 czerwca, z dyspozycji administracji duchownej Diecezji Wileñskiej, w przytomnoci kapitu³y, duchowieñstwa tak wieckiego, jako te¿ zakonnego oraz licznie zgromadzonego
ró¿nych klas ludu, odprawi³o siê nabo¿eñstwo za szczêliwe powodzenie
wojsk Rzeczypospolitej i zachowanie drogiej dla Narodu osoby Najwy¿szego Naczelnika (T. Kociuszki) przez solenn¹ procesj¹ z Kocio³a Akademickiego w. Jana do grobu wiêtego Kazimierza (w katedrze), w czasie
której piewano psalmy b³agalne o pogromienie nieprzyjació³, a w kaplicy
ksi¹dz Kossakowski biskupim obrz¹dkiem piewa³ mszê, suplikacje i wzywanie wiêtych patronów polskich z modlitw¹ gorliw¹, stosowanie do teraniejszych okolicznoci krajowych u³o¿on¹20 . Zaanga¿owanie duchowieñstwa diecezji wileñskiej w zwyciêstwo Insurekcji 1794 znacznie przekracza³o swym rozmachem podobny udzia³ duchowieñstwa w Warszawie.
Lipiec 1794: obroñcy Ostrej Bramy
A¿ do chwili bitwy pod So³ami (25 czerwca) inicjatywa militarna na
Litwie nale¿a³a do strony polskiej. Ale po odwo³aniu gen. Jakuba Jasiñskiego przez Kociuszkê po niefortunnej bitwie pod So³ami i mianowaniu na jego miejsce gen. Micha³a Wielhorskiego (przyby³ do Wilna 15
czerwca) sytuacja znacznie siê zmieni³a. Inicjatywê strategiczn¹ na Litwie praktycznie przejêli Rosjanie. Gen. Wielhorski, szczery patriota,
schorowany, ma³o znaj¹cy lokalne stosunki, okaza³ siê wy³¹cznie zwolennikiem taktyki obronnej. Tymczasem armii litewskiej brakowa³o broni
ciê¿kiej i lekkiej, amunicji i pieniêdzy. Powo³ano w Wilnie z inicjatywy
Rady Najwy¿szej Tymczasowej Gwardiê Miejsk¹ z przeznaczeniem do
obrony miasta przy wspó³dzia³aniu z wojskiem liniowym. Ju¿ w po³owie maja 1794 liczy³a ona oko³o 3 tys. ludzi uzbrojonych w piki, karabiny, pistolety, topory, berdysze... Obraz by³ poruszaj¹cy  pisa³ spra79
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wozdawca Gazety Narodowej
Wileñskiej  widzieæ ojców i m³odzie¿ razem w zapale cnotliwym,
gotowych na obronê ca³oci powszechnej i wziêcia zemsty z nieprzyjaciela...21
Ale nie³atwo by³o komendantowi
Gwardii
Miejskiej WawrzyñcoJakub Jasiñski i Micha³ Wielhorski
wi Gucewiczowi i przede wszystkim komendantowi miasta Wilna, gen. Jerzemu Grabowskiemu przekszta³ciæ niewyszkolonych mieszczan w sprawny i zdolny do obrony
miasta oddzia³ ludzi. Czêste æwiczenia, pokazy, musztry i inne formy
sprawnoci, demonstrowane na polach Pohulanki, wykaza³y wszak¿e,
¿e uda³o siê tego dokonaæ w znacznym stopniu wymienionym dowódcom. W koñcu maja 1794 desygnowano a¿ 800 ludzi do wzmocnienia
wa³ów i fortyfikacji miasta. Jak pisa³ wiadek tamtych zdarzeñ, przygotowane by³o na wszelki przypadek do odporu i obrony, s³owem czujnoæ
najwiêksza wszêdzie, z postanowieniem nawet wyst¹pienia za miasto przeciw nadchodz¹cemu nieprzyjacielowi22 . Jednak¿e ju¿ na prze³omie czerwca-lipca pojawi³y siê w miecie pierwsze symptomy paniki i czêæ bogatszych mieszczan opuci³a Wilno.
Tymczasem uda³o siê Rosjanom zmyliæ przewidywania Wielhorskiego. Genera³, pewny ¿e miasto nie jest zagro¿one, roz³o¿y³ swój
obóz wojska liniowego (4 tys. bagnetów i szabel) pod Worone¿em, 9
mil od Wilna, gdzie przygl¹da³ siê æwiczeniom ochotników-kosynierów z okolicznych wsi. Jak trafnie pisze w swych pamiêtnikach Micha³ Ogiñski, genera³ Wielhorski, stosuj¹c siê do rozkazów Kociuszki,
unika³ stanowczego spotkania i nie wa¿y³ siê przedsiêbraæ cokolwiek23 .
Wykorzysta³ to oddalenie gen. Wielhorskiego dowódca rosyjski na
Litwie gen. Bohdan Knorring, który wraz z brygadierem Bennigsenem
i Miko³ajem Zubowem postanowi³ nieoczekiwanie uderzyæ na Wilno i
wzi¹æ miasto z marszu. Si³y rosyjskie, szturmuj¹ce Wilno 19 lipca
1794, liczy³y od 7 do 8 tys. bagnetów i szabel oraz 20 do 30 dzia³
zaprzê¿onych. Atak by³ dobrze przygotowany, czujnoæ Wielhorskiego
zmylona: w samym Wilnie znajdowa³o siê bowiem tylko ok. 350 ¿o³nierzy wojska regularnego oraz niewiele ponad 1400 gwardzistów o bardzo s³abym uzbrojeniu. Przed Wilnem na po³udniowych wzgórzach
roz³o¿ony by³ pu³k gen. Jana Jakuba Meyena, licz¹cy ok. 2 tys. ¿o³nierzy, ale na wezwanie komendanta miasta gen. Jerzego Grabowskiego
ok. 500 ¿o³nierzy dotar³o do miasta, w³¹czaj¹c siê do walk obronnych.
Tymczasem Rosjanie uderzyli na Wilno z dwóch stron: od pó³nocnego
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wschodu bramê Zarzeczn¹ i Zamkow¹ szturmowa³ Micha³ Zubow, natomiast g³ówne si³y gen. Knorringa uderzy³y z po³udnia na Bramy: Ostr¹,
Rudnick¹ oraz Trock¹. Dobrze prowadzone uderzenie gen. Knorringa przynios³o w pierwszym dniu umiarkowane tylko sukcesy nacieraj¹cym: Jegry
moskiewskie z karabinierami i kozakami, tak przez ukryte zasadzki, jako
te¿ w otwartym boju nie przestawali wdzieraæ siê do miasta. Posuwali siê z
rozjuszeniem  pisa³ sprawozdawca Gazety Narodowej Wileñskiej tu¿ po
zakoñczeniu walk  natarczywie pod bramy Zarzeczn¹ i Ostr¹, ale zawsze
nieustraszenie od naszego rycerstwa i obywateli gromieni z wielkim popiechem i znaczn¹ strat¹ cofn¹æ siê musieli, a genera³owie ich przestali proponowaæ miastu kapitulacjê od komendanta Grabowskiego w dniu 19
odrzucon¹24 . Nie uda³o siê wszak¿e w dniu 19 lipca gen. Knorringowi
sforsowaæ Bramy Ostrej, zdo³a³ tylko doprowadziæ do odciêcia pu³ku gen.
Meyena, który po krwawej walce w pobli¿u Bramy Ostrej zmuszony by³
na skutek odciêcia od miasta przebijaæ siê na trakt raduñski.
Krwawe spustoszenie czynili kozacy i jegry p³ka Karawajewa na przedmieciu Zarzecze i w jego okolicach. Wed³ug relacji Gazety Narodowej
Wileñskiej, klasztor Panien Zarzecznych w perzynê obrócony; koció³ i
klasztor ksiê¿y Bernardynów podobnie¿ zniszczony, tyle domów i kamienic obywatelskich spalonych i z³upionych, a co najboleniejsza, tyle okrucieñstw w zabijaniu bezbronnych, w zamordowaniu p³ci s³abej i niewinnych dzieci, straszne i przera¿aj¹ce widoki okropnych ruin i popalonych
trupów25 . W nocy z 19 na 20 lipca p³onê³y przedmiecia Zarzecze i Antokol, a na po³udniu przedmiecia w. Stefana, Ostry Koniec i Dunajki. Noc
nast¹pi³a okropna  notowa³ w swoim Dzienniku biskup Jan Nepomucen Kossakowski,  powietrze z dymem od po¿arów zmieszane i spalenizn¹ zara¿one, p³omienie pal¹cych sie przedmieciów ciemnoci nocy
owietlaj¹ce; raz czerwone, drugi raz zaæmione ob³oki, gwiazdy i ksiê¿yc, wystawia³y na S¹d Ostateczny poprzedzaj¹c¹ godzinê. Jednak¿e niewymownie d³ug¹ wydawa³a siê nam ka¿da chwila okropnej tej nocy, któr¹
prze¿yæ ma³¹ ju¿ mielimy nadziejê26 .
O wicie 20 lipca Rosjanie wznowili szturm o Wilno. Zanosi³o siê, ¿e
Rosjanie wezm¹ szturmem Bramê Ostr¹. Wed³ug relacji bezimiennego
m³odocianego wiadka tych zdarzeñ, pu³kownik kozacki Dejow, wysadziwszy mocne podwoje Bramy Ostrej, wychodzi z triumfem przez tê bramê konno na czele rozhukanego ¿o³dactwa z okrzykami radoci: nasz
horod, nasz horod!, gdy z zamurza kaplicy Pocieja pada wystrza³ z broni
rêcznej i z trafnego oka wymierzony, ciele trupem na miejscu naczelnika... Po utracie naczelnika swego, przestraszony hufiec nieprzyjacielski,
t³umem za nim cisn¹cy siê, omielaj¹c siê ani kroku dalej naprzód post¹piæ (zapewne te¿ z powodu wiêtoci obrazu cudownego Matki Boskiej
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tam umieszczonej, której ten wypadek przypisywali), zabrawszy trupa, zacz¹³
bez ³adu nazad cofaæ siê na przedmiecie, sk¹d przyszed³, cigany wystrza³ami ze strzelnic wa³owych i szybkim pop³ochowym marszem, w obawie
pogoni, opiera siê a¿ o milê za maj¹tkiem Niemie¿em, gdzie na wzgórzu o
wiorst 3 za maj¹tkiem, po lewej rêce, niedaleko drogi oszmiañskiej, grzebie jego27 . Tym zapewne ladem szed³ Adam Mickiewicz pisz¹c w Panu
Tadeuszu, i¿ pewna uboga kobieta
Widziana jako Dejów moskiewski jenera³
Wchodz¹c z pu³kiem kozaków ju¿ bramê otwiera³
I jak jeden mieszczanin zwany Czarnobacki,
Zabi³ Dejowa i zniós³ ca³y pu³k kozacki.
Wydaje siê, ¿e owa postaæ majora Czarnobackiego nie jest li tylko
fikcj¹ literack¹, bowiem cytowany ju¿ wiadek tych zdarzeñ, zaklina
siê w swoich wspomnieniach, i¿ zna³ osobicie owego zacnego starca
jeszcze przed Insurekcj¹. Twierdzi³, ¿e mieszka³ on w Wilnie na rogu
ul. Szklanej, w domu pañstwa Mokrzyckich. Ale wed³ug jego relacji, w
Ostrej Bramie strzela³ z broni rêcznej ksi¹dz karmelita bosy28 .
Natomiast ów mjr Czarnobacki w tym¿e czasie z armat¹ swoj¹ broni³
bramy Zarzecznej oraz mostu na rzece Wilii. Ju¿ Karawajew na czele
pu³ku jegrów wdziera³ siê na most, gdy dzielny starzec Czarnobacki przywlokszy ze swoimi harmatê nabit¹ kartaczami... wystrza³em ciele nie
tylko jego (Karawajewa), ale wielk¹ liczbê posuwaj¹cego siê za nim ¿o³dactwa, którego znaczna czêæ znajdzie grób w nurtach naszej Wilejki29 .
Potwierdza to cis³a na ogó³ relacja Gazety Narodowej Wileñskiej z 23
lipca oznajmiaj¹c: Dotychczas znajduj¹ jeszcze po ogrodach, przedmieciach, rowach i krzakach morderców mierci¹ orê¿em wolnego ludu zadan¹, ukaranych i dlatego szkoda nieprzyjacielska nierównie wiêksz¹ siê okaza³a,
ani¿eli wprzód rozumiano. Liczyæ ju¿ j¹ mo¿na dzi do 500, nie rachuj¹c w to rannych,
których pod³ug zwyczaju swego uwieli; potopionych w Wilence, zaginionych od tego¿
samego ognia, którym domy podpalili, bo
po podpaleniu i nasyceniu morderstwa, pl¹drowali i tam¿e sw¹ zgubê znaleli.
Bardzo znamienne, ¿e ten¿e nr XXIV
Gazety Narodowej Wileñskiej z 23 lipca
1794 z w³asnej inicjatywy uzna³ za konieczHetmana Micha³ Ogiñski
ne podanie do publicznej wiadomoci na82
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zwisk, acz nie wszystkich obywateli, którzy wyró¿nili siê w obronie
Ostrej Bramy w dniach 19 i 20 lipca 1794:
¯¹danie wielu obywateli, bêd¹cych dnia 19 i 20 t. m. w obronie Bramy
Ostrej, do której najmocniejsze nieprzyjaciel przypuszcza³ ataki, kaza³o
umieciæ w niniejszej Gazecie Publicznej wiadectwo, ¿e Grothauz kapitan Bereniewicz, Che³mowski, Bem, od 8-go regimentu oficerowie, tudzie¿
Nowicki, porucznik od strzelców, stawali przez wszystek czas przy wymienionej Bramie na czele ludu i mê¿nie z nim dzielili niebezpieczeñstwa.
Wiadomo te¿ jest, jako ten Szpinek, chor¹¿y brygady 2-giej, kilkadziesi¹t
ranami okryty, Wilczewski oficer od artylerii i tylu innych, którzy w bliznach chlubn¹ bêd¹ nosiæ cechê w obronie okopów na Pop³awach i w
dalszych miejscach, wykonanej mêstwa swego powinnoci, jakich obywatele w wdziêcznej radziby umieciæ pamiêci, ale niedok³adna o liczbie ich i
imionach wiadomoæ, za nadejciem chyba urzêdowego od Najwy¿szej
Komendy wyszczególnienia, póniejszym doniesieniem nagrodzona bêdzie.
Niestety, pe³na liczba obroñców Bramy Ostrej z lipca 1794 nie zosta³a
ju¿ og³oszona na ³amach Gazety Narodowej Wileñskiej. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e by³a
ona k³opotliwa dla gen. Micha³a Wielhorskiego, który dopiero pod wieczór 20 lipca przyby³ z odsiecz¹. Ale nawet ta okrojona lista zapomnianych obroñców Ostrej
Bramy, dziwnym trafem przeoczona przez
historyków Insurekcji 1794, mówi nam
bardzo du¿o. Co wiêcej, znajdujemy w in- Autor publikacji
formacji, podanej przez Gazetê Narodow¹ Wileñsk¹, twierdzenie rzetelne i prawdziwe, i¿ rzeczywistym obroñc¹ Bramy by³ lud miasta Wilna,
wymienieni za m³odsi oficerowie kierowali tylko jego dzia³aniami.
S³awi³ obroñców Wilna, wspó³braci Litwinów, sam Kociuszko
w rozkazie z 23 lipca 1794, nakazuj¹c z tej okazji salwê honorow¹ z
baterii miasta Warszawy30 .
Obrona Ostrej Bramy przesz³a do legendy, a jej piêkno pozosta³o na
zawsze w niezapomnianych strofach Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
W³adys³aw Zajewski
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OKRUCHY PAMIÊCI
DWA SPOTKANIA: DANIEL ÈAPRACKAS I SEREJA SZAPSZA£
Zenowiusz Ponarski
Kiedy nadchodzi dzieñ, gdy zastawiamy siê nad czasem minionym i
wracaj¹ obrazy z przesz³oci, pojawia siê chêæ wskrzeszania z pamiêci
pewnych wydarzeñ i ludzi, zwi¹zanych z nimi. Mam wiadomoæ, ¿e
niekiedy mog¹ byæ one obojêtne dla jednych, ale dla innych to ciekawa
lektura, zw³aszcza po latach. Kiedy nie wszystko by³o bia³e lub czarne, piêkne czy brzydkie  bywa³o ró¿nie. Tym fragmentem rozpoczynam cykl wspomnieñ, jako okruchy pamiêci. Dlaczego tylko okruszyny? Albowiem pamiêæ ludzka jest wybiórcza i nie wszystkie wydarzenia jednakowo zosta³y w niej zachowane. St¹d te¿, niezale¿nie od autora, pojawi¹ siê pewne luki, niektóre zniekszta³cenia lub przeinaczenia.
Hierarchia nazwisk jest rezultatem chronologicznej kolejnoci spotkañ. Pierwsze mia³o miejsce przed 70 laty, z Danielem Èaprackasem
(1910-1945), w Wilnie, w marcu 1940. Po klêsce wrzeniowej miasto
zajê³a Armia Czerwona, aby po szeciu tygodniach przekazaæ je Litwie.
Zosta³em 10 lutego tego¿ roku wraz z ojcem zatrzymany przez Saugumê (Urz¹d Bezpieczeñstwa Pañstwowego Litwy). Ojca zwolniono nastêpnego dnia, a mnie zabrano do wiêzienia na £ukiszkach.
Ojca zatrzymano jako cz³onka powsta³ej w Wilnie po 17 wrzenia
1939 Milicji Robotniczej, sk³adaj¹cej z cz³onków zwi¹zków zawodowych, klasowych i syndykalistycznych. Nale¿a³ do niej, jako konduktor Miejskiej Komunikacji Arbon, do Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Transportu Miejskiego, afiliowanego do ZZZ, pocz¹tkowo sanacyjnego, a pónej niezale¿nego. Milicj¹ kierowali ekonomista Stefan
Jêdrychowski i redaktor Bogdan Skarzyñski. Dzia³a³a obok Stra¿y Obywatelskiej, utworzonej przez Zarz¹d Miasta, pod wodz¹ adw. Stanis³awa Bagiñskiego i Gwardii Litewskiej, na której czele by³ dziennikarz
Augustinas Burokas. Milicja ochrania³a zak³ady pracy, Stra¿  porz¹dek w miecie, a Gwardia  placówki litewskie.
Mnie zatrzymano, bo w czasie rewizji znaleziono dzie³a J. Pi³sudskiego i broszurê M. Zdziechowskiego, krytykuj¹c¹ marsza³ka; broszurê Boles³awa Wita wiêcickiego Zdeptane prawo azylu, o deportacji
na Litwê uchodcy Kazisa Luky; pismo Wolnoæ Tadeusza Wieniawy-D³ugoszowskiego, poezje Leo Belmonta Rymy i rytmy; PPS-owski
Tydzieñ Robotnika (nr 44 z 23 padziernika 1938). Wród druków
by³o Franciszka Olechnowicza 7 lat w szponach GPU, wydane przez
autora i dostarczone do ksiêgarni, w której pracowa³em; pismo Pochodnia z 1919 (mo¿e z 1920), bibu³ê z pocz¹tku lat 30. i ¿urnal Ko85
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munistyczeskij Internacjona³, kupiony w dniu zatrzymania w ksiêgarni Mokslas (ul. Mickiewicza  róg Tatarskiej). Do niektórych druków mia³em stosunek osobisty. Wiersze Belmonta by³y z dedykacj¹
autora, a publikacje Olechnowicza i wiêcickiego podarowali mi autorzy. W Tygodniu Robotnika, (Czerwona Skrzynka, s. 9) by³a odpowied redakcji na mój list: ...Bardzo dziêkujemy Wam za s³owa uznania,
jak równie¿ uwagi. Informacje o ksi¹¿kach podamy w nastêpnym numerze. Ju¿ nie pamiêtam, o jakie ksi¹¿ki chodzi³o.
Tragiczne s¹ losy niektórych przywódców tych milicji. Skarzyñskiego i Bagiñskiego bolszewicy aresztowali w padzierniku 1939,
wywieli na Wschód, gdzie zaginêli bez wieci. Jêdrychowski ukrywa³
siê w podwileñskiej wsi i oczekiwa³ przyjcia Litwinów, co opisa³em
w Komentarzach do Alfabetu Mi³osza  Stefan Jêdrychowski (Znad
Wilii, 35/2008, s. 53-71), a Burokasa poszukiwa³o NKWD (w grudniu
2009 przes³a³em jego córce w Wilnie kserokopiê meldunku operacyjnego nr 47, z 15 padziernika 1939).
Po przes³uchaniu i kilkutygodniowym pobycie na £ukiszkach, jako
niebezpiecznego dla porz¹dku prawnego, zarz¹dzeniem Komendanta
Wojskowego deportowano mnie do wsi kocielnej Smilgiai (20 km od
Poniewie¿a). Z wiêzienia trafi³em do policyjnego aresztu przy zau³ku
w. Ignacego. W celi przebywa³ te¿ osobnik, którego miano konwojowaæ do miejsca zes³ania. M³ody inteligent, sympatyczny od pierwszego wejrzenia, przedstawi³ siê: Danielius Èaprackas, pracownik Banku
Litwy w Wilnie. Deportowany do Poniewie¿a. Zdziwi³em siê, ¿e nie
jest przejêty swoj¹ sytuacj¹ i przedstawi³em siê: nazwisko i imiê. I dalej:
Wilnianin, pracownik ksiêgarski, wys³any z rodzinnego miasta do jakiej dziury pod Poniewie¿em. Wyrazi³em obawê, ¿e znajdê siê na
Litwie bez znajomoci jêzyka w obcym zupe³nie rodowisku. Nie zamartwiaj siê, m³odzieñcze  us³ysza³em s³owa otuchy. Chc¹c mnie
oderwaæ od z³ych myli, opowiedzia³ o sobie. Zapamiêta³em, ¿e w styczniu 1940 z banku w Kownie, w którym pracowa³, oddelegowano go do
Wilna dla utworzenia oddzia³u. Wspomina³ o tym ogólnikowo, nie mówi¹c, dlaczego podpad³ Saugumie. Z tych zwierzeñ niewiele zrozumia³em, tylko wiedzia³em, ¿e chyba nie za bardzo zawini³, skoro jedzie w
strony rodzinne, do bliskich i przyjació³. Powiedzia³, ¿e jest Karaimem
i zdziwi³ siê, ¿e co nieco o nich wiedzia³em, bardzo siê zdumia³, gdy
poprosi³em go, aby opowiedzia³ o rodzinnym jego miecie.
Nastêpnego dnia, konwojowani przez ros³ych policjantów, jechalimy kolej¹ do Kowna. Mimo, ¿e przegadalimy ca³¹ noc w areszcie,
rozmowê zamierzalimy kontynuowaæ w poci¹gu. Ale konwojent gronie
spogl¹daj¹c rzek³: Ne kalbëkit lenkikai! (Nie mówcie po polsku).
Tyle litewski zna³em, by zrozumieæ te s³owa. Super szybki poci¹g, tzw.
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lux torpeda, mkn¹³ po torach. Po krótkiej podró¿y do Kowna przyjechalimy o zmierzchu. Z dworca do komisariatu w ródmieciu, gdzie
mielimy nocowaæ, by³o blisko. Prowadzono nas ulicami miasta. Chocia¿ mia³em nieprzespan¹ noc i moc wra¿eñ z rozmowy w areszcie,
zwróci³em uwagê na mnóstwo pijanych i wielu policjantów, których
ci pierwsi siê obawiali. Bali siê panicznie tych dorodnych ch³opów
(wzrostu co najmniej 180 cm) w operetkowych strojach, z du¿ymi
gumowymi pa³ami. Na ich widok czmychali do bram, za p³oty, gdzie
tylko popad³o. Na komisariacie dowiedzia³em siê, ¿e policjanci, spotykaj¹c na ulicy pijanych, od razu ich lej¹ bezlitonie pa³ami. Nastêpnego
dnia poci¹giem, nie tak luksusowym, pojechalimy do Poniewie¿a.
Mój wspó³pasa¿er by³ w podnios³ym nastroju.Widz¹c fatalny stan
mego ducha, uspakaja³, ¿e bêdzie blisko i mi pomo¿e. Wyj¹³ z portmonetki pewn¹ kwotê litów, któr¹ mi przekaza³, serdecznie powiadaj¹c: To
bêdzie na nowy pocz¹tek. Rozmawialimy swobodnie po polsku. Czy
policjanci byli mniej rygorystyczni, czy jêzyk ten nie by³ im obcy? Jak siê
dowiedzia³em, by³y tutaj okolice z du¿ym odsetkiem Polaków, ale nie w
Smilgiai, gdzie tylko aptekarz by³ Polakiem, i to nie miejscowym.
W Poniewie¿u mój rozmówca wysiad³ ze swoim policjantem. Ledwie
zd¹¿y³em siê z nim po¿egnaæ, jak poci¹g ruszy³ do nastêpnej stacji, o ile
pamiêtam  Daponai, na której konwojent przekaza³ mnie w rêce oczekuj¹cego w saniach naczelnika posterunku w Smilgiai, Motëki  nazwisko
zapamiêta³em, bo jego brat by³ dowódc¹ pu³ku, a w przysz³oci zosta³
genera³em Armii Czerwonej, dowódc¹ litewskiej dywizji w jej sk³adzie.
Okaza³o siê, ¿e diabe³ nie jest tak straszny, jak go sobie wyobra¿amy!
Na miejscu by³o jeszcze trzech deportowanych. Lotnik z Dêblina znalaz³
ciep³y k¹t u miejscowej akuszerki, pilnuj¹cej kochasia, aby z nikim siê nie
spotyka³. By³ Wacek  Wac³aw ¯emajtis z przedmiecia Wilna, chyba ze
nipiszek, w moim wieku. Przypadlimy sobie do gustu i namówi³ gospodarza ku³aka, u którego pracowa³, aby zatrudni³ mnie do pomocy. I
tak siê sta³o. Za psie pieni¹dze i wy¿ywienie pomaga³em Wackowi, który
mimo czysto litewskiego nazwiska, nie cierpia³ Litwinów. Znêca³ siê nad
koñmi gospodarza, podczas jazdy batem bi³ ich niemi³osiernie. Przekonywa³em go, aby koni pozostawi³ w spokoju.
By³ jeszcze Pranas Zaranka, z pobliskiej Krakenavy (20 km od Poniewie¿a ), który sta³ siê drugim moim przyjacielem. Oczytany i elokwentny
nauczyciel wiejski, wolnomyliciel i opozycjonista. Nie by³ komunist¹, o
których wyra¿a³ siê niepochlebnie, ani socjaldemokrat¹ lub ludowcem,
których lekcewa¿y³. Nie pyta³em go, z kim by³ zwi¹zany, ale obecnie
przypuszczam, ¿e sympatyzowa³ z socjalistami  rewolucjonistami (eserami), nieliczn¹ grup¹, pozosta³oci¹ caratu i pierwszych lat rewolucji w
Rosji. Na Litwie odgrywali pewn¹ rolê po zamachu w grudniu 1926 i
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podczas kilku puczów przeciwko rz¹dom Smetony. Spacyfikowani, przestali siê liczyæ. Jedni byli na emigracji (jak Luka w Wilnie), a drudzy 
przeladowani. Dowiedzia³em siê z ksi¹¿ki, wydanej podczas okupacji
niemieckiej, ¿e z bolszewickiego wiêzienia w Kownie wywieziono go do
Czerwieni (?) pod Miñskiem, gdzie zosta³ rozstrzelany.
Mieszka³ k¹tem u ideowego pobratymca, wielodzietnego krawca
Kerge, z którym dzieli³ biedê. ¯ywi³ siê prowiantem, przynoszonym
potajemnie z Krakenavy, po nocnej eskapadzie do domu, polnymi drogami. Przygarn¹³ mnie do siebie, za zgod¹ krawca, którego nazwisko
zapisa³o siê mojej pamiêci. Na miejscu tak siê z³o¿y³o, ¿e nie musia³em
szukaæ wsparcia kogokolwiek. Po kilku miesi¹cach Komendant Wojskowy zmieni³ decyzjê, na skutek za¿alenia ministra Obrony Narodowej zosta³em skazany na 6 miesiêcy obozu pracy w Dymitravie (tu¿
przy niemieckiej granicy), zwanym tak¿e obozem koncentracyjnym.
Chyba jestem w czepku urodzony. Znalaz³em w obozie wsparcie i pomoc z nieoczekiwanej strony  od Algirdasa Sliosoraitisa, lidera faszystowskiej organizacji Geleinis vilkas (¯elazny Wilk). Przeciwnik Smetony, przygotowywa³ pucz przeciwko niemu i dlatego trafi³ do obozu. Mia³ specjalny
status (nosi³ swoje ubranie i obuwie, nie mia³ ogolonej g³owy, dostawa³ prasê
i korespondencjê, procesowa³ siê z rz¹dem o wielkie kwoty). Mia³
swoich ludzi wród stra¿ników, a niektórzy oficerowie byli jego zwolennikami. Z nim przebywa³ jego adiutant, oficer armii litewskiej, Ignas
Taunis, który w obozie nadal mu s³u¿y³. By³em jego s¹siadem, (prycze
nasze by³y przyleg³e), z którym rozmawia³ o Wilnie, które go ¿ywo
obchodzi³o. Zaspakaja³em jego ciekawoæ na tyle, ile umia³em. Ale nie
poruszalimy spraw, budz¹cych kontrowersje. Zna³ literaturê polsk¹ i
rosyjsk¹ (ur. w £om¿y w 1900, podczas I wojny wiatowej przebywa³
w Rosji, a w 1917 ukoñczy³ gimnazjum w Jaros³awiu). Skrajny nacjonalista i zwolennik Voldemarasa, podczas rozmowy wydawa³ siê byæ
umiarkowanym politykiem, który wyczuwa³ sytuacjê na Litwie i wokó³
niej. By³ wrogiem Polski (Wilno siê k³ania³o!), ale w rozmowie nie by³
napastliwy, a prywatnie  sympatycznym rozmówc¹.
Nigdy mu siê nie skar¿y³em i o nic nie zabiega³em. Ale widz¹c, jak
wachmistrz znêca siê nade mn¹, Litwin z K³ajpedy, z którym razem
pracowa³em, utrudnia mi ¿ycie, osobicie podj¹³ interwencjê u naczelnika. I od razu wszystko siê odmieni³o. Wachmistrz przydzieli³ mi ³atw¹
pracê, a k³ajpedzianin stara³ siê byæ mi³y. Znêcanie siê nade mn¹ nie
by³o ¿adn¹ tajemnic¹. Napisa³ o tym we wspomnieniach (bez nazwiska
ofiary), M. umauskas, potem przewodnicz¹cy Rady Najwy¿szej Litewskiej SRR (W odmêtach walki ,Wilno 1973, lit.). Na moje zapytanie,
kogo mia³ na wzglêdzie, w rosyjskiej wersji wspomnieñ wymieni³ moje
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nazwisko (Moskwa 1975, ros.). Z tej ksi¹¿ki dowiedzia³em siê, ¿e Sliesoraitis uprzedzi³ obozowych komunistów o szykuj¹cej siê prowokacji
stra¿ników, którzy chcieli siê z nimi rozprawiæ i uciec do Niemiec.
Wdziêczni komunici zachowali mu ¿ycie, zsy³aj¹c na Syberiê. Interesowa³em siê jego losem i z relacji pamiêtnikarskich wiem, ¿e w trudnych warunkach zes³ania potrafi³ godnie siê zachowaæ.
Niedawno otrzyma³em pracê Modesta Kuodysa Warnie, Dymitrava,
Podbrodzie (Wilno 2007, lit.): Wed³ug niego (umauskasa), izolowani w
Dymitravie Voldemarowcy A. Sliosoraitis i I. Taunys namawiali administracjê do rozprawy z komunistami i ucieczki do Niemiec. Powo³uje siê na
s. 265 W odmêtach walki. Po pierwsze  mowa o wydarzeniach 1931
roku. Po drugie  na s. 482- 483 umauskas pisze: Wy, jako wojskowi,
musicie nam pomóc, zrozumielicie?  rozkazuj¹co rzek³ naczelnik.  O
czym pan mówi  zapyta³ Sliosoraitis.  O tym, ¿e trzeba z nimi koñczyæ,
dopóki jeszcze nie póno. Damy wam broñ i dzia³ajmy wspólnie. A potem
na konie i przez granicê do Niemiec. Koniec, kropka. Sliosoraitis odrzuci³
tê propozycjê i o niej nam opowiedzia³. Zatrzyma³em nad tym epizodem, z
którego wynika, jak mo¿na odwróciæ kota ogonem, zniekszta³ciæ fakty,
wiadomie lub wskutek w³asnej niedba³oci. Oskar¿enie Sliosoraitisa nie
tylko by³o bezpodstawne, ale ca³kowicie mija³o siê z prawd¹.
A teraz o Èapraskasie, którego wiêcej nie spotka³em. Od czerwca
1940 by³ oficerem ledczym Prokuratury m. Kowna. Podczas wojny z
Niemcami  w Czerwonej Armii, a póniej  w Prokuraturze LSRR, jako
prokurator ds. specjalnych. Jak podaje Ma³a Litewska Sowiecka Encyklopedia: Zgin¹³ (27 marca 1945) podczas wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych. (t. I, Wilno 1966, lit.). Mo¿na siê domylaæ, co by³o przyczyn¹ mierci, ale nie maj¹c danych, pozostawmy to bez komentarza.
Co jeszcze o nim wiadomo? W Poniewie¿u we wrzeniu 1928 bra³
udzia³ w tajnym zebraniu uczniów  komunistycznej orientacji, w którym uczestniczy³ tak¿e Józef Grygulewicz. A jako student zwi¹zany
by³ ze studenckim Towarzystwem Mi³oników Historii Scentia, które kontynuowa³o pracê Studenckiego Towarzystwa Marksistowskiego
Aurora (dzia³aj¹cego od maja 1930 do 1932) i Stowarzyszenia Stendros (o którym nic niewiadomo).
Drugim Karaimem, z którym siê spotka³em w 1947 roku w Wilnie, by³
J. E. Had¿i Seraja Chan Szapsza³, hachan Karaimów w Polsce. Urodzi³ siê
w Bachczysaraju na Krymie w 1873. Pochodzê ze starej patriarchalnej
rodziny  wspomina³ po latach.  Wszyscy moi przodkowie ¿yli i umierali w
starej karaimskiej twierdzy Czufut-Kale, z której w 1846 roku zszed³ i w
Bachczysaraju zamieszka³ mój ojciec  najstarszy z 18 dzieci mego dziadka.
Oto jak Adam Mickiewicz objania³ tytu³ sonetu Bachczysaraj: W
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dolinie, otoczonej ze wszech stron górami, le¿y miasto Bachczysaraj,
niegdy stolica Girajów, chanów krymskich. Stamt¹d pochodzi³ jego
ojciec, ogrodnik Mark. W wieku 8 lat rozpocz¹³ naukê w parafialnej
szkole, w której nauczano w jêzyku karaimsko-tatarskim. Gdy ojciec
od nauczycieli dowiedzia³ siê o jego wybitnych zdolnociach, umo¿liwi³ mu naukê rosyjskiego, którego na miejscu prawie nikt nie zna³. A w
wieku 11 lat wyjecha³ do starszego brata, mieszkaj¹cego w Petersburgu, gdzie uczêszcza³ do szko³y rzemielniczej, a od 1886  do prywatnego gimnazjum Gurwicza, które ukoñczy³ w 1894.
W tym¿e roku podj¹³ studia na Wydziale Jêzyków Wschodnich Uniwersytetu Petersburskiego, ucz¹c siê jêzyków turecko-tatarskich i perskiego, a u prof. P. Kokowcowa studiowa³ hebrajski. Studia ukoñczy³ w
1899, po czym podj¹³ pracê na uczelni, przygotowuj¹c siê do pracy
naukowej w dziedzinie jêzyków turecko-tatarskich. W okresie studiów
zawi¹za³ znajomoæ z ambasadorami Turcji i Persji, z muzu³mañskimi dzia³aczami w Petersburgu. Opublikowa³ w 1897 pierwsz¹ pracê naukow¹ o
Karaimach z Czufut-Kale. Do tematu wróci³ po 40 latach w Wilnie, a jako
student odwiedzi³ spo³ecznoæ karaimsk¹ w Trokach.
Krótko pracowa³ na Uniwersytecie. Otrzyma³ propozycjê pracy w
Persji. W grudniu 1899 przyby³ do Tebryzu i z³o¿y³ trudny egzamin
przed specjalnie powo³an¹ komisj¹. Po egzaminie otrzyma³ tytu³y chana i wychowawcy nastêpcy tronu (adyb-assultan). Oprócz kszta³cenia
owego nastêpcy w Tebryzie
wyk³ada³ jêzyk rosyjski i
uczy³ siê perskiego i azerbejd¿añskiego. Nastêpcê tronu
kszta³ci³ do 1906. Gdy ten po
mierci ojca zosta³ szachem
Persji, przenosi siê wraz z
nim do Teheranu. Zostaje
jego doradc¹ z tytu³em edipsultan. Pod jego wp³ywem
dochodzi do wielu postêpowych reform w kraju. Dziêki niemu koñcz¹ siê przeladowania Ormian. A gdy w
1908 w Teheranie powsta³a
groba pogromu ¯ydów,
udaje siê do ich dzielnicy i doprowadza do uspokojenia
nastrojów. Dosz³o do podobnej sytuacji, jak kilka lat W dolinie otoczonej górami le¿y Bachczysaraj...
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wczeniej w Wilnie biskup
Edward Ropp zapobieg³ pogromowi.
Ale wracamy do Persji, gdzie
dochodzi do konfliktów wewnêtrznych i coraz ostrzejsza
staje rywalizacja brytyjsko-rosyjska. Doprowadza to do podzia³u
kraju na dwie sfery wp³ywów.
W obliczu wydarzeñ rewo- Osada Karaimów w Czufut-Kale na Krymie
lucyjnych, które siê nasilaj¹, wraca w1908 do Rosji, chocia¿ zgodnie z kontraktem mia³ pracowaæ jeszcze
kilka lat. Po powrocie do Petersburga zostaje lektorem jêzyka i literatury
tureckiej na Uniwersytecie, a od 1910 zatrudniony jest w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Po mierci hachana Kobeckiego Karaimi z Trok jednog³onie wybrali go jego nastêpc¹, ale godnoci nie przyj¹³. Odmowê uzasadnia
m³odym wiekiem i zobowi¹zaniami wobec MSZ. Kiedy w 1911 po mierci
hachana taurydzkiego Panpulowa zaproponowano mu, aby zosta³ jego nastêpc¹, propozycjê tê równie¿ odrzuci³. Po sporach wród Karaimów Krymu, 15 maja 1915, podczas zjazdu w Eupatorii, wiêkszoci¹ g³osów (13
przeciwko 6) wybrano go ponownie hachanem taurydzkim. Tym razem
przyj¹³ wybór, mo¿e dlatego, ¿e 19 elektów stawi³o siê w Petersburgu i
usilnie nalega³o na przyjêcie wyboru, a mo¿e z innego powodu.
Na Krymie doprowadzi³ do rozwoju kultury karaimskiej (zak³ada bibliotekê i muzeum), dba o szkolnictwo i tworzy seminarium duchowne.
A podczas wojny, kiedy przebywaj¹ tu uchodcy  Karaimi z Polski i
Litwy, opiekuje siê nimi. Za du¿e zas³ugi zostaje radc¹ dworu carskiego.
Jest to du¿e wyró¿nienie dla osoby, niezwi¹zanej z dworem lub w³adz¹.
Jest w ¿yciu jego epizod ma³o znany, z czasów Wielkiej Wojny.
Podczas dzia³añ wojennych, gdzie niedaleko Odessy, zostaje zatopiony kr¹¿ownik turecki Chomidija. Na jego pok³adzie s¹ tajne dokumenty wojskowe, o du¿ej wartoci dla Rosjan. MSZ i Sztab Marynarki
Wojennej powierzy³y mu przet³umaczenie tych dokumentów. Mog³y
odegraæ du¿¹ rolê w dalszych dzia³aniach wojennych. Sprawa ta i nadal pozostaje tajemnic¹ wojskow¹.
Ale ¿adn¹ tajemnic¹ nie s¹ póniejsze jego losy. Podczas wojny domowej w 1919 opuszcza ojczyste strony. Pocz¹tkowo udaje siê na Kaukaz, a
póniej na Krym, który opuci³ wraz z wycofuj¹cymi siê wojskami gen.
Denikina. Od 1920 roku przebywa w Konstantynopolu, gdzie jest t³umaczem w banku turecko-perskim. Kontynuuje pracê naukow¹, pog³êbiaj¹c
wiedzê lingwistyczn¹, a w tureckich pismach publikuje liczne prace z zakresu folkloru i ikonografii.
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W padzierniku 1927 w Trokach odby³ siê I Zjazd Karaimów w Polsce, w którym uczestniczyli delegaci spo³ecznoci karaimskiej Wilna,
Trok, £ucka i Halicza. Rz¹d reprezentowa³ wojewoda wileñski W³adys³aw Raczkiewicz, wybrany honorowym przewodnicz¹cym zjazdu. Zebrani jednog³onie w tajnym g³osowaniu wybrali Szapsza³a hachanem
trockim. O tym wyborze powiadomiono go listownie i osobicie za porednictwem delegata z Trok J. Zaj¹czkowskiego.
Ingres odby³ siê w Wilnie, we wrzeniu 1928, podczas którego
otrzyma³ symbol w³adzy  altyn basz (z³ot¹ g³owê).W ceremonii
uczestniczyli przedstawicieli w³adz Polski, delegaci i gocie z Turcji, Rumunii, Egiptu, Francji i Litwy. Po uroczystoci ustalono, ¿e
w³adza duchowna  Karaimski Zarz¹d Duchowny bêdzie w Trokach, a w Wilnie urzêdowaæ bêdzie w³adza wiecka  Karaimski
Zwi¹zek Religijnego RP  i obie instytucje bêd¹ pod zwierzchnictwem J. E. H. Saraja Bej Szapsza³a, Hachana Karaimskiego RP (pe³ny tytu³ z Myli Karaimskiej, 1928).
Gdy wybiera³em siê na spotkanie z nim, niewiele wiedzia³em. Ale
to nie znaczy, ¿e nie posiada³em o moim przysz³ym rozmówcy ¿adnych informacji. Kilka dni przesiedzia³em w czytelni d. Biblioteki Wróblewskich (wtedy Akademii Nauk Lit. SRR). Przewertowa³em prasê
lat przedwojennych, a zw³aszcza Ateneum Wileñskie, dzia³ kroniki
o wydarzeniach naukowych i kulturalnych Wilna (polecam!). Dotar³em do pism karaimskich, z których sporo siê dowiedzia³em. Odby³em rozmowy z ludmi, znaj¹cymi sprawy miejscowe, z historykami
i po prostu mi³onikami Wilna, których by³o wielu.
Udawa³em siê w okrelonym celu na spotkanie z wybitnym uczonym, wskazanym w pimie, które przed³o¿y³em Serajowi Szapsza³owi.
Pismo odnalaz³em w swoich papierach, podajê jego treæ, przet³umaczon¹ z rosyjskiego:
Litieraturnoje Nasledstwo
organ Instytutu Literatury
10 czerwca 1948 r. (?)
Akademii Nauk ZSRR
ZAWIADCZENIE
Moskwa, Wo³chonka 18
Wydane tow. Z. Ponarskiemu, ¿e zosta³o mu zlecone przez redakcjê Litieraturnoje Nasledstwo odnalezienie materia³ów archiwalnych o Mickiewiczu w m.
Wilnie i Kownie. Materia³ bêdzie wykorzystany w specjalnym tomie Litieraturnoje Nasledstwo, powiêconym Mickiewiczowi.
Redakcja prosi okazaæ pomoc tow. Ponarskiemu w poszukiwaniu materia³ów o Mickiewiczu.
Zastêpca redaktora naczelnego
Litieteraturnoje Nasledstwo (-) Podpis Pieczêæ Redakcji
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Czym by³o to pismo w Moskwie? Rozmach i styl
Dziedzictwa Literackiego rzucaj¹ siê w oczy ka¿demu i s¹ zreszt¹ w krêgach fachowych powszechnie
doceniane Skrupulatnie gromadzony surowiec powierza siê do naukowej obróbki najlepszym specjalistom  napisa³ Tadeusz Drewnowski.  Jeszcze jeden
aspekt Dziedzictwa Literackiego jest dla nas szczególnie wa¿ny: polonica ... Litnasledstwo dostarczy³o nowych materia³ów o kontaktach Mickiewicza Seraja Szapsza³
z dekabrystami. (Polityka, nr 52 z 20 grudnia 1973).
Amerykanie odbijali pismo na reprincie i dlatego jest obecnie dostêpne w
wielu bibliotekach wiata.
Jak wynika z treci pisma, mia³em zebraæ i dostarczyæ surowiec dla
przetworzenia go przez mickiewiczologów, jednym z których by³ krytyk
literacki i t³umacz Mark ¯iwow. Jak poda³a Krystyna Sierocka: Mark ¯iwow
 t³umacz i propagator literatury polskiej w Rosji  zaprzyjaniony z ko³ami polskich dzia³aczy kulturalnych, rozpoczyna druk serii artyku³ów w prasie radzieckiej, zbli¿aj¹cych rosyjskiemu czytelnikowi osi¹gniêcia naszej
lewicy kulturalnej. (Polonia radziecka 1917-1939, Warszawa 1968).
Powracaj¹c do zawiadczenia, wyjaniam, ¿e znak zapytania przy dacie podkrela w¹tpliwoæ co do roku wydania. Zachowa³o siê inne pismo
redakcji z nag³ówkiem: Akademia Nauk Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wydzia³ Literatury i Jêzyka, z dat¹ 22 lipca 1947, nr 598.
Data ta jest wiarygodna, a rok 1948 w uprzednim pimie jest b³êdem
maszynowym. Odwiedzi³em S. Szapsza³a dopiero po spotkaniu z wybitnym pisarzem, Ili¹ Erenburgiem, w domu jego w Moskwie przy ul. Gorkiego w pierwszym kwartale 1947. Datê ustali³em na podstawie: Publikacje w gazetach i pismach Litewskiej SRR (Wilno 1955, lit.), albowiem o
tym spotkaniu napisa³em artyku³, od razu opublikowany o tej wizycie.
Zawiadczenie na blankiecie Akademii poszerza³o zakres poszukiwania o materia³y ikonograficzne i precyzowa³o nazwê pracy: Rosyjska kultura i Mickiewicz. Z ustnego pouczenia redakcji wynika³o, ¿e
chodzi³o m.in. o pracê Szapsza³a o pobycie Mickiewicza na Krymie, o
której w redakcji wiedziano, ale której nie posiadano. Aby zrozumieæ,
jak dosz³o do wyjazdu, siêgam do przesz³oci. Chocia¿ by³em studentem wydzia³u prawa Moskiewskiego Uniwersytetu Pañstwowego im.
£omonosowa, bardziej interesowa³em siê histori¹ i literatur¹. Nie pamiêtam, kiedy pozna³em i w jakich okolicznociach ¯iwowa. Mo¿liwie
wówczas, gdy zamierza³em obok studiów prawniczych podj¹æ naukê
w Instytucie Literatury. Wiem, ¿e dawa³ mi rekomendacjê, potrzebn¹
podczas z³o¿enia podania, ale nie zosta³em przyjêty na te studia, gdy¿
rok akademicki ju¿ dawno siê rozpocz¹³. By³ moim przewodnikiem w
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sprawie literatury polskiej, któr¹ od wielu
lat siê zajmowa³. Prze³o¿y³ na rosyjski
wielu poetów polskich, dawnych i
wspó³czesnych. Z Nowego Korbuta wiemy, kogo t³umaczy³ (t. 9, Warszawa
1972, w indeksie b³êdne imiê  Niko³aj).
Zosta³y wydane pt. Polskaja poezija t.
1-2. (Moskwa 1963). Zajmowa³ siê
g³ównie Mickiewiczem. Niedawno odnalaz³em ksi¹¿kê Adam Mickiewicz,
Izbrannyje proizwiedenija (Moskwa
1929), z serii Rosyjscy i wiatowi klasycy, któr¹ da³ mi przed wyjazdem do WilHad¿i Seraja Szapszal z ¿on¹
na. Wstêp do niej Mickiewicz i Rosja
napisa³ A. £unaczarski (s. 5-10), a A. Winogradow przedstawi³ Drogê
¿yciow¹ Adama Mickiewicza (s. 6-47). Przek³ad tego¿ Winogradowa Ksi¹g
narodu polskiego i pielgrzymstwa (Moskwa 1916), ze szkicem o pogl¹dach Mickiewicza, by³ przez policjê czêciowo zniszczony.
¯iwow wspó³pracowa³ z pismem Literaturnoje Nasledstwo, które wydawa³o tematyczne numery o literaturze wiatowej i o jej poszczególnych twórcach. Przygotowywano z du¿ym nak³adem si³ i rodków numer o Mickiewiczu. Zaproponowa³ mi poszukiwanie na Litwie
materia³ów. Latem 1947 pojecha³em do Wilna. Mia³em tam pewne kontakty w miejscowej Akademii Nauk (prof. ugda) i w redakcjach kilku czasopism. Nie pamiêtam, kto umówi³ mnie na spotkanie z karaimskim uczonym, ale wiem, w letnie popo³udnie uda³em siê na Zwierzyniec. Pamiêtam, ¿e dopóki lody nie zosta³y prze³amane, dostojny uczony i m³ody wys³annik redakcji byli spiêci. Pierwszy, ¿e spotka³ m³odziana, który niewiadomo jak siê zachowa, a drugi  ¿e znalaz³ siê
przed obliczem dostojnego naukowca i szacownego duchownego.
Dot¹d mia³em wiele spotkañ z wybitnymi ludmi. Potwierdzeniem jest
pismo z 30 listopada 1946, nr 301: Okazicielowi niniejszemu, tow. Z. Ponarskiemu, Komitet Wszechs³owiañski powierza przeprowadzenie rozmów z
radzieckimi pisarzami, dzia³aczami nauki i sztuki. Komitet by³ jedn¹ z niewielu, a mo¿e jedyn¹ pozarz¹dow¹ organizacj¹ spo³eczn¹, licz¹c¹ siê w kraju
i za granic¹. Rozmów przeprowadzi³em sporo, ale zapamiêta³em niektóre: z
wybitnym radzieckim poet¹ i prozaikiem Niko³ajem Tichowowem, znanym
malarzem, prezesem Akademii Sztuki ZSRR Aleksandrem Gierasimowym.
Ale nie spotka³em siê dot¹d z duchownym tej rangi i klasy. Chyba
posz³o mi nienajgorzej, skoro rozmowa potoczy³a siê wartko i rzeczowo,
w mi³ej atmosferze. Dotykalimy ró¿nych spraw, g³ównie o pobycie Mickiewicza na Krymie. Opowiada³ barwnie, a ja s³ucha³em, nie przerywaj¹c
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i za jego zgod¹ notowa³em niektóre wypowiedzi. W pewnym momencie
pokaza³em ksi¹¿kê, otrzyman¹ od ¯iwowa. Przez chwilê j¹ wertowa³,
otworzy³ na stronie Sonetów Krymskich. By³y g³ównie w przek³adach
Niko³aja Berga (autora Pamiêtnika o polskich spiskach i powstaniach i
t³umacza Pana Tadeusza). Przez moment przebiega³ wzrokiem po napisanym tekcie, potem przeczyta³ g³ono po rosyjsku kilka zwrotek z
Drogi nad przepaci¹. Zamyli³ siê, jakby powracaj¹c do znanych sobie
miejsc. Zapanowa³a cisza, przerwana jego s³owami, ¿e przyniesie broszurê o tych miejscach. Oddali³ siê na moment i wróci³ z ksi¹¿eczk¹
Adam Mickiewicz w gocinie u Karaimów (Wilno 1933, przedruk z Myli Karaimskiej). Potem rozmowa ju¿ nie klei³a siê, gdy¿ dotknê³a aktualnych spraw karaimskich. Widz¹c niechêæ do jej kontynuacji i k³ad¹c to
na karb zmêczenia interlokutora, szybko j¹ zakoñczy³em.
Dopiero po latach z relacji Aleksandra Nekrycza dowiedzia³em siê o
k³opotach, jakie mia³ w tym czasie i trudnociach, czynionych mu przez
w³adze miejscowe i centralne (Pozbaw siê strachu. Wspomnienia historyka, ros.). A wiêcej o tym wspomina³ W. B. Pszibilskij w interesuj¹cej publikacji Z kulturalnej historii Litwy w XX w. (Wilno 1997, lit.).
Wracaj¹c do spotkania, przypominam sobie, ¿e zosta³em zapoznany
z pami¹tkami karaimskimi. Gospodarz z satysfakcj¹ pokaza³ poszczególne przedmioty, takie jak ksiêgi, rêkopisy, miniatury, zwoje i ró¿ne
przedmioty kultu. Niektóre eksponaty by³y bardzo cenne, co podkrela³ rozmówca i co wynika³o z ostro¿nego obejcia siê z nimi. Dla laika,
jakim by³em, widoczne by³o przywi¹zanie gospodarza do nich.
Gdy zebra³em siê opuciæ dom, us³ysza³em, ¿e zgodnie z tradycj¹, nie
wolno wyjæ bez poczêstunku. Zosta³em poczêstowany kaw¹ po turecku
i jakimi wschodnimi ³akociami, podobnymi do tych, jakie bywa³y w cukierniach jugos³owiañskich przy Mickiewicza. Ale na Zwierzyñcu by³y szczególne  raczy³ nimi cz³owiek wielkiego serca. Przy wyjciu otrzyma³em
ksi¹¿eczkê Przesz³oæ i teraniejszoæ Karaimów (przedruk z Wiedzy i ¯ycia,
1934) i zdjêcie dostojnego gospodarza. Zamierza³em poprosiæ o
dedykacjê, ale nie
chcia³em ju¿ nadu¿yæ
gociny tego, kto by³
widocznie zmêczony
przed³u¿aj¹cymi siê
odwiedzinami.
Po wykonaniu zadania, zwi¹zanego z
Mickiewiczem (archi- Powitanie chana Szapsza³a w Haliczu
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Orientalne akcenty mo¿na jeszcze spotkaæ na Zwierzyñcu w Wilnie

walia, pami¹tki, domy, w których mieszka³, Cela Konrada i in.) oraz z
Puszkinem (dworek syna poety Grzegorza w Markuciach, cerkiew w.
Praksiewy, gdzie ochrzczono jego pradziadka Ibrahima Hannibala i in.)
wróci³em do Moskwy. W redakcji z³o¿y³em sprawozdanie, do którego
za³¹czy³em materia³, a w tym broszurê o Mickiewiczu na Krymie. Nie
wiem, czy i jak materia³ by³ wykorzystany, a to dlatego, ¿e proces jego
przygotowywania do publikacji trwa³ d³ugo, niekiedy kilka lat.
Napisa³em artyku³ o tym spotkaniu, wysy³aj¹c go do gazet w Wilnie,
polskiej i litewskiej. Nie zosta³ opublikowany, co wczeniej mi siê nie
zdarza³o. Przed³o¿y³em go ¿yczliwemu i mi³emu redaktorowi Majborodzie z Komitetu Wszechs³owiañskiego, Po naradzie ze zwierzchnikami
powiedzia³, ¿e nie pójdzie. Na koniec zwróci³em siê do dobrej znajomej,
Ziny Szata³owej, znanej t³umaczki (mieszkalimy w tym samym domu,
przy Zau³ku Mo³o-Lewszynskim), przypomnian¹ przez redaktora Daniela Passenta (Polityka, nr 2 z 9 stycznia 2010), aby przy jej pomocy
opublikowaæ artyku³. I nic z tego nie wysz³o. Dopiero teraz wiem, ¿e
odmowa by³a zwi¹zana z nieprzychyln¹ polityk¹ partii wobec duchowieñstwa ró¿nych wyznañ i dyrektyw¹ rz¹du nie publikowania materia³ów o duchownych, przedstawianych w dobrym wietle.
Spotka³em siê z nim, ale ju¿ nie osobicie, a za spraw¹ litewskiego
przyjaciela Czes³awa Mi³osza, zbieraj¹c materia³ dla ksi¹¿ki: Draugas.
Materia³ do biografii Franciszka Ancewicza (Lublin 2004). Uchodca z
Litwy, przed wojn¹ zamieszka³y w Wilnie i wygnany przez wojewodê
Bociañskiego, podj¹³ pracê w Kurierze Warszawskim i wspó³pracowa³
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z Polityk¹ Jerzego Giedroycia (jako Franciszek ¯mudzki). Uczestniczy³ w obronie Warszawy, któr¹ opuci³ z poselstwem Litwy tu¿ przed
jej kapitulacj¹. W Kownie podj¹³ pracê w dzienniku opozycyjnym Lietuvos inios, z ramienia którego przeprowadzi³ wywiady w padziernikulistopadzie 1939 ze znanymi wilnianami, a w tym z Szapsza³em. Przypomnia³, ¿e Karaimów z Krymu sprowadzi³ Witold, którego jego rodacy
darz¹ szacunkiem. Ca³oæ tej wypowiedzi warta jest przypomnienia.
Pragnê tak¿e poruszyæ sprawê jego stosunku do Józefa Pi³sudskiego. Od razu po zainstalowaniu siê w Wilnie, 11 listopada 1928, w licie
pasterskim, podkreli³ rolê marsza³ka w odrodzeniu Polski, o pomylnoæ którego wzniós³ mod³y. Po roku, 16 grudnia 1929, Rada Miejska
m. Troki postanowi³a prosiæ marsza³ka o przyjêcie obywatelstwa miasta, w którym mia³ wiele do powiedzenia. Czy wiedzia³, ¿e by³a mo¿liwoæ, aby Karaimowie Krymu i Polski, mieli byæ pod opiek¹ potê¿nego
Or³a Bia³ego, o którym przypomnia³ w licie pasterskim?
Cafer Seydahmet, orêdownik niepodleg³oci Krymu, po rewolucji
rosyjskiej stan¹³ na czele Kurultaju (Konstytuanty Krymskiej). Wbrew
S³owackiemu, który napisa³ w Bieniowskim: W Krymie siê nie piesz¹,
tak jak w Pary¿u, jako minister spraw zagranicznych bardzo pieszy³
siê, aby wyrwaæ Krym z r¹k Rosjan, bia³ych i czerwonych. W lipcu
1919 ¿yczy³ Polsce wielkoci i szczêcia, d¹¿y³ do wspó³pracy z ni¹, a
w kwietniu 1920 proponuje Polsce objêcie protektoratu nad Krymem.
Pi³sudski powiadomi³ go, ¿e rz¹d polski przyjmie mandat nad Krymem,
o ile Liga Narodów Polsce go powierzy. Ale Liga siê nie pieszy³a. Nie
ustaj¹c w dalszych staraniach, w listopadzie 1920 odwiedza Pi³sudskiego, który go ceni³ i z którym kilka razy konferowa³.
Ostatni¹ sprawê, któr¹ przedstawiê, to brak pe³nej i wiarygodnej o
nim informacji, i co gorsze, jej zniekszta³canie. Edward Ruszczyc,
redaguj¹c dziennik ojca, napisa³: Had¿i Seraja Chan Szapsza³ (1878 w
Bachczysaraju na Krymie - ?) w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego rezydowa³ w Wilnie... (Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. II,
Warszawa 1996). Po wrêczeniu mi 17 kwietnia 1996 (data dedykacji)
tego tomu i zgodnie z ustaleniem, dotycz¹cym czêci I, powiadomi³em
go o pominiêciu daty zgonu i faktu i ¿e pierwsze dziesiêciolecie przebywa³ poza granicami kraju. B³¹d w tym wydaniu nie móg³ byæ usuniêty,
a drugiego nie by³o. A Marek Kornat w szkicu w Zeszytach Historycznych (134/2000, s. 3-119) dopuci³ siê wielu b³êdów o pracownikach
Szko³y Nauk Politycznych w Wilnie, wród których wskaza³: Had¿ê
Seraja Chana (przedstawiciel spo³ecznoci Tatarów w Polsce). Podobnych kwiatków by³o sporo. Napisa³em 25 maja 2001 list do redakcji,
wytykaj¹c b³êdy na 5 stronach maszynopisu, na który 6 czerwca redaktor Zofia Herc odpowiedzia³a: Poniewa¿ nastêpny, 136 numer Ze98
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Kienesa, wi¹tynia karaimska na Zwierzyñcu w Wilnie

szytów, jest ju¿ w drukarni  Pana list do Redakcji bêdziemy mogli
opublikowaæ dopiero w numerze 137, który uka¿e siê po wakacjach.
Okaza³o siê, ¿e ³atwiej by³o wydaæ o nim ksi¹¿kê, ani¿eli napisaæ
artyku³. Sprostowania nie by³o, gdy¿ pani Redaktor powiadomi³a mnie
12 lipca 2001 roku: Jeli chodzi o Pana tekst pt. Uwagi o pocz¹tkach
sowietologii, to w miêdzyczasie ukaza³ siê list  sprostowanie Marka
Kornata, który  przynajmniej w czêci  dotyczy spraw, o których pisze
Pan w swoim tekcie. Za³¹czam kopiê listu Kornata. Nie sprostowa³
jednak b³êdnej informacji o wybitnym uczonym, pozbawiaj¹c go nazwiska i zmieniaj¹c narodowoæ.
W Wilnie ukazuje siê seria publikacji Wileñskie ¿ycie kulturalne z
artyku³ami w jêzykach ojczystych autorów (litewskim, polskim, rosyjskim i bia³oruskim). W tomie ¯ycie kulturalne Wilna 1939-1945 (Wilno
1999, lit.)  artyku³ N. Kerytë Muzea wileñskie w l. 1939-1941 z informacjami o Muzeum Karaimskim w Trokach (1141 eksponatów), o
archiwum i bibliotece w mieszkaniu Szapsza³a w Wilnie. A w tomie
Rola duchowieñstwa w 1900 -1945  artyku³ Haliny Kobeckaitë Rola
duchowieñstwa w zachowaniu to¿samoci Karaimów Litewskich (Wilno
2006, lit.) i tej¿e autorki artyku³ w tomie Znaczenie towarzystw 19001945 (Wilno 2008, lit.) Dzia³alnoæ Towarzystwa Mi³oników Historii i
Kultury Karaimskiej w Wilnie w latach 1932-1939.
A dla mi³oników karaimskiej historii informacja: w Bibliotece Akademii Nauk Litwy s¹ akta Szymona Firkowicza (1897-1982), F. 305,
okres XVII w.  1982, jednostek 269; Seraja Szapsza³a (1873-1961),
F. 143, jednostek 1613, lata 1625-1961; Archiwum Spo³ecznoci Karaimów Litwy, F. 301, lata 1509-1945, jednostek 522.
Zenowiusz Ponarski
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PO¯Ó£K£YCH ZJÊÆ HISTORIA
Zofia Pilasiewicz
 Popatrz! Z ludzi tu
wystêpuj¹cych ¿yje ju¿
tylko jeden cz³owiek 
pochylam g³owê nad
niewielkim albumikiem
z po¿ó³k³ymi zdjêciami.
Dedykacja g³osi: Przyjacielowi Marcowi,
w przesz³o 43 lata od
tamtych wydarzeñ, wrêczam ten albumik 
Wac³aw Cierpiñski Rum podczas przemarszu w
Rum, jesieñ 1987.
Na pierwszej jego lesie i zdjêcie z legitymacji
stronie napis: Szeciu kuzynów w 6 Brygadzie. Dalej portrety ch³opców,
wygl¹daj¹cych na 16-20 lat, ale w ich spojrzeniach pró¿no szukaæ charakterystycznej dla m³odoci beztroski. Wszyscy z 6 Wileñskiej Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK. Samodzielnej, bo podlegaj¹cej pod
Kedyw  Komendê Dywersji.
Wiêkszoæ zdjêæ zawdziêcza swoje powstanie Krzychowi  Tadeuszowi Mongirtowi, m³odemu pasjonacie fotografii, który swoim
Kodakiem Retin¹ skutecznie utrwala³ kolegów i niektóre zdarzenia.
 Tutaj masz braci  pan dr Romuald Pietraszyn wskazuje na niewielkie portrety.  Najstarszy z nich Miecz  Mieczys³aw Maculewicz, kolega mojego brata z Gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie,
drugi to Grant  Stefan Maculewicz . By³ jeszcze najm³odszy 
Andrzej, ale ten do Brygady nie trafi³. Najpierw zgin¹³ ich ojciec, przed
wojn¹ dyrektor Banku Ziemskiego w Wilnie, zastrzelony przez NKWD
podczas likwidacji wiêzienia w Starej Wilejce, kiedy wybuch³a wojna
niemiecko-sowiecka, w czerwcu 1941. Starsi bracia zginêli parê lat
póniej  jeden walcz¹c w partyzantce przeciw Niemcom, drugi 
zatrzymany przez NKWD w Wilnie na ulicy, zmar³ na tyfus w ³agrze
w Zag³êbiu Donieckim. Poeta. Wytrzyma³ tylko trzy miesi¹ce. Prze¿y³ najm³odszy z nich  Andrzej, ch³opiec zamkniêty i wra¿liwy, bardzo zdolny. Po wojnie skoñczy³ dwa fakultety, nauczy³ siê piêciu jêzyków i marzy³, ¿eby jak najprêdzej opuciæ ten nieszczêsny kraj, ¿e
za jego zachodnimi granicami znajdzie lepszy, normalniejszy wiat.
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Okazja nadarzy³a siê po roku 56. Wybra³ wolnoæ podczas wyjazdu
na pierwsze po wojnie Targi Lipskie. Uciek³ do amerykañskiego sektora w Berlinie. Nie by³o wtedy muru berliñskiego. Po dwóch latach
by³ ju¿ wyk³adowc¹ w Columbia Uniwersity. W nielicznych listach
pisa³ do Polski, której przedtem tak  wydawa³o siê  nie docenia³ i na
któr¹ siê nie zgadza³, ¿e zachwyca siê literatur¹ polsk¹, odkrywa j¹ na
nowo, a Nowy Jork to paskudne i brudne miasto. Wkrótce zmar³ na
nostalgiê w jakim szpitalu na Long Island.
Nastêpna postaæ to Maciek  Krzysztof Maciej Mianowski, po
wojnie in¿ynier, pracownik Politechniki Warszawskiej, specjalista od
konstrukcji betonowych, trochê pisarz.
 A to Wac³aw Cierpiñski Rum, mój kompan i przyjaciel starszy
ode mnie o 6 miesiêcy  rocznik 1928. Te¿ uczeñ gimnazjum zygmuntowskiego. Pamiêtam, jak chyba w 1943 roku pomaga³em przy ¿niwach w maj¹tku Cierpiñskich w Józefinie pod Wilnem. Ksiê¿ycowa
letnia noc. Jest pe³nia, siedzimy pod domem. Wac³aw z niewielk¹ harmoni¹, bajanem w rêkach z rozmarzeniem mówi: Jak ju¿ wygramy tê
wojnê, to bêdê siê uczy³ i gra³... i tu rozci¹ga swój instrument w weso³ym dwiêku. Bajanista wywieziony zosta³ przez NKWD na dalek¹
pó³noc do ³agrów Workuty. Gu³ag prze¿y³ dziêki graniu. Po powrocie
rzeczywicie uczy siê i gra. Zostaje nauczycielem muzyki. A ten tutaj to
Brat  Janusz Cierpiñski, po wojnie in¿ynier urbanista, pracowa³ przez
jaki czas w ONZ. Wszyscy ch³opcy na zdjêciu s¹ ze sob¹ jako spokrewnieni, kuzyni, wszyscy pochodz¹ z Wilna, wszyscy trafiaj¹ do 6
Brygady. Ja równie¿  opowiada doktor.  Wczeniej zajmowalimy
siê z koleg¹ przemycaniem do miasta broni. Mielimy tak¹ metê przy
ul. Zakretowej, tu¿ obok szpitala wojskowego i cmentarza wojennego
z I wojny wiatowej. Mieszkaj¹cy tam gajowy zaopatrywa³ nas w broñ
za z³oto i gotówkê. Ja i Ziuk
(Józef) Czapla nosilimy j¹
dalej. Bagatelizuj¹c niebezpieczeñstwa  jak siê ma 16
lat, nie myli o konsekwencjach. Ostatni taki transport
wypad³ na prze³omie lutego i marca 1944. Potem trafi³em do lasu.
Dalej nastêpuj¹ zdjêcia
zbiorowe. Na jednym  zima
1944 roku, mo¿e pocz¹tek Bohaterowie tamtych dni odchodz¹ w przesz³oæ
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marca, bo widaæ roztopy. Ch³opcy z lasu maj¹ musztrê. Na razie jeszcze
nieliczni dysponuj¹ karabinami. Nie jest ich wielu. Karabiny dopiero zdobywaj¹ w akcjach. Jeszcze nie wiedz¹, ¿e za chwilê ruszy Akcja Burza, ani
jakie przypadnie ka¿demu z nich zadanie i kto prze¿yje tê wojnê.
Na koniec za plastikowej ok³adki albumu wyjmuje po¿ó³k³y papier z
wierszem, zapisanym kulej¹c¹ maszynow¹ czcionk¹:
Ballada o VI Brygadzie
Wród bagien, w rojstach, w jesieni
Pierwsze niemia³e wystrza³y
Zim¹ na wypad przez niegi
Biegli, a kule im gra³y.

Z rojstów i niegów, i b³ota
Wyszli i id¹ zawziêci,
W kolumny zwarta piechota
Wierna poleg³ych pamiêci.

Kaemy bi³y muzyk¹,
Pieñ hardo w gwiazdy siêga³a.
I z Burz¹ poszli na Wilno
Najukochañsze, wspania³e.

Od Mikuliszek w bezkresy,
Po echach zmagañ i ladach.
Odwiecznym szlakiem ¿o³nierzy.
Pod¹¿a w wiecznoæ Brygada.

Od Mikuliszek do Szwajcar,
Z Ostrowca, Kaszet, Koniawy.
Z Miednik i Wornian, Kolenik 
¯o³nierze 6 Brygady.

Szósta Wileñska . spod Su¿an,
Spod Taboryszek i Naczy,
Rudni, Oszmiany, Radunia
Z wiêzieñ i b³¹kañ tu³aczych.

.Nie doszli .
Bo walka z losem  bój znojny,
Zajad³e z klêsk¹ zmaganie.
Kto w walce pada  ten wolny
I nikt sumienia nie skradnie

Werbel ko³atañ przed Bogiem
I stos kamieni na szaniec
Id¹  w sztafecie pokoleñ 
Wype³niæ swoje zadanie.

 Kto kryje siê pod inicja³ami Z.K., jakimi ballada zosta³a podpisana?
 pytam swego rozmówcê.
 Nie zgadniesz  mówi pan Romuald.  Zygmunt Komorowski,
pseudonim Kor, ojciec Bronis³awa Komorowskiego, który te¿ by³ w
6 Brygadzie.
Trudno ju¿ dzi rozpoznaæ twarze na zdjêciach zbiorowych  bezimienni ju¿ dla mnie bohaterowie tamtych dni odchodz¹ w przesz³oæ.
Zofia Pilasiewicz
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DZIEJE JEDNEJ P£YTY
Jerzy Leszek Olszewski
W 1935 roku rodzice moi przenieli siê z Wilna do Hajnówki, na
zachodni skraj Puszczy Bia³owieskiej. Ojciec (Wac³aw Olszewski, 19111991) by³ urzêdnikiem w ogromnych zak³adach drzewnych, a matka
(Waleria z £uk-Rodziewiczów, 1911-1954) zajmowa³a siê domem, od
roku 1937 tak¿e mn¹.
Podczas okupacji niemieckiej (1941-1944), w roku 1943 na naszej
ulicy (Ogrodowej) zamieszka³a rodzina rosyjska: pani Polañska z synem Loñk¹, nieco ode mnie starszym. Matka Loñki, osoba bardzo kulturalna i wykszta³cona, by³a t³umaczk¹ u oficerów Wehrmachtu, do
czego zmusi³a j¹ sytuacja.
Wkrótce pani Polañska zaczê³a u nas bywaæ (widzê tê piêkn¹ kobietê
w kwiecistej sukni), co zrozumia³e, gdy¿ by³a ona w wieku mojej matki,
pó³-Rosjanki, wnuczki nadwornego ogrodnika Miko³aja II, urodzonej w
Carskim Siole i jêzyk rosyjski by³ jej Muttersprache. Pani Polañska przynios³a do nas na sta³e gramofon i kilka p³yt, w tym z romansami rosyjskimi, których moja matka s³ucha³a z wielkim wzruszeniem, a ja  wtedy z
niechêci¹. Dopiero po wielu latach zacz¹³em siê nimi zachwycaæ.

Rodzice autora  Waleria z £uk-Rodziewiczów (1911-1954) i Wac³aw Olszewski (19111991), jako narzeczeni w Wilnie, w 1934 na ul. A. Mickiewicza (dzi Al. Giedymina),
na przeciw Poczty; Autor wspomnienia w tym samym miejscu 16 marca 1998
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Na prawos³awne Bo¿e Narodzenie w styczniu 1944 by³em u Loñki,
podziwia³em choinkê z ozdobami, m.in. bombkê w postaci pêkatej srebrnej gwiazdy, maj¹cej z jednej strony sierp i m³ot, a z drugiej  czerwone
oblicze Josifa Wissarionowicza D¿ugaszwili. Pod choink¹ skrzy³ siê
bia³y Died Maroz. Czêsto wzajemnie siê odwiedzalimy i Loñka przy
okazji nauczy³ mnie liter rosyjskiego alfabetu.
Ojciec pani Polañskiej by³ niewysokim, milcz¹cym mê¿czyzn¹,
wietnym lusarzem, realizuj¹cym zamówienia s¹siadów na wanienki,
miedziane wiadra i inne metalowe naczynia (sk¹d mia³ ten deficytowy
materia³?). Jego ¿ona, Irina Pietrowna, by³a typow¹, tak¿e zewnêtrznie, sympatyczn¹ Rosjank¹.
Ale pani Polañska i jej rodzina, jednak szczególnie ona sama, by³a w
tragicznej sytuacji. M¹¿  oficer Armii Czerwonej, gdzie na wojnie, a
ona na s³u¿bie u wrogów Od wschodu zbli¿a³ siê front (Rosjanie
weszli do Hajnówki 17 lipca 1944) i wiadomo by³o, co czeka³o wspó³pracowniczkê Niemców.
Po rozmowie z moimi rodzicami nie by³o w¹tpliwoci  musi wyjechaæ z Niemcami. I tak siê sta³o. Zapewne ratuj¹c na razie swoje ¿ycie,
zostawia³a syna i rodziców, którzy zreszt¹ po kilku miesi¹cach wyjechali z wnukiem do Rosji.
W moim rodzinnym domu zosta³a jedna ca³a p³yta z rosyjskimi romansami. Razem ze wspomnieniami przechowa³em j¹ przez 63 lata,
mimo szeciokrotnej zmiany miejsca zamieszkania. Bywaj¹c w Wilnie,
zwiedzi³em tak¿e Muzeum Aleksandra Puszkina i doszed³em do wniosku, ¿e posiadana pami¹tkowa p³yta mog³aby staæ siê tego muzeum
eksponatem, gdy¿ s¹ na niej utwory poety, jak Zimniaja daroga i Nie
sprasziwaj w wykonaniu Cygañskiego Zespo³u Romen. P³ytê tê (8104/
8105, Aprelewskij Zawod, produkcji przedwojennej) przekaza³em uroczycie dyrekcji muzeum w kwietniu 2006 roku, z opisem powy¿szej
historii, któr¹ zakoñczy³ Aleksander Siergiejewicz.
Jerzy Leszek Olszewski
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O DZIA£ALNOCI KO£A HISTORYKÓW USB. 1923-1939
Aleksandra Oko
¯ycie na Uniwersytecie Stefana Batorego  jedynej wy¿szej uczelni w Wilnie w
latach 1919-1939, charakteryzowa³o siê
bogactwem stowarzyszeñ akademickich.
Ta, licz¹ca pocz¹tkowo niewiele ponad 500
studentów spo³ecznoæ, pod koniec lat 30.
mia³a 3110 cz³onków i zorganizowa³a ok.
120 ró¿nego rodzaju kó³, klubów i korporacji1 . Jako pierwsze powsta³y organizacje samopomocowe2 . Liczn¹ grupê tworzy³y zwi¹zki ideowo-wychowawcze,
obok stowarzyszeñ katolickich3 nale¿a³y
do nich korporacje4 i stowarzyszenia poli- Komitet Odbudowy Wszechnityczno-ideowe5 . Wobec wysokiej liczby cy Wileñskiej w 1919. Od lewej
studentów spoza Województwa Wileñskie-  NN, prof. Ludwik Kolankowgo (ok. 50 proc.)6 , powstawa³y ko³a tery- ski, prof. Stanis³aw Ptaszycki,
prof. Stanis³aw W³adyczko,
torialne (12)7 narodowociowe8 .
Oddzielny typ tworzy³y ko³a nauko- prof. Ferdynand Ruszczyc oraz
we (co najmniej 27). Mimo, ¿e najwa¿- W³adys³aw Umiastowski
niejszym celem by³a praca naukowa, rozwija³y one swoj¹ dzia³alnoæ na wielu polach. Niektóre prowadzi³y przy okazji bujne ¿ycie
towarzyskie, co stawa³o siê elementem, przyci¹gaj¹cym kolejnych
cz³onków. Pierwszymi by³y Ko³a: Matematyczno-Przyrodnicze
(1919), Humanistyczne i Filozoficzne (1920), Matematyczno-Fizyczne oraz Przyrodników i Farmaceutów (1921). Do najliczniejszych
nale¿a³o Ko³o Medyków (do 360 osób), a do najaktywniejszych 
Ko³o Polonistów (kilkanacie sekcji)9 .
Ich dzia³alnoæ tworzy³a ¿ywy obraz ówczesnego Wilna, licz¹cego
niespe³na 200 tys. mieszkañców, w którym akademicy zajmowali wyj¹tkowe miejsce. Atmosfera odzyskanego po 123 latach miasta by³a przepe³niona duchem patriotyzmu i kultu dla symboli narodowych. Najwiêcej
mo¿na by³o ich znaleæ w murach Uniwersytetu, wskrzeszonego po 87
latach, w roku 1919, dekretem Naczelnika Pañstwa Józefa Pi³sudskiego10 . Sta³ siê on dum¹ i obiektem szczególnej troski wilnian, którzy w
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studentach upatrywali kontynuatorów tradycji Lelewela, Mickiewicza i Zana. Do Wilna, które by³o najdalej na wschód po³o¿onym orodkiem akademickim,
zje¿d¿a³a kadra z ca³ej Polski i w³¹cza³a siê do prac
organizacyjnych. Wojna z bolszewikami w 1920 oraz
polsko-litewskie spory w sprawie przynale¿noci miasta opóni³y proces formowania siê poszczególnych
wydzia³ów i katedr11 . Ostatecznie uda³o siê utworzyæ
6 wydzia³ów12 . Na jednym z nich  Wydziale Humanistycznym  ukonstytuowa³y siê 4 Katedry Histo- Prof. Stanis³aw
Kocia³kowski
ryczne: Historii Polski, prowadzona przez Stanis³awa
Kocia³kowskiego13 , Historii Europy Wschodniej pod kier. Feliksa Konecznego, Historii Nowo¿ytnej pod kier. Witolda Nowodworskiego oraz
Historii Powszechnej i Nauk Pomocniczych Historii Kazimierza Chodynickiego 14 . Pierwszy rok stabilnego funkcjonowania tego, jak potocznie mówi³o siê Seminarium Historycznego, przypada na lata 1922/
23. Szczególnym uznaniem cieszy³ siê prof. Stanis³aw Kocia³kowski,
nazywany ,,dusz¹ rodowiska historycznego15  zawsze co organizowa³, urz¹dza³, dzia³a³16 . A wyk³ada³ Przegl¹d dziejów polskich od czasów najdawniejszych do 1815, prowadzi³ seminarium magisterskie, które
mimo wysokich wymagañ, by³o bardzo liczne oraz proseminarium dla
I roku, gdzie uczy³ podstaw pracy badawczej i praktycznych umiejêtnoci. Jak pisze jeden z jego by³ych studentów, nic nie mog³o oddaæ
atmosfery tych zebrañ, na które czeka³o siê z niecierpliwoci¹17 . Nie
dziwi zatem, ¿e to ze strony studentów i ich profesora wyszed³ pomys³
za³o¿enia Ko³a Historycznego. Dnia 28 lutego 1923 do Senatu USB wp³ynê³o pismo: Ni¿ej podpisani, stanowi¹cy grono s³uchaczy Sekcji Historycznej USB, mamy zaszczyt prosiæ Przewietny Senat o zatwierdzenie
za³¹czonego statutu Ko³a Historycznego S³uchaczy USB, bior¹c równoczenie na siebie inicjatywê zorganizowania pomienionego ko³a18 . Na
podaniu znajdziemy odpowied rektora, zatwierdzaj¹c¹ przedstawiony
statut, w której na probê studentów przydziela prof. Kocia³kowskiemu
funkcjê kuratora nowopowsta³ego ko³a.
USTRÓJ KO£A HISTORYKÓW
Podstawê prawn¹ dzia³alnoci stowarzyszenia akademickiego, jakim by³o Ko³o Naukowe Historyków, tworzy³a ustawa o szkolnictwie
wy¿szym z dnia 13 lipca 1920 19 . Mimo i¿ krytykowana od samego
pocz¹tku, tworzy³a ona ramy dla doæ szerokiej autonomii, która utrzy106
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mywa³a siê przez
ca³e lata 20. Studentom przyznano prawo do zak³adania
w³asnych stowarzyszeñ, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹
mia³y celów politycznych.
Prof. Henryk £owmiañski w latach 20. i po latach na
W 7 artyku³ach i UAM w Poznaniu, ok³adka jednej z wielu jego ksi¹¿ek
23 punktach pierwszego statutu KH nakrelono cele, zasady dzia³ania, prawa i obowi¹zki
cz³onków, Zarz¹du i Walnego Zgromadzenia oraz podstawy materialne
ko³a20 . Kolejne 2 wersje statutu z lat 1926 i 1929 by³y wynikiem rozwijaj¹cej siê dzia³alnoci ko³a, wytyczaniem nowych kierunków i form pracy21 . Znaczne ograniczenie wolnoci na uczelniach wy¿szych przynios³a ustawa z 193322 , która by³a uwieñczeniem prób obozu sanacyjnego
podporz¹dkowania swojej polityce rodowiska akademickiego, g³ównie
studentów. W³adze z coraz wiêkszym niepokojem przygl¹da³y siê zdominowanym przez m³odzie¿ narodow¹ organizacjom studenckim, coraz
agresywniejszym wyst¹pieniom na tle anty¿ydowskim, parali¿uj¹cym
pracê na uczelniach23 . Wszystkie te obostrzenia uwzglêdni³a czwarta
wersja statutu ko³a24 . Nowelizacja z 1937 przynios³a z³agodzenie tych
wymogów25 , przywracaj¹c czêciow¹ autonomiê uczelni wy¿szych. Studenci uzyskali mo¿liwoæ zak³adania organizacji miêdzyuczelnianych i organizowania zjazdów naukowych za ka¿dorazowym zezwoleniem ministra i w³adz tych szkó³. Inny paragraf wprowadza³ mo¿liwoæ uzale¿nienia
przynale¿noci do ko³a od takich czynników, jak narodowoæ czy wyznanie. Tej kwestii dotyczy³a jedna ze zmian, jakie przyniós³ pi¹ty statut ko³a,
zatwierdzony w styczniu 1938. Piêæ jego wersji pokazuje wyranie zmiany, jakie zachodzi³y. Charakteryzuj¹ca siê pocz¹tkowo wzglêdnym zaufaniem polityka w³adz wobec rodowiska akademickiego z biegiem lat sta³a
siê coraz bardziej restrykcyjna i obwarowana nakazami i zakazami.
Cz³onkowie Ko³a Historyków
dzielili siê na 3 kategorie. Pierwsz¹ i najliczniejsz¹ grupê, stanowili cz³onkowie zwyczajni, którym móg³ zostaæ ka¿dy student, zaproszony przez
innego cz³onka KH. Jedyne ograniczenie, jakie pojawi³o siê w statucie w
1938, dotyczy³o studentów-¯ydów, których wykrelenie z listy cz³onków
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ko³a by³o wynikiem coraz czêciej pojawiaj¹cych siê na uniwersytecie hase³
antysemickich26 . Cz³onkowie zwyczajni cieszyli siê pe³ni¹ praw wyborczych, ale spoczywa³o na nich najwiêcej obowi¹zków wzglêdem ko³a:
aktywny udzia³ w zebraniach, regularne odczyty, uiszczanie sk³adek.
Wprowadzenie kategorii cz³onka korespondencyjnego by³o wyjciem
naprzeciw oczekiwaniom cz³onków zwyczajnych, którzy zakoñczyli studia,
a mimo to utrzymywali kontakt z ko³em. Nie mieli oni ¿adnych obowi¹zków,
s³u¿yli rad¹ m³odszym kolegom, nieraz ich wspierali finansowo27 .
Trzeci¹, najmniejsz¹ grupê, tworzyli cz³onkowie honorowi  mianowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarz¹du. Podczas 17
lat istnienia ko³o nada³o ten tytu³ 3 osobom: kuratorowi, prof. Stanis³awowi Kocia³kowskiemu, prof. Teofilowi Modelskiemu28 i dr. Henrykowi £owmiañskiemu  za zas³ugi wzglêdem ko³a po³o¿one29 . Zachowane ród³a pozwalaj¹ przeledziæ stan liczebny cz³onków ko³a i zaobserwowaæ zmiany, jakie w nim zachodzi³y.
Liczba cz³onków
ko³a w pierwszych 10
latach wskazuje na wysokie zainteresowanie
jego pracami, z jednym
tylko wyj¹tkiem w
1929/30. Trudno jednak okreliæ bli¿sze Liczba cz³onków Ko³a Historyków w 1923-1938
przes³anki tego zachwiania. Z kolei spadek liczebny cz³onków w drugiej po³owie lat 30. móg³ byæ wywo³any likwidacj¹ statusu cz³onka
korespondenta30 .
Zestawiaj¹c te dane z liczb¹ wszystkich studentów historii na USB, co
wobec oficjalnych statystyk jest dosyæ trudne31 , mo¿na szacowaæ, ¿e do
ko³a nale¿a³o ok. 50 proc. historyków. Wszystko to wiadczy o wzglêdnej
jego popularnoci, na co niew¹tpliwy wp³yw mia³y dzia³ania jego w³adz.
W³adze
W³adzê wykonawcz¹ w kole sprawowa³ 5-osobowy Zarz¹d na czele
z prezesem, wybierany co roku przez Walne Zgromadzenie32 . Posiadane przez Zarz¹d szerokie uprawnienia czyni³y go w pe³ni odpowiedzialnym za pracê ko³a. To od zdolnoci organizacyjnych i ambicji poszczególnych prezesów w du¿ym stopniu zale¿a³ poziom prac. Walne Zgromadzenie, tworzone przez wszystkich cz³onków (zwyczajni  g³os sta108
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nowi¹cy, korespondencyjni i honorowi  doradczy), stanowi³o w³adzê
ustawodawcz¹ ko³a 33 . Z kolei organem kontroluj¹cym by³a Komisja
Rewizyjna34 , z³o¿ona z 3 cz³onków, niepochodz¹cych z Zarz¹du, wybranych na Walnym Zgromadzeniu. W razie niezgodnoci mog³a ona
z³o¿yæ skargê do S¹du Kole¿eñskiego35 , który powsta³ na miejsce s¹du
polubownego, wybieranego ka¿dorazowo na okolicznoæ sporu. Zmiana
ta by³a przejawem d¹¿enia w³adz uniwersyteckich do uzyskania wiêkszej kontroli nad dzia³alnoci¹ kó³. Rola Kuratora, którego na wniosek
rektora przydziela³ Senat, w myl przepisów36 sprowadza³a siê przede
wszystkim do funkcji nadzorczych i kontrolnych. Wydaje siê, ¿e rola
prof. Kocia³kowskiego nie ogranicza³a siê jednak tylko do dwóch ww.
aspektów, ze wzglêdu na jego wyj¹tkowy charakter i oddanie pracy 
jako wybitna osobowoæ, zawsze chêtna do niesienia pomocy i powszechnie uwielbiana przez studentów 37 , jest jednym z czêciej wspominanych profesorów Wydzia³u Humanistycznego USB w 20-leciu
miêdzywojennym. S¹dz¹c po tym, ¿e wiêkszoæ studentów mówi³a o
jego anielskim usposobieniu, nie by³ surowym nadzorc¹, a ewentualne wykroczenia stara³ siê za³atwiaæ bez ingerencji w³adz wy¿szych.
KIERUNKI DZIA£ANIA
Dzia³alnoæ naukowa ko³a
Podstawowym celem by³o budzenie zami³owania do studiów i samodzielnych badañ, zapoznanie siê drog¹ samokszta³cenia ze stanem
wspó³czesnej wiedzy historycznej38 . Dzia³alnoæ mia³a skupiaæ siê na
inicjowaniu periodycznych odczytów i referatów, opartych na wynikach najnowszych badañ, na samodzielnych studiach oraz prowadzeniu zbiorowych prac naukowych39 .
Zebrania ogólne odbywa³y siê rednio raz na miesi¹c. To na nich cz³onkowie mieli okazjê zaprezentowania swoich prac, wys³uchania opinii na
ich temat oraz polemiki z argumentami innych cz³onków. Podczas 17 lat
istnienia w kole wyg³oszono ok. 160 referatów, znana jest treæ 130 z nich.
117 referatów wyg³oszono na zebraniach ogólnych ko³a. Reszta to praca
poszczególnych sekcji, odczyty w ogniskach kolejowych, na kursach tkactwa i w parafiach. 20 wyst¹pieñ nale¿a³o do profesorów, którzy gocili w
kole na zebraniu inauguracyjnym, obchodach jubileuszu 10-lecia i zorganizowanych przez ko³o odczytach publicznych. Byli nimi g³ównie profesorowie: Kazimierz Chodynicki, Feliks Koneczny, Janusz Iwaszkiewicz40 i
oczywicie Kocia³kowski, ale nie tylko, np. W³adys³aw Konopczyñski41 z
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UJ. Lista prelegentów-studentów nie by³a ustalona z
góry. Zg³aszali siê oni na bie¿¹co. O ile w pierwszych
latach znalezienie chêtnych do przygotowania referatu
nie stanowi³o problemu, to kolejne lata przynios³y niejednokrotnie zrzucanie tego zadania na barki zarz¹du,
np. w 1932 na 9 referatów sk³ada³y siê wyst¹pienia 5
osób, a¿ 3 nale¿a³y do Aleksego Derugi  prezesa ko³a42 .
Jerzy Orda
Zakres zagadnieñ by³ bardzo szeroki. Sytuacja zmieni³a siê w kolejnych latach, kiedy w ramach uatrakcyjnienia, byæ mo¿e
zbyt d³ugich zebrañ, podwy¿szenia ich frekwencji, zarz¹dy organizowa³y
cykle krótszych referatów, które mia³y daæ pojêcie na temat zagadnienia.
Tak by³o w 1929/30, gdy odby³a siê seria krótkich odczytów o redniowieczu, zakoñczonych urz¹dzeniem symbolicznego widowiska S¹d nad
redniowieczem. Przedstawienie poprzedzono pogadank¹ jednego z cz³onków ko³a w radiowym Kwadransie Akademickim na temat charakteru i
znaczenia tej epoki i reklam¹ w prasie lokalnej. Przyci¹gnê³o ono znaczn¹
widowniê, w tym profesorsk¹ i ludzi spoza rodowiska akademickiego,
co pozwoli³o zapoznaæ siê z prac¹ ko³a szerszemu gronu osób43 .
Na tematykê zebrañ mia³y równie¿ wp³yw przypadaj¹ce rocznice.
Na jednym z nich w 1923/24 roku wyg³oszono 2 referaty, powiêcone
zmar³emu prof. Witoldowi Nowodworskiemu44 , a w roku 1929 uczczono
300-lecie urodzin Jana Sobieskiego. Bardzo uroczysty charakter, zdecydowanie przekraczaj¹cy ramy zebrania naukowego, mia³o spotkanie
z okazji uroczystoci sprowadzenia do Wilna zw³ok Joachima Lelewela, które nast¹pi³o z okazji 10. rocznicy wskrzeszenia Wszechnicy Batorowej. G³os zabrali równie¿ profesorowie i sam rektor45 . W latach
30. odby³y siê dwa takie spotkania, zorganizowane przy udziale profesorów: w 1930  z okazji 500-lecie mierci ksiêcia Witolda, a rok póniej  w stulecie wybuchu Powstania Listopadowego46 .
Ju¿ pierwszy statut ko³a zak³ada³ organizowanie pracy w specjalnych sekcjach naukowych. Pomys³ uda³o siê urzeczywistniæ dopiero
w 1926/27, kiedy powsta³y 2 pierwsze sekcje. W ci¹gu nastêpnych lat
historycy za³o¿yli 3 inne.
Pierwsz¹ by³a Sekcja Historii Staro¿ytnej47 . Jej utworzenie by³o spowodowane brakiem katedry, zajmuj¹cej siê t¹ tematyk¹ na Wydziale
Humanistycznym. Sekcja zosta³a zlikwidowana po dwóch latach z powodu og³oszenia wyk³adów przez prof. Modelskiego, który rozpocz¹³
cykl Geografia wiata staro¿ytnego, zapowiadaj¹cy utworzenie Katedry Historii Staro¿ytnej48 . Rzeczywistych powodów jej rozpadu nale¿y
szukaæ w oddaniu siê jej kierownika innym zajêciom.
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Drug¹, powsta³¹ równie¿ w 1926/27, by³a Sekcja Europy Wschodniej49 , z efektywn¹ dzia³alnoci¹ w pierwszym roku istnienia, kiedy wyg³oszono 6 referatów. Drugi rok up³yn¹³ na problemach, zwi¹zanych z
brakiem zainteresowania sekcj¹50 . Po 1930 brak informacji na jej temat.
Do najprê¿niej dzia³aj¹cych nale¿a³a za³o¿ona w 1927/28 przez ówczesnego prezesa ko³a Jerzego Ordê (jako druga po Sekcji Historii Staro¿ytnej) Sekcja Poznawania Wilna. By³a ona przejawem wielkiej mi³oci, jak¹ jej za³o¿yciel darzy³ miasto. Celem, który nakreli³ sam Orda,
by³o szerzenie zami³owania do miasta, szkolenie przewodników oraz
sporz¹dzenie bibliografii Wilna51 . Prace by³y bardzo intensywne. Sekcja mia³a wyszkoliæ przewodników po miecie i nie ogranicza³a siê do
zebrañ naukowych, koniecznie musia³y uzupe³niaæ j¹ wycieczki52 . Obok
zwiedzania pod przewodnictwem Ordy, który stawa³ siê ju¿ wówczas
specjalist¹ w tej dziedzinie53 . W ramach tych dyskusji cz³onkowie ko³a
dokonali krytyki I wydania przewodnika krajoznawczego Wilno Juliusza K³osa54 . Wyniki tej pracy autor uwzglêdni³ przy II wydaniu, gdzie
we wstêpie umieci³ podziêkowania: Ko³u Historyków USB, którego
cz³onkowie wziêli na siebie samorzutnie mozolny trud sprawdzania
wszystkich danych cile historycznych na podstawie materia³ów ród³owych i udzielili mi szeregu bardzo wa¿nych poprawek i sprostowañ.
Uwa¿ny czytelnik sam bêdzie móg³ oceniæ, porównuj¹c obydwa wydania, jak wiele zyska³a na tej pracy czêæ I, historyczna.55
Równie¿ i tê wersjê przewodnika historycy starannie przeanalizowali, a wynik tych prac stanowi³a recenzja w Ateneum Wileñskim, w
1930, napisana przez Antoniego Go³ubiewa i Jerzego Ordê. Autorzy wytknêli w niej nieprecyzyjne sformu³owania i zbyt ogólnie potraktowan¹

Jerzy Orda pozosta³ w Wilnie  na zdjêciu oraz rysunku Sergiusza Mogilewa
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historiê miasta, ale jednoczenie wyrazili uznanie
dla wnikliwej analizy architektury miasta i emocjonaln¹ narracjê w przewodniku56 . Z up³ywem roku
zainteresowanie sekcj¹ os³ab³o, do czego z pewnoci¹ przyczyni³o siê odejcie z niej Jerzego Ordy.
Ostatecznie sekcja zosta³a zlikwidowana w 1933
w ramach reorganizacji dzia³alnoci ko³a.
W roku akademickim 1929/30 powsta³a Sekcja Dydaktyki Historii57 , która na swoich zebraniach zajê³a siê m.in. spraw¹ lektury tekstów ród³owych w szkole redniej i rol¹ nauczyciela w
Student Lech Beynar
ko³ach samokszta³ceniowych.58 Po dwóch latach
i ona zosta³a zlikwidowana.
Ostatni¹ by³a powsta³a ju¿ w latach 30. Sekcja Zagadnieñ Aktualnych59 , zajmuj¹ca siê histori¹ i historiografi¹ Europy Wschodniej oraz
sprawami historycznych podstaw kryzysu intelektualnego60 . Likwidacja
wszystkich sekcji ko³a na jesieni 1932 uniemo¿liwi³a jej dalsz¹ pracê.
Praca naukowa wychodzi³a poza obrêb murów uniwersyteckich,
np. poprzez publikacje w czasopismach. Najwczeniej podjêt¹ inicjatyw¹ by³a wspó³praca z Ateneum Wileñskim61 . Rozpoczê³a siê ona
od sporz¹dzenia indeksów autorów, osób i miejscowoci do 4 zeszytów I tomu czasopisma z 1923. Kolejne formy wspó³pracy przyjê³y ju¿
postaæ indywidualn¹. Osob¹, która opublikowa³a w czasopimie najwiêksz¹ liczbê artyku³ów, by³ Henryk £owmiañski  ³¹cznie 20 tytu³ów. Inne, czêsto pojawiaj¹ce siê nazwiska, to Marta Burbianka, Jerzy
Orda i Antonii Go³ubiew. Dwaj ostatni byli autorami wspomnianej recenzji Wilna Juliusza K³osa. Do grona historyków, których wspó³praca
zapocz¹tkowana w okresie studiów przeci¹gnê³a siê na d³ugie lata, nale¿eli Witold Nowodworski  kronikarz Ateneum Wileñskiego czy
Leonid ¯ytkowicz  autor kilkudziesiêciu recenzji. Aleksy Deruga i Stefan Rosiak62 to z kolei cz³onkowie ko³a, którzy brali udzia³ w pracach
nad Ateneum ju¿ po zakoñczeniu studiów.
Liczba wszystkich publikacji cz³onów ko³a wynios³a: 5 rozpraw, 1
przyczynek, 4 recenzje; a liczba publikacji by³ych cz³onków to odpowiednio: 6, 7, 56. Bior¹c pod uwagê, ¿e we wszystkich 14 rocznikach
ukaza³o siê ³¹cznie 120 rozpraw, 115 przyczynków i 249 recenzji, wynik
ten mo¿e nie wydawaæ siê imponuj¹cy. Jednak trzeba mieæ na uwadze,
¿e Ateneum by³o z za³o¿enia czasopismem tworzonym i skierowanym
do rodowiska naukowców i pisali w nim przede wszystkim uznani profesorowie, bêd¹cy autorytetami. Prace studentów pojawia³y siê tam rzad112
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ko. Wydanie z roku 1930, w którym znalaz³y siê a¿ 3 artyku³y cz³onków
ko³a, by³o zjawiskiem wyj¹tkowym. W³asne publikacje obok nazwisk
uznanych historyków by³y niew¹tpliwie wyró¿nieniem i jednoczenie
mo¿liwoci¹ szlifowania warsztatu pracy. Tak¹ sposobnoæ m³odzi historycy mogli zawdziêczaæ te¿ swojemu kuratorowi Stanis³awowi Kocia³kowskiemu. By³ on jednym z za³o¿ycieli TPN, zawsze znajdowa³ siê
w jego Zarz¹dzie, a w 1938 zosta³ jego prezesem. Bra³ udzia³ w pracach
III Wydzia³u TPN, który wydawa³ Ateneum Wileñskie63 .
Nastêpn¹ trybun¹ by³o czasopismo Alma Mater Vilnensis64 . W 4
z 12 wydanych numerów znajdziemy artyku³y cz³onków KH (1928,
1929, 1930 i 1933). Pojawia³y siê one w latach, w których komitet
redakcyjny sk³ada³ siê przynajmniej z jednego historyka. Debiut na ³amach
AMV nast¹pi³ w 1928, kiedy ukaza³ siê artyku³ ówczesnego prezesa
ko³a  Jerzego Ordy. Obok tego nazwiska w kolejnych numerach spotykamy artyku³y Marty Burbianki, Edwarda Gulczyñskiego, Witolda Nowodworskiego. Najwiêcej treci historycznych przynosi wydanie z roku 1933.
Na 5 du¿ych rozpraw, zamieszczonych w numerze, a¿ 3 nale¿¹ do historyków. Tak du¿y akcent historyczny w czasopimie, zdominowanym przez
zagadnienia z zakresu filologii polskiej, zawdziêczamy z pewnoci¹ komitetowi redakcyjnemu wydania, który po raz pierwszy z³o¿ony by³ z samych historyków. Tworzyli go: redaktor  Witold Nowodworski, kierownik naukowy  Marta Burbianka, kierownik literacki  Teodor Bujnicki,
administrator  Zygmunt Gulczyñski.
Warto podkreliæ, ¿e wszyscy studenci-historycy, którzy publikowali swoje
prace na ³amach tych czasopism, byli cz³onkami ko³a, poza nimi brak publikacji innych studentów historii. wiadczy to, ¿e ko³o przyci¹ga³o najzdolniejsze jednostki, które wykazywa³y siê wielostronnym dzia³aniem. Lista autorów, publikuj¹cych w obydwu czasopismach, w wiêkszoci siê pokrywa,
co znów dowodzi aktywnoci poszczególnych osób. Okres ich dzia³alnoci
zamyka siê w latach 1928-33. Niekwestionowanym liderem, je¿eli chodzi o
liczbê publikacji, by³ Jerzy Orda, który ³¹cznie napisa³ 5 artyku³ów. Wszystkie by³y przejawem jego najwiêkszej pasji, jak¹ by³o Wilno.
Urozmaiceniem zebrañ ogólnych i pracy w sekcjach by³y wycieczki
naukowe. Przez wszystkie lata istnienia ko³a ich cz³onkowie odbyli ok. 30
wycieczek, rednio raz, dwa razy do roku. Najbardziej owocne okaza³y siê
lata 1926/7, 1927/8, kiedy przeprowadzono ich po 5 w ka¿dym roku65 . W
tych latach ko³o prowadzi³o bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoæ w wielu dziedzinach i w jego szeregi wstêpowa³o coraz wiêcej cz³onków. Z kolei lata
1931-33 przynios³y zanik takich wycieczek. Z³o¿y³y siê na to zarówno
napiêcie na tle wspomnianych ju¿ zajæ oraz intensywne przygotowania do
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jubileuszu i wydania Ksiêgi
Pami¹tkowej. Do tak o¿ywionego ruchu naukowego na zewn¹trz, jak w drugiej po³owie lat 20., ko³o ju¿ nie powróci³o.
Najchêtniej odwiedzanym miejscem by³o Towarzystwo Przyjació³ Nauk (5
wizyt). Nie by³o to kwesti¹
Lech Beynar w akademickim Klubie W³óczêprzypadku. Opiekê nad tam- gów (stoi w berecie) w Wilnie. 22 marca 1930
tejszym muzeum sprawowa³ sam prof. Kocia³kowski i by³ jego najlepszym znawc¹66 . Chêtnie
odwiedzanym miejscem by³a Biblioteka im. Eustachego i Emilii Wróblewskich 67 , Archiwum Pañstwowe68 (4 wizyty). Z innych wypraw
warto wspomnieæ wizytê w Jaszunach69 i do Sorok-Tatarów70 .
Wycieczki naukowe, przede wszystkim do archiwów i muzeów, dawa³y mo¿liwoæ zapoznania siê z ich bogatymi zbiorami. Tematyka tych
wypraw dotyczy³a w wiêkszoci pierwszej po³owy XIX w. (lat wietnoci Uniwersytetu i Powstania Listopadowego). By³y one uzupe³nieniem
pracy naukowej i mog³y stanowiæ inspiracjê dla badañ naukowych.
Dzia³alnoæ samopomocowa
Zacz¹tek biblioteki ko³a stanowi³y dary Micha³a Brensztejna 71 w
192372 . Liczba przekazanych dzie³ siêga³a zapewne kilkudziesiêciu pozycji, gdy¿ stan biblioteki po 2 latach istnienia wyniós³ 65 sztuk. Przez
kolejne 7 lat przybywa³o ok. 50 tytu³ów rocznie. Liczba pozycji w 1935
osi¹gnê³a 84373 . W drugiej po³owie lat 30. nast¹pi³ zastój. W 1937 na
zakup ksi¹¿ek nie przeznaczono ¿adnych sum. Taki stan rzeczy by³
wynikiem kryzysu finansowego, jaki ko³o prze¿ywa³o w latach 193537. Zwiêkszenie nak³adów nast¹pi³o dopiero w 1938-39. Do koñca lat
30. liczba tytu³ów wynios³a prawie 100074 . Pieczê nad zbiorem sprawowa³ bibliotekarz, bêd¹cy jednoczenie cz³onkiem Zarz¹du, wybierany ka¿dego roku przez Walne Zgromadzenie 75 . Cz³onkowie ko³a mieli
prawo korzystania z biblioteki, nie ponosz¹c ¿adnych op³at.
Pomys³ za³o¿enia czytelni czasopism uda³o siê wcieliæ w 1929, gdy
zorganizowano osobny pokój, który by³ jednoczenie sal¹ do pogawêdek
towarzyskich76 . Mo¿na by³o tam przegl¹daæ: Ateneum Wileñskie, Archeon, Dziennik Wileñski, Kurier Wileñski, Kwartalnik Historycz114
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ny, Morze77 , Wiadomoci Literackie78 i S³owo79 . Oprócz prasy
lokalnej ko³o po³o¿y³o nacisk na prenumeratê czasopism naukowych i
kulturalnych  pojawi³o siê wiêcej tytu³ów z innych regionów kraju o
tematyce kulturalnej: Têcza80 , Tygodnik Ilustrowany81 i wiat82 .
Wydawanie skryptów stanowi³o wa¿n¹ czêæ dzia³alnoci samopomocowej, choæ by³o ród³em niewielkich dochodów ko³a83 . By³y one
nieocenion¹ pomoc¹ przy nauce do egzaminu wobec braku rozwiniêtych us³ug kserograficznych oraz sprzêtu nag³aniaj¹cego. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê skrypty Kocia³kowskiego84 . Poza tym
podjêto siê wydawnictwa skryptów profesorów  Teofila Modelskiego
oraz Stanis³awa Zaj¹czkowskiego85 .
Ostatnia forma dzia³alnoci samopomocowej to prowadzenie informatorium dla nowo wstêpuj¹cych. Kilkakrotnie organizowano specjalne
spotkania dla przysz³ych historyków86 . W zapoznaniu siê z profesorami
i zainteresowaniu tematyk¹ historyczn¹ mia³ równie¿ pomóc cykl referatów dla maturzystów, wyg³oszonych przez profesorów historii w dniach
4-12 kwietnia 193887 . Poza tym dzia³ania sekcji by³y skierowane do osób,
które studia ju¿ rozpoczê³y. Poprzez organizowanie na pocz¹tku ka¿dego
roku Herbatki Zapoznawczej oswajano nowych studentów z atmosfer¹ na uniwersytecie i udzielano przydatnych informacji88 .
Dzia³alnoæ organizacyjna
Ju¿ pierwszy statut ko³a jako jeden z celów wskazuje na utrzymanie
sta³ej ³¹cznoci z podobnymi ko³ami na innych uniwersytetach89 . Realizacj¹ tego zapisu by³o wst¹pienie ju¿ w 1924 do nowopowsta³ego
Zwi¹zku Kó³ Historyków Studentów Uniwersytetów Rzeczypospolitej
Polskiej90 i wziêcie udzia³u w zjedzie inauguracyjnym w Warszawie91 .
Zorganizowanie II zjazdu przypad³o w zaszczycie Wilnu. Dla istniej¹cego zaledwie od dwóch lat ko³a by³o to du¿e wyró¿nienie, jak i ogromne
wyzwanie. Podczas zjazdu zainicjowano prace nad indeksami osób i
miejscowoci do wydawnictw ród³owych Volumina Legum, których
opracowaniu historycy oddawali siê z icie benedyktyñskim powiêceniem przez najbli¿sze lata92 .
Delegaci ko³a wileñskiego brali udzia³ w kolejnych zjazdach Zwi¹zku
Kó³ Historyków SURP i z innymi ko³ami podejmowali inicjatywy do
roku 1931, kiedy na VII zjedzie Zwi¹zku w Warszawie, wspólnie z
ko³em warszawskim, doprowadzili do roz³amu w rodowisku historycznym. Przyczyn¹ sporu by³ stosunek do zdominowanego przez
m³odzie¿ Wszechpolsk¹ Ogólnopolskiego Zwi¹zku Akademickich Kó³
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Naukowych 93 . Mimo nawi¹zania rozmów pojednawczych na kolejnym zjedzie w Wilnie, wspó³praca z innymi ko³ami zosta³a radykalnie zakoñczona 10 padziernika 1932 decyzj¹ Walnego Zgromadzenia94 . Byæ mo¿e wpisywa³o siê to w szereg innych postanowieñ, jakie
podj¹³ nowy Zarz¹d. Maj¹c na celu podniesienie poziomu naukowego
ko³a i skupienie siê na przygotowywaniu do jubileuszu, zlikwidowano
wszystkie istniej¹ce sekcje, praca naukowa mia³a siê koncentrowaæ
tylko na zebraniach naukowych 95 . Mimo braku oficjalnych form
wspó³pracy, za spraw¹ ko³a krakowskiego, które po zamkniêciu
OZAKN-u 96 przejê³o wydawan¹ dotychczas przez ten organ gazetê
Historia, dosz³o do nawi¹zania kontaktu miêdzy orodkami. I znów
okazj¹ do spotkania sta³ siê zjazd w Wilnie, tym razem z okazji VI
Zjazdu Historyków Polskich we wrzeniu 1935. Studentom z Krakowa uda³o siê namówiæ gospodarzy do w³¹czenia siê w pracê nad reaktywacj¹ Historii. Okazj¹ do oficjalnego spotkania mia³ byæ zjazd
kó³ historycznych, zwo³any we Lwowie 5 czerwca 1937 97 . By³a to
zapowied o¿ywienia wspó³pracy miêdzyuczelnianej w rodowisku
historycznym, któr¹ zahamowa³ wybuch wojny.
Prócz udzia³u w corocznych zjazdach Zwi¹zku Kó³ Historyków
SURP cz³onkowie ko³a brali udzia³ w zjazdach Historyków Polskich.
O ile na zjedzie w 1930 w Warszawie pojawi³ siê tylko jeden delegat
ko³a, to ju¿ kolejny zjazd, który odby³ siê w Wilnie, pozwoli³ bardziej
zaanga¿owaæ siê historykom przy jego organizacji. Ko³o w³¹czy³o siê
aktywnie w odbywaj¹cy siê pod znakiem 550. rocznicy zawarcia unii
polsko-litewskiej w Krewie V Zjazd Historyków Polskich. Cz³onkowie ko³a pomagali w pracach organizacyjnych przed zjazdem: szukali
noclegów dla goci, za³atwiali korespondencje i prowadzili akcjê in-

Wiele siê dzia³o w murach uczelni w ci¹gu ponad czterech wieków jej istnienia
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formacyjn¹ na terenie miasta, pomagali nieraz w sprawach bardzo prozaicznych: w wystroju sali obrad czy
w szatni. Powierzono imi bardziej odpowiedzialne zadanie: opiekê nad studentami z innych orodków, którzy
t³umnie przybyli na zjazd98 . Z myl¹
o nich zorganizowano Herbatkê Zapoznawcz¹ w lokalu ko³a oraz wycieczkê po miecie pod kierownictwem Jerzego Ordy99 . Natomiast po
ostatnim zebraniu plenarnym i wycieczce do Trok powracaj¹cy z niej
gocie mieli okazjê do weso³ego po¿egnania siê z Wilnem na kolejnej
Herbatce, urz¹dzonej w lokalu Alma Mater Vilnensis dzisiaj
Ko³a Historyków dla m³odzie¿y wspó³pracuj¹cej przy zjedzie100 .
By³a to niecodzienna okazja spotkania najwybitniejszych polskich uczonych. Studenci mogli wys³uchaæ ich odczytów osobicie. Temat zjazdu
sta³ siê z kolei inspiracj¹ do napisania artyku³u przez jednego z cz³onków
ko³a, podsumowuj¹cego stan badañ nad dziejami unii polsko-litewskiej101 .
Pocz¹tek akcji owiatowych w KH przypad³ na rok 1929/30, kiedy cz³onkowie wyg³osili 9 referatów na kursach tkactwa dla dziewcz¹t: 6 zorganizowano w Regionalnym Orodku Kultury, a kolejne 3
 w parafii w. Rafa³a102 . Tak du¿a aktywnoæ studentów na polu, na
którym dotychczas brak by³o wiêkszych inicjatyw, mog³a byæ spowodowana z jednej strony akcj¹ propagandow¹, jak¹ prowadzi³o Zrzeszenie Kó³ Naukowych, a z drugiej  prezesur¹ Marty Burbianki, która jako przysz³y niezwykle aktywny dzia³acz spo³eczny, ju¿ wówczas
mog³a zacz¹æ wcielaæ w ¿ycie swoje idee. Przez kolejne dwa lata ko³o
prowadzi³o podobne odczyty. W 1931/32 wyg³oszono ich kilka w
Kole Wileñskim Zwi¹zku Podoficerów Rezerwy103 oraz odpowiedziano na apel Zrzeszenia Kó³, dotycz¹cy wyk³adów w Ogniskach Kolejowych 104 . Zaanga¿owanie w pracê spo³eczn¹ by³o jednak krótkotrwa³e i powodowane inicjatywami pojedynczych cz³onków, nie wpisa³o siê na d³u¿ej w plan dzia³alnoci ko³a.
Zorganizowanie jubileuszu 10-lecia ko³a by³o najwiêkszym jego
przedsiêwziêciem podczas ca³ego okresu istnienia. W celu podsumowania dorobku pomylano o wydawnictwie pami¹tkowym. Stanowisko jego redaktora naczelnego obj¹³ na probê cz³onków jeden z za³o117
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¿ycieli ko³a, dr Henryk £owmiañski. Oficjalne obchody odby³y siê w
dniach 10-11 maja 1934105 i zosta³y poprzedzone licznymi zapowiedziami w prasie, przez co spotka³y siê ze sporym zainteresowaniem106 .
Równoczenie ukaza³a siê Ksiêga Pami¹tkowa, w której znalaz³o siê
16 artyku³ów, napisanych przez by³ych i obecnych cz³onków ko³a,
odzwierciedlaj¹cych metody i zainteresowania, zdobyte na USB. Mimo
rozpiêtoci chronologicznej, mia³y one jeden rys historyczny  dotyczy³y zdarzeñ i ludzi z obszaru Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego107 .
Organizacja obchodów kosztowa³a wiele wysi³ku i czasu. Chêæ
uczczenia rocznicy w sposób wyj¹tkowy nie tylko przez same obchody,
ale i przez wydanie owej Ksiêgi, wiadczy o istnieniu wród cz³onków
ko³a wiadomoci, ¿e poziom ich dotychczasowych prac jest wysoki i
zas³uguje na publikacje. Fakt jej wydania i kolporta¿u wród mieszkañców Wilna, np. podczas odczytów jubileuszowych, recenzje w prasie
codziennej (Kurier Wileñski, Dziennik Wileñski, S³owo), w rodowisku naukowym (Ateneum Wileñskie) i studenckim (Alma Mater
Vilnensis), prowadzi³ do spopularyzowania dokonañ ko³a, stoj¹cego do
tej pory w cieniu kó³ prawników, medyków i polonistów.
Kierunek towarzyski
Od pierwszego roku istnienia historycy regularnie urz¹dzali spotkania
towarzyskie w lokalu ko³a (3-4 w roku). Do najczêstszych nale¿a³y Herbatki, Miko³ajki i Op³atek. Do zabaw, na których pojawia³y siê osoby spoza
grona historyków, nale¿a³y dancingi. Odby³o siê ich co najmniej 15, g³ównie
w latach 30. Organizowano je w Ognisku Akademickim i mieli na nie wstêp
wszyscy studenci. Przy wejciu pobierana by³a op³ata. Wybór miejsca (zdecydowanie wiêkszego ni¿ lokal ko³a pomieszczenie Ogniska Akademickiego) i wysokoæ dochodów (do 100 z³ w latach 1936-37) mo¿e wiadczyæ o
du¿ym zainteresowaniu, jakim cieszy³ siê ten typ zabaw108 .
Po³o¿enie Wilna w okolicy jezior, lasów oraz ukrytych w nich malowniczych ruin, sta³o siê jednym z powodów, dla których historycy
organizowali wycieczki o charakterze towarzyskim. £¹cznie odby³o
siê ich blisko 50. Wilcza £apa109 , Puszkarnia110 , Werki111 czy Zameczek112 to tylko niektóre z miejsc, odwiedzanych przez studentów. Jako
cel swoich wypraw studenci obierali sobie najczêciej Zielone Jeziora 113 (8 wypraw), Troki114 (6), Góry Ponarskie115 (3). Informacje o
planowanych wyprawach by³y zamieszczane na tablicy og³oszeñ. Jedna z zachowanych pozwala bli¿ej poznaæ sposoby ich organizacji takiego typu przedsiêwziêæ:
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Idziemy na wycieczkê do Werek!
19 VI 1932 r. g. 9
Zbiórka w Kole Historyków.
Powrót zale¿y od ¿yczeñ kole¿anek i kolegów
statkiem lub piechot¹.
Gocie mile widziani!116
Uroki okolic Wilna sprawia³y, ¿e wycieczki towarzyskie cieszy³y siê du¿¹ frekwencj¹ i wpisa³y siê na
sta³e w dzia³alnoæ ko³a. Ich uzupe³nieniem sta³y siê od roku akademickiego 1929/30 regularne wyjcia do teatru. Liczba tych wizyt waha³a
siê od 3 do 10 w roku. Studenci najczêciej gocili w Teatrze Na Pohulance117 . Ogl¹dane przedstawienia z pewnoci¹ nieraz stawa³y siê tematem dyskusji, jak ta, któr¹ wywo³a³a interpretacja Ró¿y Stefana ¯eromskiego i która d³ugo potem by³a komentowana w kole historyków, dochodzi³o do gor¹cych polemik, nawet zatargów, które roz³adowywa³
zawsze ¿yczliwy i spokojny kurator118 .
Tak dobrze zorganizowane ¿ycie towarzyskie zwraca³o uwagê osób
spoza ko³a. W jednej z kronik w AMV przy opisie dzia³alnoci Ko³a
Historyków czytamy: Potrafili w nadzwyczajny sposób zorganizowaæ
¿ycie towarzyskie ko³a, ka¿dy czuje siê tam jak u siebie w domu119 .
Teodor Bujnicki

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE KO£A
Tematy publikacji
Przegl¹d zawartoci Ksiêgi Pami¹tkowej, z podsumowaniem 10 lat
funkcjonowania ko³a, przynosi prace, dotycz¹ce ziem by³ego WKL, w
szczególnoci Wilna, jego historii i osób z nim zwi¹zanych. Zawiera 16
artyku³ów, za dominuj¹ tematy z epoki nowo¿ytnej i XIX w. Trudno
natomiast mówiæ o kierunkach zainteresowañ na podstawie Ateneum
Wileñskiego, w którym zamieszczano artyku³y, dotycz¹ce jedynie ziem
WKL. Brak w nich jednego okrelonego kierunku. Znajdziemy tu prace
na temat miasta i jego mieszkañców w ró¿nych okresach: Powstanie
seminarium papieskiego w Wilnie w latach 1582-1586; Antoni Chlebowicz  zapomniany biograf Wilna; Ignacy Zdanowicz, kasjer i naczelnik
m. Wilna w 1863 r. Bardziej jednorodn¹ treæ przynosz¹ artyku³y w Alma
Mater Vilnensis, dotycz¹ g³ównie wieku XIX i koncentruj¹ siê wokó³
Powstania Listopadowego np. Rok 1831 w Wilnie. O Benedykcie Ko³yszce  jednym z wybitniejszych uczestników powstania na Litwie.
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Tematy referatów
Wytyczaj¹c g³ówne kierunki zainteresowañ badawczych, nale¿y
wzi¹æ pod uwagê tematy, poruszane podczas zebrañ naukowych, które stanowi³y g³ówn¹ o dzia³alnoci ko³a. Ich cech¹ charakterystyczn¹
by³a ogromna ró¿norodnoæ  zarówno czasowa, jak i tematyczna120 .
W jednym roku dotykano tak ró¿nych zagadnieñ, jak: Proces uczniów
gimnazjum wileñskiego z powodu napisu w V-tej klasie w dniu 3 maja
1823 r.; Pogl¹dy socjologiczne Monteskiusza; Ostatnie odkrycia w
katakumbach w. Sebastiana w Rzymie. Próbê ujednolicenia tematów
przynios³y lata 1927-30 (np. blok o pracy historyka na prowincji lub
blok o historii redniowiecznej Europy, zakoñczony przedstawieniem
S¹d nad redniowieczem), kiedy dzia³a³y sekcje naukowe, organizuj¹ce
w³asne zebrania naukowe i podejmuj¹ce tematy, poruszane dotychczas
na spotkaniach ogólnych. W latach 30. sekcje naukowe zosta³y zlikwidowane i powrócono do pracy tylko na zebraniach ogólnych, których
tematyka znów sta³a siê bardziej ró¿norodna.
Do najczêciej poruszanych zagadnieñ nale¿a³y dzieje WKL, w szczególnoci Wilna. Dominowa³ okres od po³owy XVII do koñca XVIII, poruszano zarówno kwestie polityczne (Szlachta litewska wobec Zbioru Praw
Andrzeja Zamoyskiego w wietle litewskich instrukcji poselskich z lat 1776,
1778, 1780, 1782) jak i spo³eczne (Tumulty religijne w Wilnie w latach
1669-1670). Du¿o miejsca powiêcano równie¿ sprawom Wilna i Litwy w
XIX w. Prace koncentrowa³y siê wokó³
Powstania Listopadowego, jego przebiegu na Litwie, np. Walka w 1831r. w
Górach Ponarskich. Drugi kr¹g zainteresowañ w XIX w. wi¹za³ siê z postaci¹ Lelewela i jego lat, spêdzonych w
Wilnie. Staraniem Ko³a Historyków w
1929 odby³a siê uroczysta akademia z
okazji sprowadzenia do Wilna zw³ok Lelewela, która zaowocowa³a referatami
na jego temat. Zdecydowanie najmniej
prac powiêcono epoce redniowiecza
Poród absolwentów USB, w Wilnie na terenie WKL. Dotyczy³y one g³ówpo wojnie pozosta³ J. Orda, który by³ nie zaludnienia Litwy, kupców wileñskromnym pracownikiem archiwum, skich i funkcji, jakie miasto pe³ni³o w
czasami oprowadza³ wycieczki
handlu redniowiecznym. Brak nato120
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miast kwestii politycznych,
dotycz¹cych zawarcia unii
polsko-litewskiej, których
mo¿na by³oby siê spodziewaæ.
Pisz¹c o wileñskim kierunku zainteresowañ ko³a,
nie mo¿na pomin¹æ sekcji
poznawania miasta. Tematy niektórych referatów i
miejsca wycieczek wskaBiblioteka Wróblewskich (Akademii Nauk Litwy)
zuj¹ kierunki zainteresowañ: rozwój topograficzny Wilna, lady chrzecijañstwa od czasów
najdawniejszych, jego rozwój i wp³yw na historiê miasta w poszczególnych wiekach, warunki, kszta³tuj¹ce ówczesny wygl¹d miasta121 .
Kolejny du¿y obszar zainteresowañ stanowi³y prace, dotycz¹ce terenów Moskwy i Rusi oraz polityki wschodniej poszczególnych w³adców
polskich. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego; Niektóre fragmenty wojen kozackich za Jana Kazimierza; Wspó³czeni pamiêtnikarze wobec smuty
moskiewskiej to tylko niektóre z 20 wyg³oszonych na ten temat referatów. Zainteresowanie to jest widoczne w ka¿dym roku na zebraniach
ogólnych Sekcji Zagadnieñ Europy Wschodniej. Niestety, tematy wyg³aszanych w tej sekcji referatów nie s¹ znane.
Trzeci¹ grupê tematów tworzy³y prace o historii, jako nauce w teorii
i praktyce. Szczególnie w latach 20. czêsto pojawia³y siê takie tematy,
jak: Historia a zagadnienia filozoficzne; Praca w archiwach; Dzia³alnoæ popularyzatorska historyka na prowincji. W póniejszych latach
tematykê tê bêdzie kontynuowaæ Sekcja Dydaktyki Historii. Skupi³a ona
swoje prace nad przygotowaniem  zarówno w teorii, jak i w praktyce
do zawodu nauczyciela historii.
Zdecydowanie najmniej tematów dotyczy³o historii staro¿ytnej i
najnowszej. Zaledwie jeden dotyczy³ historii XX w.  Wilno podczas
wojny wszechwiatowej. Nieco wiêcej uwagi powiêcono epoce staro¿ytnej. Na zebraniach wyg³oszono dwa referaty: Moneta w staro¿ytnoci i Grobowiec Tutenchamona oraz utworzono sekcjê, powiêcon¹ tej epoce. Odby³a ona tylko parê spotkañ, na których omówiono Germaniê Tacyta i zestawiono j¹ z De bello Galico.
Zasiêg geograficzny zagadnieñ pokrywa³ siê z daleko posuniêt¹
specjalizacj¹ badañ ca³ego orodka wileñskiego w tym okresie122 . Zarówno wykaz tematów wyk³adów i æwiczeñ z historii na USB w latach
121
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1919-39, jak i przegl¹d badañ,
prowadzonych przez profesorów wileñskich, przynosi
tematy, ograniczone do tego
obszaru. Jednak na tym podobieñstwa siê koñcz¹. Zag³êbiaj¹c siê w szczegó³ow¹ analizê
porównawcz¹ tematów, poruszanych na wyk³adach i æwiczeniach na wydziale123 , z tematami, podjêtymi przez ko³o,
zauwa¿amy rozbie¿noci.
Zestawienie tematów
wyk³adów na USB z tematami najchêtniej podejmowanymi w kole przez historyPieczêæ Ko³a Historyków Wydzia³u Humanistycznego USB; Og³oszenia Ko³a Historyków ków pokazuje, ¿e w porównaniu ze redniowieczem lista wyk³adów z epoki nowo¿ytnej, dotycz¹cej ziem WKL, prezentowa³a siê doæ skromnie. Wiêkszoæ proponowanych na Wydziale Humanistycznym wyk³adów i æwiczeñ z historii porusza³a zagadnienia z
epoki redniowiecznej i wczesnonowo¿ytnej (g³ównie panowanie Jagiellonów). Tematy zajêæ w du¿ym stopniu nie pokrywaj¹ siê z tematami odczytów w kole. Pamiêtaj¹c, ¿e to w³anie epoka nowo¿ytna i XIX
w. stanowi³y jedno z g³ównych zainteresowañ KH, nale¿y wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e nie starano siê powielaæ tematów æwiczeñ, a raczej wytyczano w³asne rejony zainteresowañ.
Trudno dokonaæ podobnej analizy w przypadku tematów, dotycz¹cych Rusi i Moskwy, z powodu zbyt ogólnego ich sformu³owania w wykazach zajêæ. Faktem jest, ¿e przez ca³y okres 20-lecia na USB liczba zajêæ,
zwi¹zanych ze wschodem, utrzymywa³a siê na podobnym, wysokim poziomie124 . Pozostaje jeszcze trzeci kierunek zainteresowañ, skupiony na
praktycznej stronie zawodu historyka. Przygotowaniu studenta do pracy
nad ród³ami mia³o s³u¿yæ proseminarium prof. Kocia³kowskiego, którego znaczna czêæ by³a powiêcona wstêpowi do badañ historycznych.
Podobne funkcje pe³ni³y prowadzone regularnie zajêcia z nauk pomocniczych historii. Brak natomiast w programie zajêæ praktycznych. Brak specjalizacji, których wprowadzenie mog³oby taki typ zajêæ narzuciæ. Zainteresowanie t¹ tematyk¹ w kole mia³o z pewnoci¹ ten brak nadrobiæ.
Prace badawcze przysz³ych historyków pokrywa³y siê z ogól122
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nym kierunkiem zainteresowañ ca³ego orodka historycznego w
Wilnie, który koncentrowa³ swoje prace nad dziejami WKL i Rusi.
Tematyka ta by³a powodowana prowadzonymi przez naukowców
wileñskich badaniami na podstawie materia³u ród³owego, licznie
zachowanego w Archiwum Pañstwowym w Wilnie, Bibliotece TPN
oraz Bibliotece im. Wróblewskich125 .
Dopiero g³êbsza analiza tematów (o ile by³a mo¿liwa) wykaza³a, ¿e historycy w kole starali siê nie powielaæ tematów, poruszanych w ramach studiów. Kr¹g podejmowanych zagadnieñ stanowi³ przejaw ich indywidualnych zainteresowañ, które starali siê w rozwijaæ. Dzia³aj¹ce przez 17 lat Ko³o
Historyków pozostawa³o przez ca³y okres swojego istnienia aktywnie funkcjonuj¹cym ko³em naukowym. Daleko mu by³o do najliczniejszych i najaktywniejszych kó³ USB, jednak swoj¹ regularn¹ prac¹ i inicjatywami zdo³a³o
zyskaæ sobie uznanie w rodowisku studenckim. Dzia³alnoæ Ko³a Historyków w Wilnie odkrywa kolejn¹ ma³o znan¹ kartê historii tego niezwyk³ego
miasta w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego.
Aleksandra Oko
Przypisy
W. Sze³kowski, Klub W³óczêgów Wileñskich, Wilno 1999, s. 29; 2 Bratnia
Pomoc Akademicka powsta³a w 1919, jako wsparcie dla studentów, powracaj¹cych z
frontu; 3 Np. Odrodzenie, Juventus Christiana i liczne ko³a misyjne; 4 W Wilnie
istnia³o 11 korporacji, w tym przyby³a z Dorpatu Polonia; 5 Akademickie organizacje polityczno-ideowe reprezentowa³y wszystkie nurty polityczne w Polsce  od
lewicy (Zwi¹zek Niezale¿nej M³odzie¿y Socjalistycznej), przez demokratów (Zwi¹zek Polskiej Demokratycznej M³odzie¿y) i zwolenników rz¹dów sanacji (Zwi¹zek
Myl Mocarstwowa), a¿ po narodowców (M³odzie¿ Wszechpolska); 6 M. Kosman,
Uniwersytet Wileñski, Lublin 1981. s. 62; 7 Np. Ko³a: £om¿an, Grodnian, Polesian,
Radomiaków, Zag³êbian; 8 Do najwiêkszych nale¿a³y Ko³a: Rosjan, Litwinów i Bia³orusinów; 9 Patrz: sprawozdania z dzia³alnoci kó³ naukowych w czasopimie Alma
Mater Vilnensis, 1922-1935; 10 A. Wrzosek, Wskrzeszenie Uniwersytetu Wileñskiego, [w:] Ksiêga Pami¹tkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy za³o¿enia i X-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileñskiego, Wilno 1929; 11 W. Górczyñski, Historycy wileñscy
w okresie II Rzeczpospolitej, Wiadomoci Historyczne, 4/2004, s. 109; 12 M. Kosman, op. cit., s. 56; 13 Stanis³aw Kocia³kowski (1881-1960) ukoñczy³ historiê na
UJ, w Wilnie od 1906, jako nauczyciel w szkole realnej i gimnazjum, którego zosta³
dyrektorem w 1915. W 1918 bra³ udzia³ w pracach Tajnego Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Wileñskiego, w 1921powo³any na stanowisko zastêpcy prof. USB
i obj¹³ Katedrê Historii Polski; 14 W. Górczyñski, op. cit., s. 109; 15 L. ¯ytkowicz,
Moje wspomnienia o profesorach historii Uniwersytetu Stefana Batorego, [w:] Z dziejów Almae Materis Vilnensis, red. L. Piechnik, K. Puchowski, Kraków 1996, s. 63; 16
A. Kochañczyk, wietni nauczyciele USB we wspomnieniach wietnych uczniów, s.
220, [w:] Ostatni obywatele Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, red. T. Bujnicki, K.
1
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Stêpnik, Lublin 2005; 17 L. ¯ytkowicz, op. cit., s. 64; 18 Letuvos centrinis valstybës
archyvas (dalej:LCVA), F.175,A.1, A.559, Stowarzyszenia Akademickie Naukowe, s.
439; 19 Ustawa z dnia 13 lipca o szko³ach akademickich, [w:] Dz. U. RP, 72/1920,
poz. 494; 20 LCVA, F. 175, A. 1, A. 559, s. 440-445; 21 LCVA, F.175, A. 1, A. 559, s.
430-430 i s. 405-409; 22 Ustawa o szkolnictwie wy¿szym z d. 15 marca 1933r., [w:]
Dz. U. RP, 1933, nr 30 poz. 259; 23 A. Pilch, Rzeczpospolita Akademicka, Kraków
1997, s. 305; 24 Co prawda, 4 statut nie zachowa³ siê w dokumentach ko³a, jednak
fakt, ¿e istnia³o ono po 1933 wiadczy, ¿e jego statut dostosowano do nowych
wymogów; 25 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o zmianie ustawy a dnia 15 marca 1933
r. o szko³ach akademickich, [w:] Dz. U. RP, 1937, nr 52 poz. 406; 26 W 1931 w
wyniku zajæ anty¿ydowskich na USB zgin¹³ student Stanis³aw Wac³awski, rocznice
jego mierci by³y pretekstem do urz¹dzania manifestacji przez m³odzie¿ narodow¹.
W 1936 doprowadzi³y one do zawieszenia wyk³adów; 27 S. Krakowski, rec. J. Garniewicz, Studenckie Ko³o Naukowe Historyków, Acta Baltico-Slavica 1994, s. 274;
28
Teofil Modelski (1881-1967), historyk, w latach 1925-1930 wyk³ada³ historiê
powszechn¹ redniowiecza i nauki pomocnicze historii, w 1929-30  redaktor Ateneum Wileñskiego, w 1931 powróci³ na Uniwersytet Lwowski; 29 A. Deruga, Sprawozdanie z dzia³alnoci Ko³a Historyków S³uchaczy USB w Wilnie w l. 1923-1933,
[w:] Ksiêga Pami¹tkowa Ko³a Historyków USB, Wilno 1934, s. 365; 30 Formalnie
status cz³onka korespondencyjnego istnia³ w 1929-33. Decyzjê o jego zniesieniu
Senat t³umaczy³ niemo¿noci¹ dostatecznej kontroli poczynañ i  co chyba wa¿niejsze  przekonañ politycznych takich cz³onków, którzy jako osoby z zewn¹trz,
mog³y wprowadzaæ niepotrzebny zamêt; 31 Na podstawie wspomnieñ i róde³
archiwalnych uda³o siê ustaliæ, ¿e liczba historyków na prze³omie lat 20/30 oscylowa³a w granicach 200-220 osób; 32 LCVA, F.175, A. 1, A. 559, I statut KH, s. 443; 33
Ibidem, s. 442; 34 Ibidem, s. 444; 35 LCVA, F.175, A. 1, A. 559, V statut KH, s. 10; 36
Przepisy o nadzorze autonomicznych w³adz uniwersyteckich nad stowarzyszeniami
USB, Wilno 1928; 37 A. Go³ubiew, Unoszeni histori¹, Kraków 1971, s. 295; 38 LCVA,
F.175, A. 1, A. 559, s. 441; 39 Ibidem, s. 442; 40 Janusz Iwaszkiewicz (1879-1944),
historyk, archiwista, w 1922-1924 zastêpca prof. na USB, w 1929-1939 by³ prof.
nadzwyczajnym USB, wyk³ada³ historiê powszechn¹ XIX w.; 41 W³adys³aw Konopczyñski (1880-1952), historyk, prof. zwyczajny na Uniwersytecie we Lwowie, w
1921-1938 kierownik Katedry Historii Polski Nowo¿ytnej i Powszechnej, zajmowa³
siê histori¹ polityczn¹ w XVIII w.; 42 J. Garniewicz, Studenckie Ko³o Naukowe
Historyków  s³uchaczy USB w Wilnie, Acta Baltico-Slavica 1990, t. 19, s. 214-215;
43
S³owo, 71/1930; 44 Witold Nowodworski (1861-1923), historyk, od 1921 prof.
zw. historii powszechnej USB, przez dwa lata wyk³ada³ Dzieje Europy nowo¿ytnej
XVI-XVIII, Wstêp do socjologii, jej rozwój i g³ówne postawy oraz prowadzi³ seminarium; 45 Ateneum Wileñskie 1929, R. VI, Kronika, s. 714; 46 Ateneum Wileñskie
1930, R. VII, Kronika, s. 969; 47 Za³o¿y³ j¹ w 1926 i kierowa³ jej zaledwie dwuletni¹
dzia³alnoci¹ Jerzy Orda; 48 A. Deruga, op. cit., s. 360; 49 Za³o¿ono j¹ przy poparciu
prof. Feliksa Konecznego, prowadz¹cego katedrê, zajmuj¹c¹ siê t¹ tematyk¹, jej kierownikiem przez dwa lata istnienia by³ Bronis³aw Gilejko; 50 A. Deruga, op. cit., s.
357; 51 AMV 1927, z. 6 s. 30; 52 A. Deruga, op. cit., s. 360; 53 J. Zaga³owa, Jerzy
Orda-cz³owiek paradoksu, [w:] Jerzy Orda  Wilnianin z wyboru, red. W. Piotrowicz,
Warszawa 1999; 54 Juliusz K³os (1881-1931), in¿ynier architekt, prof. architektury w
1920-1933 na Wydziale Sztuk Piêknych USB, w 1926-29 dziekan Wydzia³u; 55 J.
K³os, Wilno, Wilno 1929, s. 12; 56 A. Go³ubiew, J. Orda, rec. J. K³osa, Wilno  prze124
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wodnik krajoznawczy, Ateneum 1930, R. VII, s. 373-380; 57 Zebranie inauguracyjne
otworzy³ odczyt prof. Mariana Massoniusa; 58 LCVA, F.175, A. 1, A. 559, Sprawozdanie za rok 1929/30, s. 389; 59 Za³o¿ona w burzliwym roku akademickim 1931/32
przez Piotra Szackiego; 60 A. Deruga, op. cit., s. 363; 61 Ateneum Wileñskie 
czasopismo naukowe, wydawane przez III Wydzia³ TPN w Wilnie, zawieraj¹ce rozprawy, recenzje, sprawozdania i bibliografiê, dot. badañ nad dziejami WKL; 62 Stefan
Rosiak (1897-1973), archiwista i historyk, dyplom mgr historii uzyska³ w 1929, w
1922-1946 pracowa³ w Archiwum Pañstwowym w Wilnie; 63 Stanis³aw Kocia³kowski (1881-1960), W. Nowodworski, Zeszyty Naukowe KUL, 1961, s. 85; 64 Alma
Mater Vilnensis  czasopismo studenckie, wychodz¹ce w 1923-35, zawiera³o prace
studentów, absolwentów i profesorów ze wszystkich dziedzin wiedzy, utwory literackie, recenzje i sprawozdania z ¿ycia kó³ naukowych i stowarzyszeñ akademickich,
ka¿dy numer mia³ swój oddzielny zespó³ redakcyjny; 65 A. Deruga, op. cit., s. 358359; 66 W. Nowodworski, Profesor Stanis³aw Kocia³kowski (1881-1960), Zesz.
Nauk. KUL, 2/1961, R.4, s. 87; 67 Biblioteka im. Wróblewskich, za³o¿ona przez
Tadeusza Wróblewskiego (adwokata i bibliofila) w Wilnie w 1912; 68 Archiwum
Pañstwowe w Wilnie  jedno z najbogatszych w II RP, licz¹ce 14 917 m.b. akt,
obejmowa³o prócz zespo³ów staropolskich akta porozbiorowe, np. urzêdów rosyjskich z najliczniejszymi Genera³a-Gubernatora Wileñskiego; 69 Jaszuny  miejscowoæ 30 km od Wilna n. rzek¹ Mereczank¹, do koñca XVIII w. stanowi³a w³asnoæ
Radziwi³³ów. Znajdowa³a siê tam posiad³oæ Jana niadeckiego, ówczenie muzeum,
a na pobliskim cmentarzu  grób uczonego; 70 Sorok-Tatary  wie po³o¿ona na p³d.zach. od Wilna nad rz. Waka, zamieszkana w wiêkszoci przez ludnoæ tatarsk¹, w
omawianym okresie znajdowa³ siê tam drewniany meczet i kilka mizarów z inskrypcjami z XVI i XVII w.; 71 Micha³ Brensztejn (1874-1938), bibliotekarz, bibliograf,
historyk kultury, (dr h.c. USB), cz³onek TPN, od 1919 kierownik oddzia³u BUW,
gromadzi³ w³asne kolekcje ksi¹¿ek i archiwaliów, które przekazywa³ do ró¿nych
instytucji; 72 A. Deruga, op. cit., s. 357; 73 LCVA, F.175, A. 1, A. 559, s. 71; 74 Ibidem,
s. 18; 75 Ibidem, s. 443; 76 A. Deruga, op. cit., s. 362; 77 Morze  tygodnik o
mocarstwowym programie obozu sanacyjnego, zamieszcza³ artyku³y o egzotycznych krajach; 78 Wiadomoci Literackie  tygodnik spo³eczno-kulturalny wydawany w 1924-1939, na jego ³amach drukowali przede wszystkim Skamandryci: Julian
Tuwim, Antoni S³onimski, Jan Lechoñ i in.; 79 A. Deruga, op. cit., s. 366; 80 Têcza
 tygodnik katolicki, wychodz¹cy od 1927 w Poznaniu, pocz¹tkowo o tematyce
spo³eczno- kulturalnej, maj¹cy ambicje dotarcia do inteligencji, z czasem przekszta³cony w popularny tabloid; 81 Tygodnik Ilustrowany  jeden z najd³u¿ej wychodz¹cych periodyków w kraju, utrzymywa³ tradycyjn¹ szatê graficzn¹ i proponowa³
tematykê z zakresu literatury piêknej, sztuki i kultury; 82 wiat  tygodnik warszawski wychodz¹cy od 1906, drugi obok Tygodnika Ilustrowanego tytu³, proponuj¹cy zagadnienia kulturalne z wiêkszym jednak uwzglêdnieniem problemów politycznych i spo³ecznych; 83 W 1929-1935 rocznie zarabiano na ich sprzeda¿y 60-70
z³. W 1936-1939 dochody te spadaj¹ do 10-20 z³ rocznie; 84 Od 1924 ukazywa³y siê
skrypty tego¿, dot. dziejów XVII i pocz¹tku XVIII w., okresu od Sejmu Czteroletniego do Ksiêstwa Warszawskiego. W l. 30. wydano Historiografie polsk¹ w dobie
Adama Naruszewicza; 85 Chodzi o Historiografiê wieków rednich T. Modelskiego i
Historiografiê redniowiecza S. Zaj¹czkowskiego; 86 AMV 1929, z. 8, s. 150; 87 Wziêli w nim udzia³ m. in. prof. S. Kocia³kowski, prof. S. Zaj¹czkowski, prof. J. Iwaszkiewicz i prof. H. £owmiañski87, daj¹c przegl¹d dziejów Polski od stosunków polsko125
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krzy¿ackich, poprzez unie polsko-litewskie za Jagiellonów i rozwój parlamentaryzmu, na ruchach wolnociowych w XIX w. koñcz¹c; 88 LCVA, F.175, A. 1, A. 559, s.
34; 89 LCVA, F.175, A. 1, A. 559, s. 440; 90 Zwi¹zek tworzy³o 6 kó³ (lwowskie,
krakowskie, warszawskie, poznañskie, lubelskie i wileñskie), a jego celem by³o utrzymanie ³¹cznoci miêdzy sob¹ w celu wymiany informacji o kierunku prowadzonych
badañ i metod, wymiany wydawnictw, wzajemna pomoc w organizowanych przedsiêwziêciach; 91 A. Deruga, op. cit., s. 356; 92 AMV, 1929, s. 150; 93 Centralny Zwi¹zek Kó³ Naukowych (w 1929 przekszta³cony w OZKN), za³o¿ony w 1924 w
Poznaniu, wydawa³ gazetê Ruch Akademicki, zlikwidowan¹ w 1933. Wiêkszoæ
kó³ (poza warszawskim i wileñskim) opowiedzia³a siê za przyst¹pieniem do niego i
likwidacj¹ dotychczasowego zwi¹zku; 94 A. Deruga, op. cit., s. 36; 95 Historia 1937,
nr 4, s. 37; 96 Przyczyni³o siê do tego rozwi¹zanie OZAKN-u decyzj¹ Ministerstwa
WRiOP na wiosnê 1933 i odmówienie zgody na zatwierdzenie innej nadrzêdnej organizacji kó³ historyków; 97 LCVA, F.175, A. 15, B. 4 , Ko³o Historyków Studentów, s.
362; 98 Ibidem, s. 270; 99 LCVA, F.175, A. 1, A. 559, s.70; 100 Kwartalnik Historyczny, Kronika VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie, 17-20 padziernika 1935, s. 762; 101 S. Krakowski, redniowieczne Lithuanica na Zjazdach
Historyków Polskich, [w:] Historia, 4/1937, s. 38-41; 102 A. Deruga, op. cit., s.
362; 103 Ibidem, s. 364; 104 LCVA, F.175, A. 1, A. 225, Og³oszenia stowarzyszeñ
akademickich, s. 9; 105 Po mszy w kociele w. Janów, odprawionej przez b. cz³onka
ko³a, ks. Edmunda Nowaka, zaproszeni gocie udali siê do Seminarium Historycznego. G³os zabrali: rektor Witold Staniewicz, cz³onkowie honorowi  prof. Kocia³kowski oraz prof. Teofil Modelski. Potem rof. Kocia³kowski wyg³osi³ godzinny referat
Rzut oka na dzia³alnoæ Antoniego Tyzenhauza. Wieczorem gocie udali siê do Teatru
na Pohulance. Na drugi dzieñ zwiedzanie miasta rozpoczêto od kocio³a w. Piotra i
Paw³a (przew. Jerzego Ordy), zakoñczono go Herbatk¹ w Kole Historyków i zabaw¹ taneczn¹; 106 Na ka¿dym ze spotkañ frekwencja wynosi³a ok. 90 osób; 108 LCVA,
F.175, A. 1, A. 559, s. 39; 109 Wilcza £apa  ob. dzielnica Wilna (lit. Vilkipedes), wtedy
na peryferiach, z ciekaw¹ ludow¹ zabudow¹ i parkami; 110 Puszkarnia  ob. czêæ
dzielnicy Nowa Wilejka, ówczenie miejscowoæ, po³o¿ona na wsch. od Wilna w
malowniczej dolinie rz. Wilejki, wród licznych lasów, zachowa³o siê tu grodzisko
(XII-XIV w.); 111 Werki  ob. dzielnica w p³n. czêci miasta (lit. Verkiai), wówczas
oddalona o 5 km od Wilna miejscowoæ; 112 Zameczek  ob. jedna z dzielnic Wilna w
jego p³n. zach. czêci, wówczas miejscowoæ po³o¿ona 5 km od miasta, gdzie na
wzgórzu znajdowa³y siê ruiny murowanego zamku z XVI w.; 113 Zielone Jeziora 
potoczna nazwa zespo³u jezior, znajduj¹cych siê na p³n. od Wilna; 114 Troki  miasto,
oddalone o 28 km na zach. od Wilna, druga legendarna stolica Litwy; 115 Góry Ponarskie  po³o¿one w granicach miasta wzgórze, gdzie odby³a siê bitwa gen. Gie³guda z
Rosjanami w 1831; 116 LCVA, F.175, A. 1, A. 225, s. 23; 117 Teatr Na Pohulance  jeden
z dwóch sta³ych (obok Lutni) w tym okresie teatrów w Wilnie  przy ul. Wielka
Pohulanka, swój rozg³os i wysoki poziom zawdziêcza³ jednemu z dyrektorów 
Juliuszowi Osterwie; 118 S. Krakowski, op. cit, s. 273; 119 AMV 1935, z. 12, s. 87; 120
Patrz: A. Deruga, op.cit. oraz LCVA, F.175, A.1, A.559. Sprawozdania z dzia³alnoci
KH w poszczególnych latach; 121 Patrz: A. Deruga, op. cit. oraz LCVA, F.175, A. 1.,
A.559, s. 339; 122 W. Górczyñski, Historycy wileñscy w okresie II Rzeczpospolitej,
Wiadomoci Historyczne, 4/2003, s. 209; 123 Spis wyk³adów na USB w latach 19191939, Wilno 1939; 124 Ibidem; 125 M. Brensztejn, Biblioteka Towarzystwa Przyjació³
nauk w Wilnie, Ateneum Wileñskie 1931-1932, R. VIII.
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¯YCIE INTYMNE UCZONYCH WILEÑSKICH
ZE WSPOMNIEÑ KS. PROF. BRONIS£AWA ¯ONGO££OWICZA
Mieczys³aw Jackiewicz
¯ycie intymne uczonych by³o objête tajemnic¹, z natury rzeczy i z
obyczajów. By³ to te¿ temat tabu, pomijany w oficjalnych biografiach, a
nawet w pamiêtnikach. Mog³o siê zdawaæ, ¿e tematyka ta wykracza poza
obszar ¿ycia nauki. Pojawia³y siê wprawdzie skandale, upubliczniane wbrew
woli zainteresowanych  ale mia³y byæ ewenementem, z za³o¿enia marginalizowanym. Tak postrzegano je nawet z perspektywy nauki.
W latach 20. XIX wieku ewolucja obyczajowa ogarnê³a nawet rodowisko akademickie, czego mo¿na siê by³o tylko domylaæ. Naukoznawcy doradzali uczonym nie  jak dawniej  samotnoæ, a uregulowane po¿ycie w ramach sakramentalnego ma³¿eñstwa. Nale¿a³o tylko
znaleæ cich¹ towarzyszkê ¿ycia, co nie by³o ju¿ wtedy ³atwe. Norm¹
by³o zapraszanie profesora z ¿on¹, tak¿e na kongresy.
Niedostêpne ogó³owi obrazy ¿ycia osobistego uczonych odnotowa³
dla potomnych w Dziennikach 1930-1936 zgorzknia³y ks. Bronis³aw
¯ongo³³owicz, ówczenie podsekretarz stanu w Ministerstwie WRiOP.
Jako profesor USB, dobrze zna³ rodowisko wileñskie. Odnotowa³ 
co opublikowano,  i¿ Kazimierz Moszyñski, 46-letni mistrz porwa³
nieletni¹ dziewczynê w Krakowie do Wilna, gdzie szuka³a ich policja.
Edmund Lelesz z kolei skojarzy³ siê z asystentk¹. ¯ona w Pary¿u siê
otru³a. Juliusz K³os, dziekan, od narzeczonego sekretarki wydzia³u do-

Ks. ¯ongo³³owicz na pogrzebie ministra wyznañ religijnych i owiecenia publicznego S³awomira Czerwiñskiego; Miejsce pochówku profesora na wileñskiej Rossie
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sta³ by³ publicznie w twarz, nie reagowa³... W Wilnie kr¹¿y³ dowcip: na
2-z³otówce jest panna i dwa k³osy, na Wydziale Sztuki jeden K³os 
¿adnej panny. Wac³aw Komarnicki ¿y³ z dwiema siostrami, a Eugeniusz
Wakowski przywióz³ z Rosji damê. Nazywa³ j¹ ¿on¹, bra³ dodatek... Kwestura za¿¹da³a metryki lubu. Nie by³o. Mieczys³aw Limanowski odebra³ od dziewki ulicznej syfilis, zarazi³ ¿onê... ¯yje nadal w
domu z uliczn¹ dziewk¹.
Inny z profesorów, Stefan Kempisty, którego ¿ona zdradza³a z jakim genera³em... pojedynku nie przyjmowa³, ¿¹da³ odszkodowania.
Cezaria Ehrenkreutzowa romansowa³a wysoko  z Ministrem... opuci³a mê¿a, zmieni³a wyznanie, wysz³a za Janusza Jêdrzejewicza, dosta³a
katedrê w Warszawie.
Z kolei Eugeniusz Sieñkowski, o¿eniony z 28-letni¹ dziewczyn¹
68-letni starzec, rozwiód³ siê z ¿on¹ i musia³ daæ jej alimenty. Jednak
dziewczyna po 6 miesi¹cach uciek³a z kochankiem. Staremu wytoczy³a proces o alimenty, wygra³a. Kazimierz Jantzen, postêpowy paralityk, o wysz³ych na ³eb oczach, utykaj¹cy, o sparali¿owanej prawej
rêce, znalaz³ sobie b. m³od¹ asystentkê, publicznie siê z ni¹ afiszuje,
prywatnie  ¿yje.
Juliusz Rudnicki skojarzy³ siê by³ z zamê¿n¹ sekretark¹ dziekanatu Wronkówn¹, córk¹ stró¿a. Zamyka³ siê z ni¹ podczas urzêdowania w dziekanacie. ¯ona obi³a ich naprzód na ulicy ko³o Ostrej
Bramy, nastêpnie w dziekanacie. Po tym wszystkim Rudnicki skojarzy³ siê z m³od¹ asystentk¹  obecnie po ulicach chodz¹ oboje i
wioz¹ wózek z dzieckiem.
Ks. prof. Boles³aw Wilanowski porzuci³ sutannê, zaopatrzy³ siê w
dziewkê, z któr¹ ¿yje od lat kilku, jako tradycyjn¹ gospodyni¹. Jan
Szmur³o natomiast sp³odzi³ dziecko z kobiet¹ zamê¿n¹, wprowadzi³ j¹
do domu, zmieni³ wyznanie i o¿eni³ siê. Ks. prof. Stanis³aw Domiñczak
przyby³ do Wilna z bratow¹ i bratankiem. Okaza³o siê niebawem,
¿e... sam sp³odzi³ bratanka. O tempora! O mores!
Poda³: Mieczys³aw Jackiewicz
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LITWA  POLSKA
Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE
Lipiec
l Przewodnicz¹ca Sejmu RL Irena Degutienë zaproponowa³a og³oszenie roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego, by z okazji 150.
jego rocznicy nale¿ycie uczciæ to znacz¹ce dla Litwinów, Polaków i
Bia³orusinów wydarzenie historyczne. W projekcie uchwa³y czytamy:
Powstanie 1863 roku jest wa¿n¹ czêci¹ historii Europy, stanowi historyczn¹ i kulturaln¹ wiê z naszymi s¹siadami  Polakami i Bia³orusinami. Znaczenie tego powstania w czasach radzieckich by³o pomniejszane i wypaczane, dlatego te¿ zbli¿aj¹cy siê jubileusz stworzy mo¿liwoæ dokonania obiektywnej oceny tego wydarzenia.
l 4 lipca w kociele pw. Opacznoci Bo¿ej w Balingródku w rejonie
wiêciañskim odprawiono mszê w. w intencji ofiarodawców, którzy przyczynili siê do odrestaurowania nie odnawianej od 1927 roku tej wi¹tyni.
l 4 lipca Bronis³aw Komorowski wygra³ w 2 turze wyborów prezydenckich w Wilnie. G³osowa³o nañ 420 osób, na Jaros³awa Kaczyñskiego  275. Litewscy obserwatorzy wskazywali, ¿e zwyciêstwo tego
ostatniego dla Litwy by³oby korzystniejsze, poniewa¿ oznacza³oby kontynuacjê dotychczasowej wobec niej polityki. Zdaniem publicysty tygodnika Veidas Audriusa Baèiulisa, zwyciêstwo Komorowskiego oraz
tandem Donalda Tuska i Rados³awa Sikorskiego oznaczaj¹ gotowoæ
Warszawy do porozumienia z Moskw¹ kosztem Litwy.
Dziêkuj¹c dla prezydent Litwy Dalii Grybauskaitë za gratulacje telefoniczne, Komorowski powiedzia³, ¿e jako nowy prezydent i osoba,
która ma litewskie korzenie, przywi¹zuje szczególn¹ wagê do partnerstwa miêdzy Polsk¹ a Litw¹.
l 6 lipca Parlament Europejski stan¹³ w obronie europos³a mniejszoci polskiej Waldemara Tomaszewskiego, skrytykowanego przez litewsk¹ G³ówn¹ Komisjê Etyki S³u¿bowej, i¿ zaapelowa³ do Komisji
Europejskiej o reakcjê na ³amanie przez Litwê unijnego prawa. Eurodeputowani uznali jednak, ¿e w aspekcie immunitetu sprawa jest bezprzedmiotowa, bowiem przeciwko Tomaszewskiemu nie by³o prowadzone dochodzenie s¹dowe.
l 6 lipca w portalu delfi.lt Tomas Venclova m.in. napisa³: Dziesi¹tki
litewskich politologów i dziennikarzy specjalizuje siê demaskowaniu
dzia³añ Rosji, a tak¿e demaskowaniu roszczeñ wileñskich Polaków i
¯ydów. I dalej, ¿e Litwa wpada w pewien psychologiczny kompleks,
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który okrela siê mianem fetyszyzmu niepodleg³oci. Zdaniem poety,
wielu litewskich pseudointelektualistów jest przekonanych, ¿e bez ci¹g³ej walki wspania³ym litewskim bursztynowym wybrze¿em zaw³adn¹
przybysze, a Litwini uton¹ w obcej kulturze. Stwierdza, i¿ Litwini przyzwyczaili siê myleæ jedynie w kategoriach narodowociowych, a w kraju
zapanowa³ niekwestionowany prymitywny nacjonalizm. Pisze: Naród,
wed³ug tych filozofów, jest bardzo s³aby i natychmiast zginie, je¿eli nie
jest ogrodzony p³otem, najlepiej z drutu kolczastego.
l 7 lipca szef MSZ Audronius Aubalis wyrazi³ przekonanie, ¿e Polska
po wyborze prezydenta bêdzie rozumia³a, tak, jak i przedtem, swoj¹ odpowiedzialnoæ za spo³eczne, gospodarcze i militarne bezpieczeñstwo regionu. Uzna³, ¿e Komorowski udzieli³ wiele wsparcia d¹¿eniom Litwy do
cz³onkostwa w NATO. Jestem bardzo optymistyczny w sprawie wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Litw¹ po wyborach prezydenckich  powiedzia³ i
okreli³ Polskê jako najbardziej niezawodnego sojusznika w UE i NATO.
l Wg badañ spó³ki Merceder, wród 214 miast wiata, jeli chodzi o koszty ¿ycia dla nowoprzyby³ych, Wilno zajmuje 120 miejsce.
Ryga  81, Warszawa  96, Tallin  115, Miñsk 192, na ostatniej
pozycji  Karachi (Pakistan). Najdro¿ej w Luandzie (Angola), Tokio,
Nad¿menie (Czad), Moskwie i Genewie.
l 8 lipca dziennik Lietuvos rytas napisa³: Skoro Litwini nie chcieli
sprawiæ, by rafineria w Mo¿ejkach wreszcie zaczê³a przynosiæ zyski i ani
myleli o zbudowanie ruroci¹gu czy linii kolejowych (19 km  Z.W.) do
transportu ropy, to Orlen wycofuje siê z Mo¿ejek. Zamiast polskiej firmy
rz¹d w Litwie bêdzie siê wiêc musia³ zmagaæ z rosyjskimi koncernami.
Bezpieczeñstwo energetyczne Litwy nie zale¿y od tego, kto zarz¹dza
jedyn¹ w krajach ba³tyckich rafineri¹ w Mo¿ejkach  powiedzia³ 9 lipca
Litewskiemu Radiu ekspert Banku Litewskiego Raimondas Kuodis. Benzyna nie jest towarem strategicznym. Dla szeregowego cz³owieka chleb jest
wa¿niejszy od benzyny. (...) Zapytajcie £otyszy b¹d Estoñczyków, którzy
nie maj¹ rafinerii, czy odczuwaj¹ strategiczne zagro¿enie z tego powodu, ¿e
raptem mo¿e zabrakn¹æ benzyny. Mo¿na j¹ dostarczaæ statkami, kolej¹,
drog¹  skomentowa³ publikacjê w Lietuvos rytas. Tak naprawdê nie
przedsiêbiorstwo w Mo¿ejkach p³aci te podatki, a nabywcy paliwa p³ac¹
akcyzê i VAT. Bêdzie ta rafineria, nie bêdzie jej, bêdzie nale¿a³a do tych
czy do innych, podatki do bud¿etu i tak wp³yn¹  wyjani³.
l By³y maj¹tek rodziny Komorowskiego w Kowaliszkach (Kavalikis, przy granicy z £otw¹) zosta³ wci¹gniêty na listê szlaków turystycznych Polaków  napisa³ 15 lipca dziennik Lietuvos inios. 1
kwietnia tak¹ wiadomoæ nale¿a³oby odnieæ do kpin, jakie serwowano
na ten temat. Teraz sytuacja siê zmieni³a: na uporz¹dkowanie pozosta³oci maj¹tku zosta³o przyznanych 835 tys. litów z funduszy struktu130

Opracowanie: Maciej Mieczkowski (wspó³praca: R. M.)

ralnych UE. W ci¹gu roku zostanie uporz¹dkowany park, odnowione
wybudowane w czasach radzieckich centrum kultury, uporz¹dkowane
chodniki i przystanek autobusowy.
l 15 lipca zakoñczy³a siê trwaj¹ca 53 dni akcja Wileñszczyzna  powodzianom. Jak poinformowa³a Ambasada RP w Wilnie po konsultacji
z MSZ RP, zebrane pieni¹dze w wysokoci 236 302,70 litów zosta³y 28
lipca przekazane dla Caritas Polska i wg wstêpnych ustaleñ przeznaczy
siê je do dyspozycji Caritas Diecezji Sandomierskiej.
l W dniach 15-24 lipca ponad tysi¹c pielgrzymów uczestniczy³o w
270-kilometrowej salezjañskiej XX Miêdzynarodowej Pielgrzymce Pieszej z Suwa³k do Ostrej Bramy pod has³em B¹dmy wiadkami Mi³oci.
Rajdy lotnicze, które pozwol¹ dotrzeæ do atrakcyjnych miejsc Polski i Litwy, zamierzaj¹ zaoferowaæ turystom aerokluby  jeden polski i
dwa litewskie. Do tego celu wykorzystaj¹ one istniej¹c¹ sieæ lotnisk i
l¹dowisk na Warmii i Mazurach oraz na po³udniu Litwy. Ten projekt dla
zasobniejszych turystów bêdzie wspó³finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Wspó³pracy
Transgranicznej Polska-Litwa.
l Kontrola pañstwowa Litwy domaga siê, ¿eby samorz¹d rejonu
wileñskiego zwróci³ do bud¿etu pañstwa 2 mln litów, które w opinii
audytorów zosta³y wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi o zakupy publiczne w trakcie budowy szko³y im. Algirdasa w Mejszagole oraz nieracjonalnie wykorzystywanie rodków z koszyczka
ucznia. Samorz¹d rejonu te zarzuty zaskar¿y³ w s¹dzie.
Rzecznik praw dziecka Edita Þiobienë skierowa³a do samorz¹du rejonu wileñskiego wnioski z przeprowadzonej w przedszkolach kontroli z
zaleceniem otwarcia grup litewskich. Pretekstem by³a skarga pos³ów
partii konserwatywnej Gintarasa Songaily i Mantasa Adomenasa. Jako
¿e w Kowalczukach problem zosta³ rozstrzygniêty, Rada wyrazi³a zgodê
na otwarcie dwóch grup: polskiej i litewskiej, rzecznik praw dziecka
zarzuci³a w³adzom rejonu, ¿e w 4 sporód 25 przedszkoli  w Rudominie, £awaryszkach, Bujwidzach i Mociszkach  nie ma grup litewskich.
Mer rejonu uwa¿a, ¿e zarzuty s¹ bezpodstawne, gdy¿ nie uwzglêdniono,
¿e oprócz samorz¹dowych, w rejonie dzia³aj¹ przedszkola tzw. powiatowe, w których s¹ wy³¹cznie litewskie grupy. Z 25 samorz¹dowych przedszkoli, w których s¹ 84 grupy, litewskich jest wiêcej  44, do których
uczêszcza 815 dzieci, do 39 polskich  663, grupa rosyjska liczy 18
dzieci. Lietuvos rytas 30 lipca nazwa³ relacje w³adzy centralnej i rejonu
wileñskiego rozmow¹ lepego z g³uchym w tej sprawie rzekomej dyskryminacji Litwinów, napisa³, ¿e w³adze centralne w ci¹gu 20 lat nie zrobi³y
nic, by Wileñszczyznê zintegrowaæ z Litw¹: Pañstwo litewskie w tym
okresie tylko biernie obserwowa³o, co siê dzieje w rejonach wileñskim i
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solecznickim. Gazeta dodaje, ¿e ich mieszkañcy maj¹ najwiêksze problemy ze zwrotem ziemi, ¿e rz¹dz¹ce partie kieruj¹ siê ideologi¹, zakorzenion¹ za czasów prezydenta Smetony  wiecznego wroga Polaka.
l Polska i Litwa utworz¹ wspólny blok przestrzeni powietrznej w
ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej  zdecydowano
29 lipca, podczas wizyty w Wilnie polskiego wiceministra infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza. Do 2012 maj¹ byæ utworzone bloki zarz¹dzania t¹ przestrzeni¹. Minister nie wykluczy³, ¿e w przysz³oci do
polsko-litewskiego bloku do³¹cz¹ inne kraje, np. £otwa czy Estonia.
Sierpieñ
l 2 sierpnia polski operator Gaz-Systemu poinformowa³, i¿ z AB
Lietuvos Dujos podpisano dokument, okrelaj¹cy zasady wspó³pracy
przy analizie mo¿liwoci po³¹czenia gazowego Polska-Litwa. Wstêpne
analizy maj¹ byæ ukoñczone w pierwszym kwartale 2011. Analizowany gazoci¹g Polska-Litwa mo¿e byæ w przysz³oci istotnym po³¹czeniem, integruj¹cym system przesy³owy gazu ziemnego w tej czêci Europy. Wpisuje siê on w unijn¹ strategiê tworzenia transgranicznych po³¹czeñ, które wzmocni¹ bezpieczeñstwo energetyczne pañstw nadba³tyckich  stwierdzi³ prezes Gaz-Systemu Jan Chadam.
l 2 sierpnia Polska na forum Rady Europy wyst¹pi³a w obronie
owiaty polskiej mniejszoci na Litwie. Strona litewska uzna³a to za
wrogi wobec niej krok i odgra¿a siê opowiedzieæ Europie ca³¹ prawdê
o wyj¹tkowo dobrej sytuacji Polaków na Litwie. By³a to reakcja na
przygotowany przez przewodnicz¹cego polskiej delegacji na Zgromadzenie Parlamentarne RE, pos³a Dariusza Lipiñskiego, projekt rezolucji
w sprawie równego dostêpu do owiaty w szko³ach mniejszoci narodowych  taka polityka jest sprzeczna z art. 8, 9 i 14 Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka oraz postanowieniami Polsko-Litewskiego
Traktatu o Przyjani i Dobros¹siedzkiej Wspó³pracy.
l 3 sierpnia zmar³ Ryszard Mackiewicz, ur. w 1945 w Wilnie syn
Czes³awa Mackiewicza, prezesa Towarzystwa Kulturalno-Owiatowego
Pochodnia na Kowieñszczynie. W 1956 z rodzin¹ repatriowa³ do
Polski. Z latami zaanga¿owa³ do pracy nad bogatymi dokumentami,
które zgromadzi³ i opracowa³ jego ojciec. Udostêpnia³ je czasopismom,
równie¿ wileñskim.
l 3 sierpnia w³adze Wilna rozwa¿a³y mo¿liwoæ upamiêtnienia patriarchy litewskiej niepodleg³oci Jonasa Basanavièiusa. Do 2018, na
100-lecie odrodzenia niepodleg³oci kraju, ma powstaæ w Wilnie jego
pomnik. Najwiêcej zwolenników ma lokalizacja na Pohulance (J. Basanavièiusa), przed gmachem przedwojennego teatru polskiego. Postawmy
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tu Basanavièiusa, ¿eby jakiego Polaka tam nie wsunêli  argumentowa³ pomys³ wiceprzewodnicz¹cy samorz¹dowej komisji ds. nazw, pomników i tablic pami¹tkowych Antanas Rimvydas Èaplinskas z Centrum Kultury Etnicznej.
l 6 sierpnia Parkiet doniós³: Oto moment, w którym trzeba rozwa¿yæ decyzje w³asnoci w sprawie rafinerii w Mo¿ejkach, gdy¿ nie ma
szans, aby do wrzenia, jak chcia³a strona polska, Litwini odbudowali
19-km odcinek torów, ³¹cz¹cych rafineriê z granic¹ ³otewsk¹. W³anie
ten fakt mo¿e przes¹dziæ o przysz³oci litewskiej spó³ki grupy Orlenu.
Produkty z Mo¿ejek musz¹ byæ bowiem transportowane do portu w
K³ajpedzie lub do ³otewskiej Windawy okrê¿nymi drogami, co zwiêksza zyski litewskiego przewonika. Orlen jest najwiêkszym kontrahentem kolei na Litwie, odpowiadaj¹cym za 20 proc. ich przychodów.
l 9 sierpnia w portalu delfi.lt Tomas Misiûnas zamieci³ publikacjê
Czy przyjaniæ siê z Polsk¹ nie wystarcza rozs¹dku? Autor zauwa¿a
aspiracje Polski bycia liderem wród nowo przyjêtych krajów w UE i
wytkn¹³ swoim rodakom b³êdy, m.in. w ocenie sytuacji w Rosji, sprzeciwianiu siê w otwarciu bezdewizowego ruchu pomiêdzy Polsk¹ i Obwodem Kaliningradzkim (pisz¹c, ¿e rosyjska sieæ agenturalna z pewnoci¹ jest doæ szeroka i z wizami). Bez Polski niemo¿liwe jest do³¹czenie siê do europejskiego systemu energetycznego. W¹tpliwe, czy bez
wsparcia Polski podczas pertraktacji w sprawie nowych perspektyw
bud¿etowych UE mo¿na bêdzie wynegocjowaæ du¿o. Ostatecznie, bez
Polski ¿adnych obronnych planów NATO nie wdro¿ymy  napisa³. I
dalej o pretensjach mniejszoci polskiej w szkolnictwie, nie wspomnia³
jednak o zwrocie ziemi, za zapisane po litewsku nazwiska w paszportach szacuje na ok. 300 przypadków, zadaje te¿ pytanie: Czy jeli my
popucimy, popuszcz¹ te¿ Polacy?
l Projekt nowej ustawy o owiacie, który ma byæ uchwalony na Litwie, mo¿e doprowadziæ do zamkniêcia prawie 2/3 polskich szkó³ rednich  owiadczy³ rzecznik praw dziecka RP Marek Michalak, który
interweniowa³ w tej sprawie u swojego litewskiego odpowiednika. Wg
za³o¿eñ reformy, szko³a ogólnokszta³c¹ca mo¿e pracowaæ, gdy ma nie
mniej, ni¿ dwie klasy jedenaste, w których uczy siê co najmniej 40
uczniów. St¹d z 40 polskich szkó³ rednich mo¿e pozostaæ 13 (dzi uczy
siê po polsku ok. 16 tys. uczniów). W Polsce szko³y z litewskim jêzykiem
nauczania maj¹ od 8 do 32 uczniów w klasie  wskaza³ recznik. Polska
i Litwa, ratyfikuj¹c Konwencjê o Prawach Dziecka, uzna³y, i¿ dziecko
ma prawo do nauki na zasadzie równych szans. Tymczasem jak wynika z
raportu Stowarzyszenia Wspólnota Polska, w rejonach wileñskim i
solecznickim  w których s¹ najwiêksze skupiska mniejszoci polskiej 
powo³ywane s¹ obok szkó³ samorz¹dowych równie¿ szko³y rz¹dowe z li133
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tewskim jêzykiem nauczania, finansowane z bud¿etu pañstwa. Nowe placówki s¹ dobrze wyposa¿one i posiadaj¹ sale sportowe, których brakuje
w szko³ach samorz¹dowych  napisa³ i podkreli³, ¿e nierówne traktowanie dzieci narodowoci polskiej i litewskiej poprzez ustawowe ograniczenie dostêpu do edukacji w jêzyku polskim, zró¿nicowane zasady finansowania szkó³, a co za tym idzie  wyposa¿ania w podrêczniki, autobusy
szkolne, a tak¿e odmienne zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów z nauczania jêzyka polskiego, musz¹ budziæ wród polskich dzieci
poczucie krzywdy i poni¿enia. Marek Michalak zwróci³ siê w tej sprawie
tak¿e do marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz do minister
edukacji narodowej Katarzyny Hall. Litewskie ustawodawstwo, okrelaj¹ce zasady funkcjonowania oúwiaty mniejszo³ci narodowych, w tym
polskiej, jest zgodne z zasadami, zawartymi w dokumentach miædzynarodowych  g³osi³ potem list z 9 wrzeúnia rzeczniczki praw dziecka
Litwy Edity Þiobienë, bêd¹cy odpowiedzi¹ na te zarzuty.
l Litwa nie zamierza poprzeæ apelu Polski do partnerów z UE o objêcie Obwodu Kaliningradzkiego umow¹ o ma³ym, bezwizowym, ruchu
przygranicznym. Litwa nie rozwa¿a takiej mo¿liwoci. Uwa¿amy, ¿e najpierw powinnimy podpisaæ umowê (z Rosj¹) o ruchu przygranicznym w
ramach obecnie obowi¹zuj¹cych unijnych zasad  owiadczy³ 9 sierpnia
agencji BNS rzecznik prasowy MSZ Litwy Rolandas Kaèinskas. By³a to
odpowied na zapowiedzenie przez ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego i ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera wystosowania wspólnego listu do swoich odpowiedników w
krajach UE, zawieraj¹cego argumentacjê w sprawie objêcia obwodu tak¹
umow¹. Obecne regulacje europejskie pozwalaj¹ na ustanowienie takiego ruchu w pasie 30, maksymalnie 50 km od granicy.
l Z inicjatyw¹ upamiêtnienia Józefa Pi³sudskiego w Druskienikach
wyst¹pi³ mer tego miasta Rièardas Malinauskas. Nie zamierzamy oceniaæ
postaci J. Pi³sudskiego, zostawmy to historykom, ale pamiêtajmy, ¿e
Marsza³ek przed wojn¹ tu mieszka³, pracowa³ i mieszkañcy Druskienik
wiele mu zawdziêczaj¹  powiedzia³ 10 sierpnia dla agencji ELTA. Wród
zagranicznych kuracjuszy kurort najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy siê wród
Polaków. W ubieg³ym roku wypoczywa³o tu prawie 22 tys. goci z Polski.
Mer narazi³ siê swym rodakom, bardzo zjadliwie w tej sprawie wypowiedzia³ siê w portalu delfi 16 sierpnia Vytautas Landsbergis, uwa¿aj¹cy, ¿e
Pi³sudski dla Litwinów jest uosobieniem nieszczêcia i wielkiej szkody.
Natomiast politolog i historyk Vladas Sirutavièius uwa¿a, ¿e plany upamiêtnienia postaci Pi³sudskiego powinno siê oceniaæ neutralnie, gdy¿ ostatnio coraz bardziej siê rozpowszechnia tendencja komercjalizacji historii 
kiedy to pewne miejsca szczególnie s¹ odwiedzane przez turystów.
l 11 sierpnia 2010 Rzeczpospolita zamieci³a artyku³ Coraz trud134
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niej na linii Warszawa  Wilno, ukazuj¹c, i¿ mimo strategicznego partnerstwa, we wzajemnych relacjach narastaj¹ problemy, a spotkania prezydentów, premierów, ministrów, parlamentarzystów tylko z pozoru
wygl¹daj¹ piêknie. Stosunki polsko-litewskie w rzeczywistoci uk³adaj¹
siê wiêc le. Pytanie brzmi, kiedy przyznaj¹ to otwarcie politycy obu
krajów. I co zrobi¹, by to zmieniæ  zapytuje dziennik.
Litwa opowiada siê za liberalizacj¹ systemu wizowego z obwodem
kaliningradzkim, ale jedynie w ramach umowy z Schengen  powiedzia³ wiceminister spraw zagranicznych Evaldas Ignatavièius 11 sierpnia. Litwa sprzeciwia siê otwarciu granicy m.in. w obawie o bezpieczeñstwo i wzrostu przemytu z powodu dro¿yzny w kraju i nie zamierza poprzeæ apelu Polski o objêcie obwodu umow¹ o bezwizowym
ruchu przygranicznym.
Kwestia przynale¿noci Wilna i Wileñszczyzny zadecydowa³y o tym,
¿e Litwa nie popar³a Polski w walce z Rosj¹ Sowieck¹ w 1920  stwierdzi³ dziekan wydzia³u historii Uniwersytetu Wileñskiego, prof. Alfredas
Bumblauskas. Przyzna³, ¿e w 1920 roku strona litewska wpad³a w desperacjê, uwiadamiaj¹c, ¿e z Polsk¹ nie uda siê jej rozstrzygn¹æ kwestii Wilna. I tu mo¿na stwierdziæ, ¿e zaczê³a siê sk³aniaæ ku sojuszowi z
Rosj¹. Rz¹d litewski podpisa³ 12 lipca 1920 traktat z Rosj¹ Sowieck¹,
który przewidywa³ przekazanie Litwinom zajêtego przez Armiê Czerwon¹ Wilna  w zamian Litwa godzi³a siê na przemarsz wojsk sowieckich przez jej terytorium. Po zwyciêstwie Polski w Bitwie Warszawskiej
porozumienie z Rosj¹ sta³o siê nieaktualne. Armia polska posuwa³a siê
na wschód. Problem Wilna i Wileñszczyzny znów by³ otwarty  powiedzia³ Bumblauskas.  Litwa usi³uje przemilczaæ wspó³pracê pañstwa
litewskiego z bolszewick¹ Rosj¹ w 1920; unika siê podejmowania tematu i przyznania faktu, ¿e zatrzymanie Tuchaczewskiego pod Warszaw¹ jest czêci¹ wspólnego europejskiego frontu przeciwko bolszewikom, bo wówczas nale¿y przyznaæ, ¿e Wilno otrzymalimy od Stalina,
poza tym, to wywo³uje antypolskie nastroje.
l 15 sierpnia przedstawiciele Ambasady RP i polskich organizacji na
Litwie, w dniu wiêta Wojska Polskiego, z³o¿yli wieñce przy grobie na
Cmentarzu na Rossie, na którym pochowana jest matka Józefa Pi³sudskiego i serce Marsza³ka. Z inicjatywy ZPL odby³ siê tu koncert w Zu³owie, po
raz pierwszy od wielu lat na maszt wci¹gniêto bia³o-czerwon¹ flagê.
l Od 16 sierpnia prezydent RP piêæ dni urlopu niespodziewanie spêdzi³ na litewskim wybrze¿u, na Mierzei Kuroñskiej. 19 sierpnia dosz³o do
nieoficjalnego spotkania przywódców obu krajów. Podczas rozmowy w
Nidzie poruszono stosunki dwustronne, sytuacjê mniejszoci narodowych, wspólne priorytety polityki zagranicznej, ci¹g³oæ partnerstwa strategicznego. 24 sierpnia Lietuvos rytas przytoczy³ s³owa mera Neringi
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Vigantasa Giedraitisa, ¿e Komorowscy niczym nie wyró¿niali siê sporód
innych wczasowiczów, opalali siê na publicznej pla¿y w Nidzie, jedzili
cie¿kami rowerowymi. S¹dzê, ¿e odpoczywaj¹cy w tym czasie ludzie nawet nie poznali prezydenta Polski. Anna i Bronis³aw Komorowscy mieszkali
w 3-gwiazdkowej willi Gimtinë (Ojczyzna), naleýàcej do domów wypoczynkowych Nidos puðynas (Nidzki borek sosnowy), w trzypokojowym apartamencie, w cenie 400 litów za dobæ. Dwa apartamenty,
tañsze, byùy przeznaczone dla ochrony. Jadali úniadanie wspólnie z innymi goæmi. Gospodarzy i obs³ugê zachwyci³o, ¿e prezydent wtr¹ca³
litewskie s³owa, mówi³, ¿e po litewsku praktycznie wszystko rozumie, ale
nie ma odwagi mówiæ. Prezydent sam uregulowa³ rachunek, a gospodarze willi dali mu 5-procentow¹ zni¿kê.
l 16 sierpnia w tygodniku Veidas publicysta Audrius Baèiulis stwierdzi³, i¿ budowane przed d³ugi czas partnerstwo Litwy z Polsk¹ mo¿e
siê przekszta³ciæ w strategiczne partnerstwo z Bia³orusi¹, z powodu
och³adzania siê stosunków polsko-litewskich. Napisa³, i¿ mimo najlepszych chêci, Komorowski nie jest na razie t¹ postaci¹, która mo¿e
samodzielnie realizowaæ politykê zagraniczn¹, tak, jak to robi³ p. Lech
Kaczyñski. Taki wniosek wyci¹ga na podstawie ostatnich wydarzeñ, a
tak¿e z faktów, ¿e prezydent RP z pierwsz¹ wizyt¹ nie uda³ siê do
Wilna, natomiast litewski premier z przedstawicielami swego gabinetu
jedzi³ rowerem po Bia³orusi i by³ tam przyjmowany jak przyjaciel i
partner Litwa i Bia³oru obecnie maj¹ wspólny strategiczny interes 
wyzwolenie siê z energetycznego uzale¿nienia od Rosji. Polska, widocznie, ostatnio takiej potrzeby nie ma  uwa¿a ekspert litewski.
Litwinom postaæ marsza³ka Józefa Pi³sudskiego kojarzy siê z krzywdami  cytowa³ 16 sierpnia eurodeputowanego, honorowego przewodnicz¹cego wspó³rz¹dz¹cej litewskiej partii konserwatywnej Vytautasa
Landsbergisa portal Delfi. Landsbergis przypomnia³ rok 1920 i zdradzieckie odebranie Wilna  historycznej i konstytucyjnej stolicy Litwy.
Odnotowa³, ¿e stosunki polsko-litewskie odrodzono dopiero w czasach
Solidarnoci i Sajudisu z b³ogos³awieñstwa papie¿a Jana Paw³a II.
Blisko 250 osób wyruszy³o 16 sierpnia z Bia³egostoku w pieszej
pielgrzymce ekumenicznej do sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. Do Wilna pielgrzymi dotarli po 8 dniach, pokonuj¹c 291 km, tras¹
przez Bia³oru, gdzie w Grodnie do³¹czy³a doñ grupa p¹tników.
l 17 sierpnia pojawi³a siê b³êdna informacja BNS, wprowadzaj¹ca
zamieszanie w szko³ach rejonu wileñskiego. Mia³a dotyczyæ ona orzeczenia s¹du na temat kompletacji klas w szko³ach rejonu, nie za  jak
podano  reorganizacji szkó³.
l 18 sierpnia na portalu balsas.lt Giedrius Kiaulakis, w komentarzu
Rebus Wileñszczyzny stwierdzi³, ¿e na samym pocz¹tku tworzenia pañ136

Opracowanie: Maciej Mieczkowski (wspó³praca: R. M.)

stwa litewskiego okaza³o siê, i¿ rejony solecznicki i wileñski bêd¹ potrzebowa³y szczególnej uwagi. Wg autora, Wileñszczynie udzielano
sporo uwagi, ale nie sposób mówiæ o jakichkolwiek pozytywnych zmianach, region ten nadal pozostaje odrêbnym gettem, s³abo powi¹zanym
z pozosta³¹ czêci¹ Litwy. I jeszcze: Oczywicie, naj³atwiej jest oskar¿yæ o to samych mieszkañców Wileñszczyzny, twierdz¹c, ¿e oni ju¿ tacy
s¹. Z tym mo¿na by by³o nawet siê zgodziæ, gdyby w³adza centralna
wykaza³a wiêcej m¹droci i cierpliwoci. Chaotyczne dzia³ania centralnej w³adzy wzbudzaj¹ w ogóle w¹tpliwoæ, co do istnienia jakiejkolwiek przemylanej polityki w tej kwestii. Pyta: Czy ktokolwiek zastanawia³ siê, jaka bêdzie korzyæ z faktu zabraniania u¿ywania napisów
nazw ulic w dwóch jêzykach: litewskim i polskim? I odpowiada: Nikt
nie prosi o to, aby stosowaæ tê zasadê na ¯mudzi. Chodzi tylko o polskie wsie i miasteczka. Nie ¿¹da siê zniesienia napisów w jêzyku pañstwowym, prosi siê o umieszczenie napisów polskich jako dodatkowych.
Jego zdaniem, bezsensowne ograniczanie u¿ywanie jêzyka polskiego
nie przynosi wiele korzyci. Mieszkañcy umieszczaj¹ tablice (z polskimi
nazwami ulic) na w³asny koszt. Sta³o siê to dla nich spraw¹ honoru i
symbolem walki o swoje prawa.
l 19 sierpnia Litewski Zwi¹zek Wiêniów Politycznych i Zes³añców, wspó³pracuj¹cy ze wspó³rz¹dz¹c¹ parti¹ konserwatywn¹, owiadczy³, i¿ kategorycznie sprzeciwia siê idei upamiêtnienia Józefa Pi³sudskiego w Druskiennikach.
l 20 sierpnia administracja rejonu Rakiszki podjê³a decyzjê zaproszenia Bronis³awa Komorowskiego do odwiedzenia ziemi, gdzie ¿yli
jego dziadkowie w maj¹tku Kowaliszki. Rozwa¿amy mo¿liwoæ oficjalnego zaproszenia go w zwi¹zku z jakim wydarzeniem  powiedzia³ szef
w³adz Rakiszek Almantas Blays.
l 25 sierpnia w owiadczeniu dyrektora generalnego rafinerii Ireneusza F¹fary stwierdzono, ¿e strona litewska w ci¹gu 3,5 lat nie przyjê³a ¿adnej korzystnej decyzji dla spó³ki Orlen Lietuva, zamiast tego doczekalimy siê wielu niekorzystnych decyzji, przede wszystkim zmniejszaj¹cych rentownoæ najwiêkszej na Litwie spó³ki. Zaznaczono, ¿e
uwzglêdniaj¹c problemy rentownoci, a tak¿e to, ¿e spó³ka jest wa¿nym
obiektem litewskiej gospodarki, zarz¹d PKN Orlen powierzy³ miêdzynarodowemu banku inwestycyjnemu Nomura ocenê wszystkich mo¿liwych dalszych scenariuszy tej inwestycji  poczynaj¹c od pozostania na
Litwie, koñcz¹c na sprzeda¿y wszystkich akcji. W owiadczeniu dyrektor zapewni³, ¿e w tej chwili nie jest preferowany ¿aden ze scenariuszy. Tego dnia F¹fara spotka³ siê z premierem Kubiliusem. Minister energetyki Arvydas Sekmokas poinformowa³, ¿e bezporednio nie rozmawiano o sprzeda¿y rafinerii, rozmawialimy o logistyce, taryfach, in137
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nych kwestiach, w tym o wynajêciu banku Nomura.
l 25 sierpnia prezydent Grybauskaitë poinformowa³a, ¿e otrzyma³a
potwierdzenie od Komorowskiego, ¿e na razie nie ma mowy o sprzedaýy rafinerii i owiadczy³a, ¿e spekulacje mog¹ rozpowszechniaæ zainteresowane strony, które by chcia³y taniej nabyæ Orlen Lietuva. Podkreli³a, ¿e jego cena rynkowa jest o po³owê mniejsza ni¿ ta, któr¹
zap³aci³ za ni¹ koncern.
Tego¿ samego dnia prezydent jako nieprzemylan¹ grê PR-owsk¹
okreli³a inicjatywê Polski i Rosji, by obj¹æ Obwód Kaliningradzki umow¹
o bezwizowym ma³ym ruchu granicznym. Przypomnia³a, ¿e przed rokiem taka idea by³a rozpatrywana przez Radê UE i odrzucona przez
najwa¿niejsze pañstwa Unii oraz doda³a, ¿e je¿eli UE uzna, i¿ Rosja,
Bia³oru czy jaki inny kraj trzeci jest przygotowany do tego, by zosta³
objêty umow¹ bezwizow¹, i jest pod tym wzglêdem zaufanym partnerem, Litwa nie bêdzie siê temu sprzeciwia³a.
W przyjêtym 25 sierpnia projekcie uchwa³y rz¹dowej jest mowa o
tym, i¿ doradczyni premiera Kubiliusa ds. polityki zagranicznej Loreta
Zakarevièienë mo¿e zostaæ ambasadorem RL w Polsce. Wczeniej jej
kandydaturê zaaprobowa³ sejmowy komitet spraw zagranicznych, a
18 sierpnia prezydent podpisa³a dekret o odwo³aniu Egidijusa Meilunasa ze stanowiska ambasadora. Pe³ni³ je przez 6 lat, odwo³any zosta³ z
dniem 13 wrzenia.
l 26 sierpnia Polska popar³a inicjatywê Litwy usprawnienia pasa¿erskiego ruchu kolejowego od Petersburga do Berlina przez Tallin, Wilno i
Warszawê  poinformowa³ PAP goszcz¹cy na Litwie wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt. Szybkie poci¹gi bêd¹ kursowa³y korytarzem
transeuropejskiej kolei Rail Baltica, do budowy której ju¿ przyst¹piono.
Projekt wspiera Komiska Europejska, która ma go finansowaæ na 80 proc.
l 27 sierpnia premier Kubilius odpar³ zarzuty PKN Orlen, ¿e rz¹d
litewski nie rozstrzyga problemów rafinerii w Mo¿ejkach, okreli³ je
jako niezupe³nie uczciwe. Podkreli³, ¿e stronie litewskiej nie jest obojêtne, kto zarz¹dza rafineri¹. Doda³ jednak, ¿e Mo¿ejkami zarz¹dza³a ju¿
firma rosyjska Jukos, z któr¹ wspó³pracowa³o siê ca³kiem dobrze.
l Inspekcja Jêzyka Pañstwowego wymierzy³a grzywny w wysokoci
1200 Lt (powtórnie) dla Zygmunta Marcinkiewicza, w³aciciela firmy przewozowej Irzimas z Czarnego Boru oraz 450 Lt dla Dariusza Gasperowicza, kierownika nowo utworzonej Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileñskiego za u¿ywanie tablic ze wskazaniem tras po litewsku i po polsku.
l 30-lecie Solidarnoci jest naprawdê bardzo wa¿n¹ dat¹. Solidarnoæ by³a jednym z g³ównych czynników, które zburzy³y system sowiecki
 powiedzia³ dziennikarzom 30 wrzenia premier Kubilius i zaznaczy³,
¿e osi¹gniêcie jej w latach 80. na czele z Lechem Wa³ês¹ by³y pierw138
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szym krokiem równie¿ na drodze do niepodleg³oci litewskiej, poniewa¿
S¹judis wzorowa³ siê w wielkiej mierze na Solidarnoci.
Przy okazji obchodów 30-lecia Solidarnoci w Polsce wypada
przypomnieæ na tych ³amach, i¿ 20 lat temu, 10-11 kwietnia 1990 goæmi II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarnoæ byli obywatele Litwy  Czes³aw Okiñczyc i Romuald Mieczkowski.
l 29 sierpnia na Litwê dotar³o ok. 130 uczestników X Miêdzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyñskiego. M.in. modlili siê oni przed
o³tarzem ostrobramskim, oddali ho³d Emilii Plater w Kopciowie, odwiedzili Koniuchy, miejsce walk oddzia³ów AK, Ponary, cmentarz na
Rossie, Powiewiórkê i Zu³ów. Zawieli tak¿e do sierociñców na Wileñszczynie ksi¹¿ki, s³odycze, zabawki. Po dwóch dniach udali siê
dalej, trasa rajdu wynosi ok. 6 tys. km.
Wrzesieñ
l Polski Kontyngent Wojskowy Orlik 3, w sk³adzie ok. 100 specjalistów, który przez cztery miesi¹ce ochrania³ przestrzeñ powietrzn¹
Litwy, £otwy i Estonii w ramach misji NATO Air Policing, zakoñczy³
dzia³ania. Od 1 wrzenia ich funkcje przejêli Amerykanie. Polacy wykonali ok. 190 lotów, w powietrzu byli prawie 210 godz., podobnie jak
ich poprzednicy prowadzili pomoc charytatywn¹, z w³asnych rodków kupili komputery, a specjalici pomogli stworzyæ sieæ komputerow¹ w nowym budynku Domu Dziecka w Pakruojis.
l 1 wrzenia w Ponarach pod pomnikiem ofiar zbrodni odby³a siê uroczystoæ z³o¿enia wieñców i odprawiona zosta³a Msza wiêta w intencji
Polaków poleg³ych i pomordowanych w czasie II wojny wiatowej.
l 3 wrzenia dziennik Verslo inios poinformowa³, ¿e Koleje Litewskie odbuduj¹ 19 km torów kolejowych pomiêdzy rafineri¹ w Mo¿ejkach a granic¹ z £otw¹ do 2012. Przetarg wygra³o hiszpañskie przedsiêbiorstwo Ardanuy Ingenieria. Odbudowane tory, które w 2008 Koleje rozebra³y, skróc¹ drogê i zmniejsz¹ koszty 1dostarczania produktów Orlen Lietuva na £otwê, o ile koncern pozostanie na Litwie. Inwestycja wyniesie ok. 41 mln litów, 85 proc. tej sumy rz¹d spodziewa siê
pozyskaæ z funduszy unijnych.
l 6 wrzenia kanclerz Niemiec Angela Merkel owiadczy³a w Wilnie, ¿e wspierana przez Polskê inicjatywa ruchu bezwizowego dla mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego mo¿e zmierzaæ w pozytywnym
kierunku. Prezydent Grybauskaitë powiedzia³a, ¿e jej kraj bêdzie popiera³ taki ruch, je¿li spe³ni on wymogi bezpieczeñstwa, a stopieñ przygotowania doñ oceni Komisja Europejska. Kanclerz te¿ powiedzia³a: W
Niemczech zawsze (...) popieralimy d¹¿enie Litwy do zbudowania no-
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wej, nowoczesnej elektrowni atomowej. Uczynimy wszystko, aby popierany przez nas projekt zosta³ przedstawiony potencjalnym inwestorom.
Zak³ada siê, ¿e mo¿e to byæ wspólny projekt Litwy, Polski, £otwy i
Estonii, zrealizowany do roku 2018-20.
l Gintaras Songaila oskar¿y³ w³adze rejonu wileñskiego o to, ¿e nie
wykonuj¹ one orzeczeñ s¹dów w sprawie obecnoci dwujêzycznych
tablic z nazwami ulic w miejscowociach rejonu. 9 wrzenia zaprotestowa³a przeciwko tej wypowiedzi mer rejonu Maria Rekæ.
l 10-11 wrzenia Grybauskaitë wziê³a udzia³ w miêdzynarodowej
konferencji w Rydze, powiêconej wspó³pracy UE i USA, w której
uczestniczyli prezydenci Bronis³aw Komorowski, Hendrik Ilves oraz
Valdis Zatlers. Spotkanie by³o okazj¹ do dyskusji na tematy, zwi¹zane
ze wspó³prac¹ regionaln¹, tak¿e na forum UE, z bezpieczeñstwem,
kwestiami energetycznymi oraz strategi¹ pañstw cz³onkowskich UE
wobec krajów s¹siedzkich.
l Rz¹d Litwy opowiada siê za uprawomocnieniem pisowni nazwisk
 owiadczy³ 15 wrzenia minister sprawiedliwoci Remigijus imaius.
Minister powiedzia³, ¿e kwestia zapisu nazwiska jest spraw¹ wewnêtrzn¹
pañstwa, a jednoczenie, i¿ rz¹d uwa¿a, ¿e nale¿y uprawomocniæ prawo
do pisowni imion i nazwisk w formie oryginalnej. W Europejskim Trybunale Sprawiedliwoci rozpoczê³a siê tego dnia rozprawa, dotycz¹ca
skargi £ukaszaWardyna i jego ¿ony z Litwy Ma³gorzaty RuniewiczWardyn, której nazwisko zosta³o zlituanizowane. Litwa usi³uje przekonaæ, ¿e jako suwerenne pañstwo zachowuje prawo do okrelenia zasad
pisowni nazwisk na swoim terytorium.
l 16 wrzenia Pañstwowa Inspekcja Jêzykowa wymierzy³a 400 litów grzywny dla dyrektor administracji Samorz¹du Rejonu Wileñskiego Lucyny Kot³owskiej z powodu umieszczenia na niektórych domach
prywatnych tablic z nazwami ulic obok jæzyka litewskiego po polsku.
Wg kierownika Inspekcji Arûnasa Dambrauskasa: Mamy swoje zdanie
na temat konwencji (Europejskiej), nie jest ona przeszkod¹ w ¿¹daniu
u¿ywania jêzyka pañstwowego.
l 16 wrzenia og³oszono List otwarty Rady Szko³y im. W³. Syrokomli do
Dalii Grybauskaitë, jako odpowiedê na jej wczeniejsze pismo na protest
wobec lituanizacji polskich szkó³, m.in. przez usilne forsowanie nauczania
przedmiotów po litewsku. Jestemy przekonani, ¿e nikt nie musi polskiej
spo³ecznoci na Litwie integrowaæ. Jestemy zintegrowani, o czym dobitnie wiadczy aktywne uczestnictwo w ¿yciu politycznym, spo³ecznym i kulturalnym RL. Uwa¿amy, ¿e to uczniowie, wywodz¹cy siê z autochtonicznych
mniejszoci narodowych, powinni mieæ w pierwszej kolejnoci umo¿liwiony
³atwy dostêp do szkó³ w swoim jêzyku ojczystym na wszystkich poziomach
nauczania, ¿e obowi¹zkiem pañstwa jest w³anie rozwijanie i promowanie
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szkolnictwa mniejszoci narodowych w pierwszej kolejnoci, poniewa¿ zosta³o ono do tego zobowi¹zane poprzez wst¹pienie do UE  czytamy w licie do
prezydent. Z braku jakiejkolwiek reakcji na Litwie, rodzice uczniów tej szko³y wys³ali w swej obronie petycjê do Bronis³awa Komorowskiego, marsza³ków Sejmu i Senatu RP  Grzegorza Schetyny i Bogdana Borusewicza,
premiera Donalda Tuska, ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego, przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.
l 16 wrzenia Rz¹d Litwy opowiedzia³ siê za uprawomocnieniem pisowni nazwisk w formie oryginalnej  owiadczy³ minister sprawiedliwoci Remigijus imaius. Tego dnia w Luksemburgu rozpoczê³a siê
rozprawa, dotycz¹ca pisowni polskich nazwisk na Litwie. W rozmowie
z agencj¹ BNS minister powiedzia³, ¿e kwestia zapisu nazwiska jest spraw¹
wewnêtrzn¹ pañstwa. Zaznaczy³ jednak, i¿ rz¹d uwa¿a, ¿e nale¿y uprawomocniæ prawo do pisowni imion i nazwisk w formie oryginalnej.
17 wrzenia Orlen Lietuva przekaza³ dary dla polskiej szko³y-przedszkola Zielone Wzgórze, znajduj¹cej siê w wileñskiej dzielnicy Nowa
Wilejka. Jest to pierwsze wsparcie rafinerii dla polskiej placówki owiatowej na Litwie w ciagu 5 lat jej dzia³ania.
l Pañstwo bez granic, tolerancja dla wszystkich, równe prawa 
takie has³a przywieca³y 18 wrzenia podczas rz¹dowej, m.in. z inicjatywy MSZ konferencji pt. Litwê tworzymy razem: wspólnoty narodowe
w ci¹gu 20 lat odrodzenia niepodleg³oci Litwy. Z plakatami Stop dyskryminacji mniejszoci narodowych, Aubalis k³amie i manipuluje,
Aubalisie, nie stosuj sowieckich chwytów powita³a 9-osobowa grupa
litewskich Polaków jej uczestników Minister Aubalis manipuluje
opini¹ spo³eczn¹. Do udzia³u w konferencji zaprasza osoby, które praktycznie na jego zamówienie mówi¹, i¿ Litwa stwarza doskona³e warunki dla mniejszoci, ¿e mniejszoci nie maj¹ tu ¿adnych problemów, ¿e
Litwa wieci przyk³adem w traktowanie mniejszoci  powiedzia³ sekretarz ZPL Edward Trusewicz. Spo³ecznoæ polsk¹ prezentowa³ m.in.
Ryszard Maciejkianiec, by³y prezes ZPL, który na konferencji powiedzia³, ¿e na Litwie nie ma Polaków, s¹ obywatele Litwy, skrytykowa³
polskie napisy nazw ulic, dzia³alnoæ AWP, inicjatywê obchodów na
Litwie Dnia Polonii, proces nauczania w szko³ach polskich na Litwie.
l Jak poinformowano 20 wrzenia Bronislovas Lubys, najbogatszy
Litwin, szef koncernu Achema, nie zamierza kupowaæ rafinerii w Mo¿ejkach Orlen Lietuva. Orlen Lietuva jest na sprzeda¿. O tym wiedz¹
wszyscy w Polsce, w Moskwie wiedz¹, pó³ Litwy równie¿ o tym wie,
tylko Kubilius (premier) o tym nic nie wie  powiedzia³ Lubys. Orlen
naby³ tê rafineriê za 2,5 mld litów.
l 21 wrzenia premier Kubilius odwiedzi³ rejony wileñski i solecznicki. Towarzyszyli mu ministrowie gospodarki, finansów, opieki spo³ecz141
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nej i pracy, przedstawiciele ministerstwa owiaty i nauki oraz rolnictwa.
Wizyta mia³a na celu omówienie problemów, w tym kwestii owiaty i
zwrotu ziemi. Kubilius krytycznie oceni³ dwujêzyczne nazwy ulic, ale
równie¿ wyrazi³ zrozumienie dla uczuæ i sentymentów mieszkañców
Wileñszczyzny. Mer rejonu wileñskiego Maria Rekæ zaznaczy³a, ¿e w
rejonie, w którym 61 proc. mieszkañców stanowi¹ Polacy, jest zapotrzebowanie na polskie tablice. Stwierdzi³a, ¿e Jestemy w UE i skoro w Unii
s¹ dwujêzyczne napisy, dlaczego nie mo¿e ich byæ na Litwie?
Nieustanne apele, a nawet presja (w sprawie pisowni nazwisk)
szkodz¹. To naprawdê nie sprzyja dyskusji, a czasami nawet wywo³uje
na Litwie nieracjonalny sprzeciw  powiedzia³ 21 wrzenia doradca
prezydent Litwy ds. polityki zagranicznej Darius Semaka w wywiadzie dla Þiniø Radijas. Wyrazi³ jednak w¹tpliwoæ, by Sejm obecnej
kadencji powróci³ jeszcze do tej kwestii.
l 22 wrzenia Litwa ratyfikowa³a umowê o zbiegu granic z Polsk¹ i
Bia³orusi¹, o trójstyku granic trzech pañstw. To porozumienie zosta³o
podpisane przed rokiem w Wilnie w trakcie wizyty prezydenta Aleksandra £ukaszenki.
l 23 wrzenia 2010 podano do wiadomoci, ¿e w Kownie powstanie pomnik Jana Paw³a II autorstwa polskiego rzebiarza Czes³awa Dwigaja. Monument o wysokoci 3,5 m ma byæ odlany z br¹zu. Stanie na
wzgórzu w parku, gdzie w 1993 papie¿ modli³ siê podczas swej pielgrzymki na Litwê.
l 23 wrzenia na zalecenie Komisji Europejskiej Litwa zamierza zmieniæ tryb, który przewiduje obecnie obowi¹zek posiadania przy sobie dokumentów potwierdzaj¹cych to¿samoæ w pasie przygranicznym z £otw¹
i Polsk¹. W przysz³oci nie bêd¹ tu ju¿ wymagane takie dokumenty.
l 24 wrzenia Litwa popar³a inicjatywê ruchu bezwizowego z Kaliningradem po spotkaniu szefów dyplomacji Audroniusa Aubalisa i Rosji
Siergieja £awrowa w Nowym Jorku. Z inicjatyw¹ objêcia ca³ego obwodu umow¹ o takim ruchu wyst¹pi³a Polska i Rosja. Dotychczas
Litwa inicjatywê tê ocenia³a sceptycznie.
l 24 wrzenia w Niemenczynie otwarto przedszkole na 200 miejsc.
Remont busynku kosztowa³ ok. 6 mln litów, rodki zosta³y pozyskane
z funduszy unijnych, czêæ ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
czêæ z bud¿etu samorz¹du. W przedszkolu dzia³a 10 grup: polskie, s¹
litewskie i rosyjska.
l 24 wrzenia w Cntrum Handlowym Ozas w Wilnie zosta³ otwarty
kompleks kinowy Polskie Multikino S.A.  7 sal liczy 1700 miejsc,
wyposa¿ono je w systemy projekcji cyfrowej 2D i 3D. Przed dwoma
miesi¹cami Mulitikino otworzy³o swój kompleks w Rydze.
l 25 wrzenia w Pikieliszkach odby³o siê wiêto plonu rejonu wileñ142
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skiego. Zgodnie z tradycj¹, w parku wokó³ dworku Pi³sudskiego by³y
stoiska gmin, kiermasz wyrobów rzemielniczych oraz regionalnej ¿ywnoci, odby³y siê wystêpy zespo³ów ludowych i folklorystycznych.
l 25 wrzenia przedstawiono na Uniwersytecie Wileñskim wyniki
badañ lingwistów na konferencji powiêconej u¿ywaniu jêzyków przez
mniejszoci narodowe w krajach ba³tyckich. Naukowcy z Uniwersytetu w Tartu przeprowadzili badania na reprezentatywnej grupie 900 osób
 230 Rosjan, 270 Polaków, 400 Litwinów z Wilna i Wileñszczyzny,
Wisagini, Kowna i K³ajpedy. Wynik³o i¿, zaledwie po³owa litewskich
Polaków rozmawia w domu w jêzyku ojczystym. Po za domem, z
przyjació³mi i w towarzystwie, tylko 21 proc. 12 proc. czyta polskie
gazety, za polsk¹ telewizjê ogl¹da tylko 8,5 proc. Polaków na Litwie.
l 27 wrzenia Aleksander £ukaszenka wyda³ rozporz¹dzenie dla swego ministerstwa turystyki i sportu, by przygotowa³o propozycje, w
celu polepszenia warunków podró¿y dla Litwinów i Polaków na Bia³oru. Wiceminister bia³oruskiego resortu Czes³aw Szulha zapewni³, ¿e
odpowiednie propozycje zostan¹ przedstawione do 1 listopada. Terytoria przygraniczne z Bia³orusi¹ zamieszkuje ok. 800 tys. obywateli Litwy. Po stronie bia³oruskiej z ulgowego re¿imu mo¿e teoretycznie skorzystaæ ok. 600 tys. ludzi.
600-LECIE BITWY POD GRUNWALDEM
l Przypomnienie: po stronie Korony i WKL w bitwie uczestniczy³o 91 chor¹gwi (pu³ków). Polskich by³o 51 (w ich sk³adzie 7 ruskich)
i 40 ksi¹¿êcych (w tym 4 ¿mudzkie i 36 ruskich), w sumie 28-30 tys.
wojowników. Zakon: 51 chor¹gwi, ok.12-16 tys., w tym 3 tys. piechoty. Straty sojuszników  od 1/4 do 1/3. Litewska nazwa algiris
upowszechniona zosta³a po 1945 roku.
Na Litwie s¹ pomniki Witolda i nie ma ¿adnego, upamiêtniaj¹cego
bitwê. Gdy mówimy o Grunwaldzie i Witoldzie, krelimy wyran¹ hierarchiê  Witold to bohater, a Grunwald jest jedynie jednym z narzêdzi jego
bohaterstwa. W czasach radzieckich usi³owano wykasowaæ z pamiêci
narodowej postaæ Witolda i stworzyæ anty-zachodni i anty-imperialny mit
Grunwaldu, przedstawiaj¹c Niemców jako wrogów, maj¹cych bezporedni zwi¹zek z Krzy¿akami  stwierdzi³ historyk Alvydas Nikentaitis w
dzienniku Vilniaus diena. Przypomia³, ¿e w 1910, w 500. rocznicê bitwy, na Litwie obchodów nie zorganizowano. Litewska oficjalna delegacja nie wziê³a udzia³u w polskich uroczystociach. Dziennik zacytowa³
odpowied tygodnika altinis (ród³o) w odpowiedzi na zaproszenie
Polaków: Gor¹co pozdrawiamy naród polski w dniu donios³ej rocznicy
zwyciêstwa pod Grunwaldem i ¿yczymy mu wszystkiego, co najlepsze.
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Jestemy zmuszeni do rezygnacji z udzia³u w obchodach z powodu ró¿nic
w naszych celach politycznych. W 1930, w 500. rocznicê mierci ksiêcia
litewskiego, we wszystkich miastach i miasteczkach Litwy zosta³y wzniesione pomniki Witolda Wielkiego, do dzi przetrwa³o ich 29.
l 2 lipca z Wilna wyruszy³a 17. wileñska pielgrzymka m³odzie¿y
Rowerami na 600-lecie Grunwaldu, na trasie ok. 1200 km  przez
Miedniki, Wilno, Troki, Merkinë, Wigry, Tykocin, £om¿ê, Pu³tusk, P³ock,
Golub Dobrzyñ, Brodnicæ, Nidzicæ, Grunwald, Kwidzyn, Sztum, Malbork. Patronat nad wypraw¹ obj¹³ m.in. Senat RP i Fundacja Pomoc
Polakom na Wschodzie.
l 600 rocznica Bitwy pod Grunwaldem by³a tematem przewodnim
konkursów i konkurencji podczas 22. Turystycznego Zlotu Polaków
na Litwie, który odby³ siê w dniach 2-4 lipca w okolicach wsi Drabuininkai nad jeziorem Drabuis w rejonie trockim.
l 7 lipca w Muzeum Sztuki U¿ytkowej w Wilnie otwarto wystawê
ikonograficzn¹ Pamiêæ zwyciêstwa pod Grunwaldem, w ramach wspólnego polsko-litewskiego programu obchodów. Centralne miejsce zajmowa³y panoramiczne reprodukcje obrazów Bitwa pod Grunwaldem
Jana Matejki i pod tym samym tytu³em p³ótno Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela (ze zbiorów Muzeum Historii we Lwowie)
oraz obraz Po Bitwie pod Grunwaldem Alfonsa Muchy (Zamek Moravsky Krumlow w Czechach).
l Od 9 do 14 lipca z Wilna na Grunwald trwa³ przejazd 10-osobowej
grupy rowerzystów  uczestników rajdu, zorganizowanego przez Klub
W³óczêgów Wileñskich.
l 10 lipca w Jedlni k. Pionek ods³oniêty zosta³ pomnik W³adys³awa
Jagie³³y z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem (relacja na s.).
l 10-11 lipca Klub Wilk Wileñski zorganizowa³ w Miednikach, w
ruinach zamku, wzmiankowanego w 1384, obchody 600-lecia Bitwy
pod Grunwaldem. By³o to jedno z miejsc, gdzie gromadzi³o siê rycerstwo, udaj¹ce siê na bitwê.
l 14 lipca pi³karze gdañskiej Lechii zagrali w Wilnie sparing z czo³ow¹ dru¿yn¹ ekstraklasy litewskiej algiris z wynikiem 0:0. W dru¿ynie polskiej by³ pi³karz litewski Vytautas Andrukevièius.
l 14 lipca w Krakowie przy Pomniku Grunwaldzkim prezydent Grybauskaitë w odczytanym przemówieniu po polsku powiedziaùa: W tym
miejscu, pod majestatycznym Pomnikiem Grunwaldzkim, w imieniu
narodu litewskiego pragnê pozdrowiæ bratni naród polski z okazji 600.
rocznicy naszego wielkiego i wspólnego zwyciêstwa. To by³ sukces wa¿ny dla obu narodów. Staj¹c razem  zwyciê¿ylimy. Oraz: Kiedy nasze
dwa wielkie narody, zjednoczone jak nigdy dot¹d, przyst¹pi³y do bitwy
pod Grunwaldem, ich wiê skonsolidowa³a równie¿ narody s¹siednie
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(...), a i teraz nasze narody maj¹ wszelkie przes³anki ku temu, by razem
dzia³aæ, d¹¿yæ i zwyciê¿yæ. Zaznaczy³a, ¿e niejednokrotnie nasze narody, ramiê w ramiê, walczy³y przeciwko wspólnemu wrogowi (...). Przez
wieki ³¹cz¹ nasze narody podobne losy, wspólne idea³y, d¹¿enia, najwybitniejsze osobistoci mamy równie¿ wspólne: to Jagie³³o i Witold,
Jadwiga i Barbara, to Adam Mickiewicz i Czes³aw Mi³osz oraz wielu
innych  mówi³a. Jestem przekonana, ¿e XXI wiek, a nawet najbli¿sze
lata pozwol¹ naszym narodom na osi¹gniêcie nie mniej wa¿nych zwyciêstw, tyle ¿e ju¿ w pokojowej walce o przysz³oæ. (...) Niech Bóg ma w
opiece Polskê i Litwê, niech b³ogos³awi obywateli obu narodów  zapewni³a. Grybauskaitë zùoýyùa wieñce na grobie króla Wùadysùawa
Jagieùùy w Katedrze na Wawelu oraz zwiedziùa wystawæ historycznà
Na znak wiêtego zwyciêstwa na Zamku Królewskim na Wawelu. Przy
kolacji odby³a rozmowy z Bronis³awem Komorowskim.
l Prezydent Komorowski podczas tych uroczystoci ze szczególnym zadowoleniem odnotowa³, i¿ w³anie pod pomnikiem chwa³y grunwaldzkiej mo¿e spotkaæ siæ z prezydent Grybauskaitë. Powiedziaù: Ka¿dy
naród potrzebuje poczucia w³asnej wielkoci, poczucia w³asnych sukcesów, id¹cych przez pokolenia, przez wieki ca³e (...). Mo¿emy siê
spotkaæ razem z prezydent Litwy, aby myleæ i o pe³nej chwa³y i wielkoci przesz³oci, o trudnych okresach w relacjach miêdzy naszymi narodami, ale równie¿ myleæ i snuæ plany o dniu dzisiejszym relacji polskolitewskich i o przysz³oci Litwy i Polski w Unii Europejskiej, Litwy i
Polski w NATO. (...) To od tamtego momentu rozpocz¹³ siê marsz obu
narodów, obu pañstw ku Unii Lubelskiej. Mo¿emy z dum¹ myleæ równie¿ i mówiæ, pokazywaæ ca³emu wiatu ten wielki dorobek integracyjny, który jest przecie¿ dowiadczeniem i Litwinów i Polaków. Doda³, i¿
w Krakowie serce wspó³czesnego Litwina nieraz zadr¿y i zabije mocno,
gdy odnajdzie lady dynastii pochodzenia litewskiego, tak samo jak
serce wspó³czesnego Polaka zadr¿y w Wilnie. Nawi¹za³ do autora Pomnika Grunwaldzkiego i Trzech Krzy¿y w Wilnie  Antoniego Wiwulskiego, ¿e one powsta³y z dumy i marzenia o wielkoci naszych krajów
i narodów i oba zosta³y wysadzone przez najedców, a nastêpnie odbudowane. Nie ma lepszej symboliki dla relacji polsko-litewskich ni¿
poczucie zwi¹zków poprzez historiê  podkreli³.
l 15 lipca podczas obchodów 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem nie podpisano deklaracji o wspó³pracy wojskowej Polski i Litwy.
l 17 lipca Grybauskaitë, w towarzystwie Komorowskiego, a takýe
prezydentów Rumunii i Mo³dowy, na Polach Grunwaldzkich obejrza³a
walki rycerzy i pokazy oddziù³ów wojskowych zjednoczonych si³ Litwy
i Polski. W inscenizacji udzia³ wziê³a grupa rycerzy z Litwy (patrz s.).
145

LITWA  POLSKA

W KULTURZE I JEJ OKOLICACH
l Polscy maturzyci jêzyk litewski znaj¹ prawie jak ojczysty. Tegoroczny egzamin maturalny na szczeblu pañstwowym pozytywnie z³o¿y³o ok. 92 proc. abiturientów szkó³, dla których jest to jêzyk ojczysty
i ok. 91 proc., dla których jest to jêzyk urzêdowy.
W rankingu 499 szkó³ rednich i liceów Litwy na 40 miejscu uplasowa³a
siê polska Szko³a rednia w. Kazimierza w Miednikach, na 54  Gimnazjum
im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, na 60  Gimnazjum im. Jana Paw³¹
II w Wilnie, na 61  Szko³a rednia im. S. Moniuszki w Kowalczukach, a na
71  Szko³a rednia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie.
l Na Wileñskim Uniwersytecie Pedagogicznym odby³a siê uroczystoæ wrêczenia dyplomów 37 polonistom. W przysz³ym roku polonistyka bêdzie obchodziæ tu swe 50-lecie.
l 1 lipca Radio Znad Wilii  prywatna polska rozg³onia, jedyna poza
wschodni¹ granic¹ Polski, nadaj¹ca 24 godziny na dobê  obchodzi³a
swe 18-lecie.
l Alicja Ryba³ko, ur. w Wilnie poetka i t³umaczka, absolwentka biologii i dr z dziedziny cytogenetyki, 4 lipca obchodzi³a swe 50-lecie. Od
1999 mieszka w Niemczech (Münster).
l Swe 15-lecie obchodzi³a gazeta Lietuvos Totoriai (Litewscy Tatarzy). Jej piewszy numer ukaza³ siê w Solecznikach). Tatarzy na Litwie
licz¹ ok. 4 tys. Nak³ad pisma wynosi 800 egz. i jest rozprowadzany bezp³atnie, w ca³oci jest ono finansowane z bud¿etu pañstwa litewskiego.
l Do 16 lipca w Solecznikach trwa³a 50-osobowa Letnia Szko³a
Artystyczna, któr¹ prowadzi³a malarka z Gdañska Anna SzpadziñskaKoss, za organitorem by³o Centrum Kultury Samorz¹du Rejonu Solecznickiego. Natomiast w drugiej po³owie sierpnia w rejonie odby³ siê
plener malarski Malarska ciana Wschodnia 2010 z udzia³em malarzy
z Polski, Litwy, Ukrainy i Bia³orusi.
l 17-18 lipca w rejonie wileñskim w Kowalczukach odby³y siê Polonijne Dni Sportu, zorganizowane przez Chrzecijañskie Centrum Rozwoju M³odzie¿y i Szumsk¹ Parafiê w. Micha³a Archanio³a, z udzia³em
ok. 200 osób.
l 17-18 lipca nad jeziorem Owie w gminie su¿añskiej odby³ siê X
Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL-ZPL. Goæmi specjalnymi byli u³ani
z pokazem jazdy konnej i w³adania bia³¹ broni¹.
l Od 23 lipca do 24 sierpnia w wileñskiej Galerii Actus Magnus prezentowano fotografiê lekarza Alfredasa Maruki, które autor wykona³, jako
zapis podczas swojej podró¿y autobusowej z Krakowa do Wilna.
l 25-31 lipca rzek¹ Dubysa odby³ siê sp³yw kajakowy Poznaj swój
kraj. 18 uczestników z Waldemarem Sze³kowskim na czele przep³ynê-
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³o w ró¿nych warunkach 123 km, a tak¿e poznawa³o lady polskie na
¯mudzi (relacja w nast. numerze).
l 27 lipca dla 39 absolwentów wrêczono pierwsze dyplomy licencjackie Filii Uniwersytetu Bia³ostockiego w Wilnie, 41 broni³o je we
wrzeniu, ok. 20 wyjecha³o na studia magisterskie do Polski. Dyplomy
wrêcza³ rektor bia³ostockiej uczelni, prof. Jerzy Nikitorowicz. Ogó³em
na wydzia³ach ekonomicznym i informatycznym kszta³ci siê ok. 500
studentów, nauka odbywa siê w jêzyku polskim.
l 31 lipca wilnianie mieli okazjê obejrzeæ 15 zabytkowych samochodów
Automobilklubu Polska, w ramach rajdu szlakiem Ksiêcia Witolda w 1410 
Czubajka V na trasie: Zakroczym-Kowno-Troki-Wilno. Rajd zorganizowa³a Komisja Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu i gmina Zakroczym.
l Balony na ogrzane powietrze z Litwy oraz sterowiec wicemistrza
wiata Rimasa Kosciukevièiusa uczestniczy³y na pocz¹tku sierpnia w
III Mazurskich Miêdzynarodowych Zawodach Balonowych nad E³kiem i Jeziorem E³ckim.
l Na pocz¹tku wrzenia Ministerstwo Gospodarki RL, Litewska
Agencja Wspierania Przedsiêbiorczoci oraz administracja Samorz¹du
Rejonu Wileñskiego podpisa³y umowê o finansowaniu i administrowaniu projektu Powo³anie Centrum Informacyjno-Turystycznego w Borejkowszczynie. Projekt bêdzie realizowany zgodnie z Programem Dzia³añ Promowania Spójnoci. Obecny stan Biblioteki-Muzeum im. W³.
Syrokomli nie jest zadowalaj¹cy. Placówka ta, mimo i¿ jest obiektem
dziedzictwa kulturowego, pilnie potrzebuje remontu i uporz¹dkowania.
l W dniach 4-5 wrzenia trwa³y w Wilnie Dni Stolicy. Ca³a Aleja
Giedymina zamieni³a siê w strefê dla pieszych z licznymini atrakcjami.
Podczas wiêta koncertowa³ Polski Zespó³ Pieni i Tañca Wilia.
l 12 wrzenia w Wysokiem Mazowieckiem odby³ siê Festiwal Kultury Polsko-Litewskiej w ramach projektu UE Rozwój wspó³pracy artystycznej w celu podniesienia aktywnoci kulturalnej mieszkañców obszaru przygranicznego, realizowanego przez tamtejszy MOK w partnerstwie
ze Szko³¹ redni¹ im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole.
l 15 sierpnia w Turgielach obchodzono jubileusz 500-lecia miejscowej parafii z udzia³em goci z Polski oraz zespo³ów artystycznych.
l 10 wrzenia w wileñskiej kawiarni Sakva odby³o siê spotkanie z
pisarzem i satyrykiem Marcinem Wolskim.
l 12 wrzenia na stadionie gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach odby³y siê rejonowe do¿ynki.
l 17-18 wrzenia realizowano projekt kulturalny samorz¹dów Wilna
i Krakowa. W programie by³ spektakl Taneczny wiat Chopina w Pa³acu W³adców w Wilnie, przygotowany przez Balet Dworski Cracovia
Danza, koncerty zespo³u kameralnego i organów, orkiestry Capella
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Cracoviensis w kociele w. Kazimimierza, Joanny S³owiñskiej w DKP
oraz muzyka jazzowego Jarka mietany z zespo³em w kociele w.
Katarzyny, wystawa fotograficzna W. Majki w Ratuszu.
l 19 wrzenia w wileñskim kociele Ducha wiêtego odby³a siê
prezentacja p³yty Powstañ i id m³odego muzyka, wystêpujacego pod
pseudonimem Micha³ Nadzieja.
l Od 26 wrzenia do 17 padziernika w Mareckim Orodku Kultury
pod Warszaw¹ trwa³a wystawa pt. Fantastyczny wiat Èiurlionisa, z
okazji 135-lecia jego urodzin. W Markach-Pustelniku artysta zmar³.
POLECANE WYDAWNICTWA
l Redakcja pó³rocznika Uniwersitas Gedanensis (wyd. Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdañsk) powiêci³a swój
tom 39 prof. W³adys³awowi Zajewskiemu z okazji jego 80-lecia. Ur. w
Wilnie jubilat jest cz³onkiem kolegium redakcyjnego tego pisma, wydrukowa³ w nim 54 tekstów naukowych.
l Nak³adem Starostwa Powiatowego w S³upsku ukaza³a siê antologia
poezji 63 autorów £zy jeszcze nie wysch³y. Tytu³ zosta³ zaczerpniêty z
jednego z wierszy w zwi¹zku z katastrof¹ smoleñsk¹, utwory natomiast
prezentuj¹ ró¿norodny dorobek regionu. Gocinnie, w imiê wspó³pracy
z poetami wileñskimi, po kilka wierszy, zaprezentowana zosta³a twórczoæ Birutë Jonuðkaitë, Henryka Maýula, Magdy i Romualda Mieczkowskich oraz Wojciecha Piotrowicza (£zy jeszcze nie wysch³y, antologia
poezji, wybór Zbigniew Babiarz-Zych, Miros³aw Kocieñski i Jerzy Fryckowski, S³upsk 2010, s. 372, z kolorowymi portretami autorów).
l W lipcu ukaza³a siê ksi¹¿ka poetycka Zbigniewa Zalasa pt. Pomalowaæ
Miasto (Warszawa-Poznañ 2010, s. 72, twarda ok³adka, 34 ilustracje). Jej
redaktorem zosta³ Romuald Mieczkowski, dziêki którego  jak pisze autor 
¿yczliwej sugestii i nieocenionej pomocy ten tomik powsta³. Na uwagê zas³uguj¹ te¿ zdjêcia, wykonane i opracowane graficznie przez autora wierszy.
l Tadeusz Zubiñski we wrzeniu pod red. Antoniego D¹browskiego
wyda³ S³ownik mitów i tradycji rodzimych narodów Estonii, Litwy i £otwy
(Wyd. Radostowa, Starachowice 2010, s. 192). Jeden ze wstêpów
napisa³ Romuald Mieczkowski, w ksi¹¿ce znalaz³y siê zdjêcia jego autorstwa, jak te¿ na ok³adce. Niektóre teksty by³y drukowane z Znad Wilii.
l Ukaza³a siê ksi¹¿ka Jacka Kie³piñskiego, Adama Luksa i Rados³awa
Rzeszotka pt. Pogoñ za Litw¹. Szeæset lat po Grunwaldzie (PIW, Warszawa 2010, ilustracje barwne i czarno-bia³e, s. 208). Autorzy rozmawiali z tymi, którzy na Litwie najwiêcej znacz¹, z tymi, którzy s¹ dla nich
najbardziej wyrazici, a czasem z anonimowymi romówcami, którzy rozs³awiaj¹ ten kraj.
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Z UDZIA£EM INSTYTUTU POLSKIEGO
l 8 lipca w ramach 11. Koncertów Letnich Dooko³a
Chopin wyst¹pi³ kwartet Premiera, z muzyk¹ z polskich i
zagranicznych filmów oraz musicali. 22 lipca  zespó³ The Strings
(Bizet, Chopin, Brahms) , za 19 sierpnia  trio Ars Harmonica (Vivaldi, Bach, Chopin, Piazzolla).
l Od 16 lipca do16 sierpnia w Pa³acu Wystaw Artystycznych w
K³ajpedzie trwa³a wystawa wspó³czesnych artystów polskich W pierwszej osobie liczby pojedynczej  malarstwo polskie 2010.
l 5 sierpnia odbyù siæ koncert sopranistki Gabrieli Vasiliauskaitë i
pianisty Andriusa Vasiliauskasa w podwórku Mickiewiczowskim, którzy wykonali utwory Chopina i Èiurlionisa.
l 12 sierpnia w kociele w. Katarzyny odby³ siê koncert Masako
Ezaki, pianistki z Japonii, z cyklu Salonik Chopinowski podczas Festiwalu Letniego Kristupo festivalis (Festiwal Krzysztofa). 26 sierpnia
tam¿e wyst¹pi³ kwartet smyczkowy Multicamerata w cyklu Per³y
muzyki kameralnej tego¿ festiwalu.
l 3 wrzenia na dziedziñcu Muzeum Teatru i Kina odby³ siê fina³owy
koncert Festiwalu Muzyki Klezmerskiej, któremu towarzyszy³a wystawa prac Viktorasa Dailidënasa Zwierciad³o tolerancji. Gociem Festiwalu w ramach Dni Stolicy 2010 by³ zespó³ Rzeszów Klezmer Band.
l 6 wrzenia w Bibliotece Publicznej w Utenie otwarto wystawê
fotografii Inez Baturo Góry Polskie.
7-25 wrzenia w Galerii Kairë-deðinë (Lewa-Prawa) czynna by³a
wystawa fotografii Przemys³awa Pokryckiego w ramach II Miêdzynarodowego Festiwalu Fotografii Artystycznej w Wilnie In Focus.
l 7-22 wrzenia w wileñskiej galerii Vartai trwa³a wystawa prac
Rafa³a Bujnowskiego i Raya Bartkusa (projekt ARTscape).
l 9 wrzenia odby³ siê koncert z cyklu Salonik Chopinowski w Wileñskiej Galerii Obrazów z udzia³em Magdaleny Idzik (mezzosopran) i
Macieja Piotrowskiego (fortepian). W programie by³y utwory Chopina, Moniuszki, W. ¯eleñskiego, St. Niewiadomskiego i M. Kar³owicza.
l Od 10 wrzenia do 5 padziernika w IP czynna by³a wystawa
ekslibrisów i ma³ej grafiki, powiêcona 600-leciu bitwy pod Grunwaldem  z prac, nades³anych na konkurs plastyczny algiris  600 Zwi¹zku
Litewskich Artystów Plastyków, Instytucji Ars Longa i pracowni
artystycznej Tadasa Vëbry.
l W dniach 14-30 wrzenia na Placu im. K. Ðirvydasa w Wilnie
(miêdzy ambasadami Francji i RP) eksponowano wystawê planszow¹,
upamiêtniaj¹c¹ ¿ycie i twórczoæ Chopina.
l Od 16 do 22 wrzenia w centrach filmowych Pasaka i Skalvi-
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ja odby³ siê X Tydzieñ Filmu Polskiego, rozpoczêty przegl¹dem filmów Tomasza Bagiñskiego pt. Per³y polskiej animacji. Zaprezentowano m.in. Mistyfikacjê Jacka Koprowicza, Dom z³y Wojciecha Smarzowskiego, Ma³¹ Moskwê Waldemara Krzystka, Rewers Borysa
Lankosza,Wszystko, co kocham Jacka Borcucha, odby³a siê retrospektywa filmów Agnieszki Holland.
l W dniach 16-29 wrzenia w Galerii Lietuvos aidas zaprezentowano prace Ewy Miazek, tworz¹cej w Warszawie i w Wi¿ajnach.
l 17 wrzenia IP w DKP zorganizowa³ spektakl dramatyczno-muzyczny, powiêcony Powstaniu Warszawskiemu pt. Warszawskie Dzieci,
w wykonaniu Teatru Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego. Czêæ
dramatyczna oparta jest na dramacie prof. Kazimierza Brauna Szk³o
bolesne. Opowieæ matki o Powstaniu Warszawskim. Jako artyci wyst¹pili studenci i absolwenci, g³ównie szkó³ artystycznych.
l Od 20 wrzenia w IP rozpoczê³y siê zajêcia na kursach jêzyka
polskiego.
l 23 wrzenia w ramach XX Miêdzynarodowego Festiwalu Tañca
Wspó³czesnego w Pañstwowym Teatrze Dramatycznym w Kownie
wyst¹pi³ Teatr Tañca Zawirowania ze spektaklem Fuera de Campo,
a w Centrum Liderów Biznesu przedstawiono monospektakl Miko³aja
Miko³ajczyka Waiting.
l W dniach 23 wrzenia  3 padziernika w Centrum Filmowym
Skalvija odby³ siê VII Wileñski Festiwal Filmów Dokumentalnych.
Przewodnicz¹cym jury by³ Pawe³ £oziñski.
l 26 wrzenia w Domu Nauczyciela w Wilnie odby³ siê Dzieñ Jêzyków Europejskich, wród 20 organizatorów i uczestników by³ IP.
W LITEWSKIM CENTRUM PRZY AMBASADZIE RL
W WARSZAWIE
l Od 2 do 17 wrzenia czynna by³a wystawa grupy m³odych artystek z ma³ej wioski na ¯mudzi. artystek VAT Umiech  realny, nierealny. Podczas otwarcia odby³a siê prezentacja albumu dwujêzycznego
Wilno  Warszawa. Wspólna droga do wolnoci autorstwa Piotra Hlebowicza i Piotra Warischa z Autonomicznego Wydzia³u Wschodniego
Solidarnoci Walcz¹cej.
l 21 wrzenia z okazji Dnia Jednoci Ba³tów, wspólnie z Ambasad¹
£otwy w Warszawie, dokonano otwarcia wystawy malarstwa litewskiej i
³otewskiej artystek Indrë Martinkienë i Tatiany Semane. wiêto to ustali³y
w 2000 parlamenty Litwy i £otwy, w rocznicê bitwy pod Szawlami, do
której dosz³o 22 wrzenia 1236 roku, kiedy to ich wojownicy, w drodze z
Meþotne przez Pamûðis do Ðiauliai rozbili armiæ Zakonu Liwoñskiego.
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W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE
l 1-7 lipca razem z Francuskim Stowarzyszeniem
im. St. Moniuszki przeprowadzono III Miêdzynarodowy Konkurs Muzyki S³owiañskiej. Obecna by³a praprawnuczka kompozytora  Clara Moniuszko, dyrektor artystyczny konkursu. W ró¿nych
kategoriach wiekowych rywalizowali m³odzi pianici z Rosji, Ukrainy,
Francji, Kostaryki, USA i Japonii.
l 5 lipca mia³a miejsce relacja wyprawy Podró¿ do przesz³oci Szlakiem Jagielloñskim 1410 - Kraków  Lublin  Wilno, w 600. rocznicê zwyciêstwa grunwaldzkiego.
l 3 sierpnia w DKP odby³ siê wernisa¿ wystawy fotografii, pokazanej w maju w PGA Znad Wilii pt. Mazury cud natury.
10-20 sierpnia w rej. Wileñskim, we wsi Tarakañce trwa³ plener
artystyczny Spojrzenia. Zasieg warsztatów obejmowa³ malarstwo, fotografiê (ró¿norodne techniki: luksografia, pinhole i inne), animacjê
poklatkowê, wideo, szablony na tkaninie. M³odzie¿ w wieku 13-17 lat
udziela³a siê w dyskusjach, filmach.
l 1 wrzenia w holu DKP zosta³a ods³oniêta tablica, upamiêtniaj¹ca
Polaków pomordowanych w Ponarach. Na terenie Polski ju¿ w 14
miejscach s¹ tablice upamiêtniaj¹ce ofiary mordu w Ponarach  powiedzia³a Maria Wieloch, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, które
ufundowa³o tablicê. W 1941-1944 wymordowano tu ok. 100 tys. ludzi, w tym ok. 60-70 tys. ¯ydów, kilka tysiêcy Polaków  inteligencji
wileñskiej, ¿o³nierzy AK, a tak¿e Romów, Rosjan, Litwinów.
l 3 wrzenia otwarto wystawê Harcerskie Lato. Przy wspó³pracy z
Muzeum Harcerstwa ZHP w Warszawie zaprezentowano ekspozycjê,
powiêcon¹ pocz¹tkom harcerstwa i oraz jej twórcom.
l 12 wrzenia wspólnie z Wydawnictwem Polskim Magazynu Wileñskiego dokonano promocji ksi¹¿ki Setnik Bajek Ignacego Krasickiego, z wystaw¹ prac Roberta Listwana, jej ilustratora i udzia³em autorki
opracowania  prof. Krystyny Stasiewicz. Oprawê muzyczn¹ tworzy³o
trio instrumentalne pod kier. Zbigniewa Lewickiego. Bajki czytali artyci
Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie  a wszystko pod patronatem
Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa.
l 23 wrzenia w Klubie Kina Polskiego wywietlono Rewers Borysa
Lankosza.
l 24 wrzenia w ramach otwarcia sezonu odby³a siê dyskoteka Lights out did¿ejów: Chigan, Janczis, Zabello.
l W ramach swego 45-lecia, 26 wrzenia Polski Teatr w Wilnie
zaprosi³ na spektakl dobroczynny Pierwiastek z minus jeden Mariana
Hemara, w ramach pomocy na rzecz powodzian w Polsce. Równole-

151

LITWA  POLSKA

gle zosta³a otwarta uczniowska wystawa Spojrzenia pleneru, który odby³
siê latem w Tarakañcach.
l 28 wrzenia odby³a siê projekcja filmu animowanego dla dzieci
Gwiazda Kopernika w re¿. Z. Kud³a i A. Orzechowskiego.
WOKÓ£ REDAKCJI I POLSKIEJ GALERII
ARTYSTYCZNEJ ZNAD WILII
l W wystawie pt. Grunwald: Matejko i wspó³czeni wród prac
czo³owych autorów polskich od maja do listopada w muzeach  Zbrojownia na Zamku w Liwie, Ziemi Krajeñskiej w Nakle nad Noteci¹,
Ziemi Che³miñskiej w Che³mnie oraz Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie prezentowany jest obraz kolekcji PGA Znad Wilii Bitwa pod
Grunwaldem Romualdasa Stasiulisa.
l 29 lipca w Programie II Polskiego Radia o kwartalniku Znad
Wilii mówi³ Romuald Mieczkowski. W pó³godzinnej audycji S³owa o
zmroku wykorzystano fragmenty opublikowanych w ró¿nych numerach pisma wypowiedzi Czes³awa Mi³osza, Tomasa Venclowy, a tak¿e
wiersze poetów wileñskich.
l W dniach 6-9 sierpnia w Gdañsku na Jarmarku w. Dominika, za
3-5 wrzenia podczas Dni Wilna w tym miecie, dokonano promocji
najnowszych numerów pisma i wydawnictw, obrazów i miniatur wileñskich  razem z firm¹ turystyczn¹ Baltic Tour. Swoje ksi¹¿ki podpisywa³
Romuald Mieczkowski, redakcjê te¿ reprezentowa³ ni¿ej podpisany.
(Nasi przedstawiciele uczestniczyli w wielu przedsiêwziêciach  patrz
te¿ Galeria  Pasje).
l 23 wrzenia w debacie nt. Polskie czasopisma literackie XXI wieku
w ramach I Festiwalu Literackiego im. Edwarda Kupiszewskiego Kupiszewiada zabra³ g³os Romuald Mieczkowski. W nastêpnych dniach uczestniczy³ on w IX Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach.
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ODKOSY I INNE REFLEKSJE
Bardzo zaciekawi³y mnie Pañskie wspomnienia (42/2010, Odeszli ludzie, wyros³y drzewa, zosta³o s³owo, s. 66-82) i docieranie do j¹dra polskoci po korzeniach rodzinnych, relacji otoczenia, z t¹ sta³¹, nieukojon¹
têsknot¹ do s³owa polskiego, ³¹cznie z perypetiami w Czerwonej Armii.
Bardzo trudna by³a Pañska droga, ale z drugiej strony los Panu
sprzyja³ w tej nieszczêsnej aurze... Mo¿e trafi³ Pan na spokojniejszy
odcinek czasu, bo ju¿ w koñcu lat 80. prasa polska, ta partyjna wszak,
donosi³a, jak wielu rekrutów Litwy wraca w...trumnach. Mylê, ¿e w
wiadomoci Pana jest znacznie wiêcej refleksji z tego koszarowego
okresu. To mo¿e byæ tworzywem bardzo pasjonuj¹cych opowiadañ.
To od Pana dowiedzia³em siê, co znaczy odkos  mymy na zbiegu
ulic S³owiañskiej i niegowej bawili na odkosie (plac ze sk¹p¹ zieleni¹, który wygl¹da³ na opadaj¹cy taras), ale jako nie potrafi³em synom wyjaniæ tego terminu.
Refleksje Pana s¹ cenn¹ kartk¹ dla socjologa i historyka do zbadania
wiadomoci narodowej mniejszoci polskiej po roku 1945 w orodkach
miejskich, które znalaz³y siê nieoczekiwanie w wyniku zmian na mapie
Europy (Teheran, Ja³ta, Poczdam) poza granicami pañstwa polskiego.
Ta olbrzymia migracja by³a wielkim wstrz¹sem dla wielu tysiêcy Polaków. Nowa rzeczywistoæ stara³a siê wszelkimi metodami wyrugowaæ
kilkusetletni okres twórczej dzia³alnoci spo³ecznoci polskiej na tych
ziemiach. Ale jak widaæ, komunistyczne oranie mózgów zakoñczy³o siê
ca³kowit¹ klêsk¹. Tak, jak w XIX wieku carska propaganda, szczególnie
w czasie insurekcji, w 1863 i póniej stara³a siê na Litwie podburzyæ
ch³opów przeciw panom, przeciw szlachcie. Przed wielu laty wspaniale to opisa³ Andrzej Strug w opowiadaniach Ojcowie i dzieci.
Prof. W³adys³aw Zajewski, Gdañsk
KIERUNKOWSKAZ DLA BADACZY
Przyznam siê do niepopularnej zapewne dzi rzeczy, jak¹ jest czytanie. W tym prasy  tej niekomercyjnej, o pokaniejszej objêtoci, jak¹
niegdy rosyjska inteligencja trafnie nazywa³a to³styj ¿urna³.
Czytanie czego takiego okrela³o w pewnym stopniu zawsze sposób ¿ycia, wskazywa³o na przynale¿noæ do grona ludzi myl¹cych,
¿¹dnych wiêkszej wiedzy. Warto o tym pamiêtaæ wspó³czenie, interesuj¹c siê jakimi konkretnymi zagadnieniami, np. ¿yciem naszych s¹siadów, Polakami na Wschodzie.
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Nie tylko czytam wiêc kwartalnik  co wiêcej, czekam na ukazanie
siê kolejnego numeru Znad Wilii, uzupe³niam swoje zbiory.
Wiele mia³bym do powiedzenia na temat zamieszczanych na ³amach
pisma artyku³ów. Mylê, nadarzy siê ku temu okazja, choæby podczas
spotkañ z przedstawicielami Redakcji w Gdañsku. A na razie chcia³bym
pogratulowaæ czêci informacyjnej w Znad Wilii  tworzenie kroniki
wydarzeñ na styku Polska-Litwa wymaga wysi³ku, penetrowania wielu
róde³, ale jak na razie jest to jedyny i bardzo wa¿ny kierunkowskaz dla
badaczy m.in. poszczególnych aspektów relacji polsko-litewskich, sytuacji Polaków na Litwie, nowoci wydawniczych w tym zakresie.
Zbigniew Mielesza, Gdañsk
NIEZNANY OBRAZ KOMY CZURY£Y
Przesy³am fotografiê obrazu Komy Czury³y, który w
mieszkaniu rodziny Vladasa
Drëmy zawsze wisia³ w pokoju sypialnym (ZW, 2/42
2009, Helena G³ogowska,
Koma Czury³o  twórca z
Krêtego Brzegu  w nawi¹zaniu do rozmowy z redaktorem nt. wileñskiej twórczoci tego artysty  R.M.). Teraz ten obraz jest w³asnoci¹
mojego brata i wisi w jego
mieszkaniu.Czury³o, o ile wiem, by³ koleg¹ i przyjacielem mojego ojca,
Vladasa Drëmy w czasach studenckich i póniej.
Graþina Drëmaitë, Wilno
HISTORIA TO MY
Cher Monsieur, bardzo siê cieszê z opublikowania relacji mojej rowerowej podró¿y po dawnych Kresach i mam nadziejê, ¿e bêd¹ jakie
reakcje na to, co napisa³em. Serdecznie dziêkujê i wci¹¿ podziwiam
niezwyk³¹ pracê, jak¹ Pan wykonuje  nie tylko z punktu widzenia
fizycznego (aczkolwiek do tego nale¿y mieæ niespo¿yt¹ energiê), ale
i patriotycznego, historycznego. Historia to my i ignoruj¹c j¹, zapominamy, kim jestemy. Na jesieni bêdê znów wyk³ada³ w Warszawie 
nadarzy siê wiêc na pewno okazja, by siê spotkaæ i pogadaæ.
Bruno Koper, Pary¿
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W SPRAWIE FILARÓW U BAZYLIANÓW
Podczas pobytu
w Wilnie zasz³am do
remontowanej cerkwii w. Trójcy
(bazyliañskiej).
Ucieszy³am siê, ¿e
zachowa³a siê tablica-epitafium sióstr
Jeleñskich (w jêz.
polskim), któr¹ poprzednio widzia³am
Autentyczna i jedna z odnowionych kolumn
i fotografowa³am
ok. 20 lat temu, jeszcze za czasów radzieckich, chyba nielegalnie.
Potem spojrza³am w górê i za³ama³am. Piêknie wyremontowano kapitele wg pierwotnych za³o¿eñ, ale zamurowano czy raczej otynkowano filary. S¹dzê, ¿e ¿³obienia by³y od pocz¹tku. Cerkiew by³a
palona i przebudowywana. Sporód moich ksi¹¿ek-przewodników
tylko w jednej pisze siê o filarach, ale nie podaje ich pochodzenia. Z
tego, co wiem, nie UE decyduje o sposobie konserwacji, tylko ka¿de pañstwo sobie, a w³aciwie g³ówny konserwator, w porozumieniu z odpowiednimi osobami.
El¿bieta Dargiewicz
Olsztyn
APEL INTERNAUTY
Prosimy Znad Wilii o czêste poruszanie tematyki, zwi¹zanej z
³amaniem praw Polaków na Litwie. Masowa grabie¿ ziemi, rugowanie polskiej owiaty i polskiego jêzyka to tylko czêæ tego, co siê tutaj
dzieje. Nale¿y unikaæ sytuacji, ¿e polski czytelnik, po lekturze, odnosi
wra¿enie, ¿e w kraju nad Niemnem toczy siê zwyk³e ¿ycie, a problemy tutaj istniej¹ce to drobiazgi. Chodzi nam o to, aby w Polsce
powsta³o potê¿ne lobby, broni¹ce Rodaków z Litwy. Pomijaj¹c te
sprawy w polskojêzycznej prasie tworzymy fa³szywy obraz sytuacji,
niejako godz¹c siê na wynarodowienie. Wszystkiego najlepszego dla
Znad Wilii na nowym etapie rozwoju
Kmicic
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KSI¥¯KA I WIERSZ
 Nogi poplskiego turysty
O biedne nogi turysty polskiego
na wileñskim bruku
za ladami wielkich rodaków
nienad¹¿aj¹ce
wiecznie za przesz³oci¹ goni¹ce
ci¹gle jednak spónione
O nogi znu¿one
nie dla was
wileñskich Polaków czyny
nie dla was
spisane w Znad Wilii rozmowy
wy wymagacie tylko
biologicznej odnowy
W mojej rodzinie s¹ silne tradycje literackie  stryj mego ojca, Teodor
Godzikiewicz, dzia³acz AK o wschodnich korzeniach, by³ pisarzem, w
PRL ma³o uznanym, bo z innej opcji politycznej ni¿ wówczas nale¿a³o
byæ. W³aciwie te¿ pisujê, ale raczej artyku³y z mojej dziedziny, psychologii  w³anie wydajê ksi¹¿kê o dowiadczaniu czasu przez cz³owieka.
Ksi¹¿ka redaktora Objazdowe kino i inne opowiadania wileñskie
wzbudzi³a wielkie wzruszenie u moich krewnych i znajomych, którzy
w kolejce wpierw po ni¹ siê ustawili i niemal z r¹k j¹ sobie wydzierali!
Bardzo nam siê podoba  pewnie dlatego, ¿e te wspomnienia s¹ takie z
serca wyrwane i losy wielu Polaków przypominaj¹.
Agata Chudzicka-Czupa³a
Uniwersytet l¹ski w Katowicach, Ruda l¹ska
WSPOMINAJ¥C MAJ
Nr 42/2010 Znad Wilii przeczytalimy z zapartym tchem i natychmiast. Dziêki temu powrócilimy raz jeszcze do Wilna i prze¿ylimy cudowne chwile i tegoroczny Maj nad Wili¹. Dziêkujemy za
Kawiarniê Literack¹ i zauwa¿on¹ podczas tegorocznych Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich nasz¹ obecnoæ.
Stanis³awa i Edmund Borzemscy, Korfantów
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Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
Anna Czakur  ur. i zamieszka³a w Ostrowcu, w Obwodzie Grodzieñskim na
Bia³orusi. Z zawodu  agronom. Ostatnie 12 lat pracuje jako dziennikarz w gazecie
rejonowej, w 2004 uzyska³a tytu³ Najlepszego Dziennikarza Obwodu. Swoje wiersze drukowa³a w czasopismach Po³ymia i Dziejaslou, wspó³autorka dwóch
ksi¹¿ek. Pisze równie¿ opowiadania, eseje i szkice.
Henryk Czarniawski  ur. 1929 w Wilnie. Dr nauk humanistycznych, psycholog pracy i organizacji, emerytowany adiunkt Politechniki Lubelskiej, felietonista i satyryk, pianista-amator. Publikacje ksi¹¿kowe: Kultura wspó³dzia³ania pracowników umys³owych w przemyle; Wartoæ pracy cz³owieka; Wilno  czas wojny
i repatriacji; Ze szkolnej ³awki i katedry; Muzyka w moim ¿yciu.
Helena G³ogowska  ur. 8 kwietnia 1959 w Jary³ówce na Bia³ostocczynie.
Studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1984  praca na Uniwersytecie Gdañskim, na Wydziale Nauk Spo³ecznych (asystent, adiunkt), od 1998  adiunkt w Katedrze Kultury Bia³oruskiej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Autorka ksi¹¿ek Bia³oru 1914-1929. Kultura pod
presj¹ polityki (1996) i Bia³orusini na Wybrze¿u Gdañskim (2003) i artyku³ów.
Adam Hlebowicz  ur. 1962. Absolwent KUL, historyk, dziennikarz, publicysta. Autor pracy Koció³ w niewoli (1991), za któr¹ otrzyma³ Nagrodê Instytutu J.
Pi³sudskiego w Nowym Jorku i Koció³ odrodzony. Katolicyzm w pañstwie sowieckim, wspó³autor prac zbiorowych, m.in. Dar Bia³orusinom na Tysi¹clecie ich Chrztu;
Polacy w Kociele katolickim w ZSRR. Pracowa³ w warszawskim tygodniku £ad,
jako ekspert ds. mniejszoci narodowych przy Komitecie Konsultacyjnym Prezydentów Polski i Ukrainy, by³ dyrektorem Nadba³tyckiego Centrum Kultury w Gdañsku, obecnie kieruje Radiem Plus w tym miecie. W 2007 dla Telewizji Gdañsk
zrealizowa³ film Wilno  Miasto Poetów.
Mieczys³aw Jackiewicz (M. J.)  ur. 26 marca 1931 w Bokszyszkach (dzi
obw. grodzieñski Bia³orusi). Mieszka³ w Wilnie. W Kiemieliszkach uczy³ siê w
szkole rosyjskiej, w trybie zaocznym koñczy³ redni¹ Szko³ê Pedagogiczn¹. Po
s³u¿bie w wojsku radzieckim w Turkmenii pracowa³ jako nauczyciel w Brzozówce
i Mickunach. Do Polski przyjecha³ w 1956, mieszka w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filologia rosyjska). Pracowa³ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie; w 1992-1998  na UAM w Poznaniu. W 1975 uzyska³
stopieñ doktora nauk humanistycznych na UW; w 1993  habilitacjê na UAM, na
podstawie pracy Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku; w 1999  mianowany
profesorem tytularnym  na podstawie pracy Polskie ¿ycie kulturalne w Republice
Litewskiej 1919-1940. Przebywa³ na sta¿ach naukowych w Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Miñsku, Wilnie; w 1997  stypendysta Jerzego Giedroycia w Pary157

NOTY O AUTORACH
¿u. W 1998-2002  konsul generalny RP w Wilnie. T³umacz literatury rosyjskiej,
litewskiej i bia³oruskiej. Autor prac, m.in. Dzieje literatury litewskiej do 1917 roku.
Opracowa³ Leksykon kultury litewskiej; Wileñsk¹ Encyklopediê 1939-2005; piêæ
tomów Encyklopedii Ziemi Wileñskiej, antologie literackie, s³ownik biograficzny
Polacy na Litwie. 1918-2000, przewodniki po Wilnie.
Maciej Mieczkowski  ur. w Wilnie 7 listopada 1980. Absolwent Wydzia³u
Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu £ódzkiego, w 2004  prezes Oddzia³u £ódzkiego Studenckiej Miêdzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków
(SMOK). W 2008  s³uchacz Szko³y Ludowej Norgaards Hojskole w Danii w
zakresie wiedzy o UE. W 2002  stypendysta Fundacji International Comittee on
Jounalism w redakcji Nowego Dziennika (Nowy Jork). Autor ksi¹¿ki Byæ Polakiem na Litwie. Laureat Nagrody im. Witolda Hulewicza (dwukrotnie). Mieszka w
Wilnie. E-mail: maciej.mieczkowski@gmail.com
Romuald Mieczkowski  te¿ Tomasz Boñcza. E-mail: znadwilii@wp.pl
Olszewski Jerzy Leszek  ur. 1937 w Hajnówce na skraju Puszczy Bia³owieskiej. Mgr geografii (klimatologia, Uniwersytet Wroc³awski), dr nauk przyrodniczych (Instytut Geografii, Uniwersytet Warszawski), dr hab. nauk przyrodniczych
w zakresie ekologii (Wydzia³ Biologii, Uniwersytet Warszawski). Kierowa³ Katedr¹
Bioklimatologii Zak³adu Badania Ssaków PAN w Bia³owie¿y do 1987, Zak³adem
Meteorologii i Bioklimatologii Akademii wiêtokrzyskiej w Kielcach, obecnie jest
kierownikiem Katedry Geografii i Nauk Spo³ecznych Prywatnej Wy¿szej Szko³y
Ochrony rodowiska w Radomiu. Autor ok. 200 publikacji, g³ównie z klimatologii
regionalnej, lenej, bioklimatologii i ekologii zwierz¹t. Redagowa³ Rocznik wiêtokrzyski, Studia Kieleckie i szereg innych pozycji, recenzent wydawniczy, promotor ok. 200 licencjatów, in¿ynierów i magistrów. Uczestnik wypraw naukowych. Interesuje siê geografi¹ i histori¹ krajów nadba³tyckich i Rosji, studiuje procesy i zjawiska socjologiczne typu praw C.N. Parkinsona, krzywej A. Laffera,
prawa J. Goebbelsa, ³¹cznie ze sterowaniem spo³eczeñstwami.
Aleksandra Oko  absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 przebywa³a na stypendium w Wilnie, co zaowocowa³o powstaniem pracy nt. studentów-historyków Uniwersytetu Stefana Batorego. Jest
mi³oniczk¹ miasta nad Wili¹ i, dziêki pracy pilota wycieczek, czêsto w nim goci.
Zenowiusz Ponarski  wilnianin z urodzenia, po wojnie mieszka³ w Szczecinie, obecnie  w Toronto. Doktor historii i magister prawa, sêdzia w stanie
spoczynku. Opublikowa³ m. in.: Wojciech Jaruzelski na Litwie i Syberii (Ontario 1999); Ludzie w trybach historii. Pi³sudcziana-Vilniana (Toruñ 2002); Wokó³
sprawy polskiej na Wschodzie (Toruñ 2003); Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicza (Instytut Europy Wschodniej, Lublin  Polski Fundusz Wydawniczy, Toronto); szkic Józef Mackiewicz  fakty i mity (Archiwum Emigracji, 2002/2003).
158

Jolanta Szulc  z zawodu lekarz. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdañsku. Specjalizowa³a siê w zakresie chorób wewnêtrznych oraz chorób p³uc. Po
studiach zamieszka³a w Nowym Miecie Lubawskim, gdzie prowadzi³a Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Eskulap. Od 2002 radna powiatu nowomiejskiego. W 2008 objê³a stanowisko Wicemarsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Do jej kompetencji nale¿¹ sprawy z zakresu ochrony zdrowia, polityki
spo³ecznej, kultury, edukacji i wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Odznaczona m.in. Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.
Tadeusz Zubiñski  ur. w 1953 w Suchedniowie. Pisarz, t³umacz, krytyk,
eseista, brat inflancki Âpsis. Publikacje ksi¹¿kowe: Dotkniêcie wieku; Sprawiedliwy
w Sodomie; Odlot dzikich gêsi; Nikodem Dyzma w £yskowie; Góry na niebie, powieæ sensacyjna Tajemnica, wybór szkiców ba³tyckich Ciche kraje; Etniczne dziedzictwo Ba³tów; Herder w Rydze; Mitologia ba³tycka; Wyspa Zaczarowana, celtyckie legendy i mity dawnej Irlandii (dwa wydania), a tak¿e Wie¿a i inne opowiadania;
Burza nad lasem; Ogieñ przy drodze, Historia literatury ³otewskiej i ³atgalskiej.
Laureat m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu Literackiego im. St. ¯eromskiego. Cz³onek SPP. Mieszka w Kielcach.
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