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W ojczynie Poety. Z wystawy Powroty Czes³awa Milosza

DRODZY CZYTELNICY

©Agata Lewandowski

Lato by³o w kratkê, momentami przypomina³o padziernik! ledzilimy g³ównie za prognozami pogody, zmêczeni brakiem perspektyw na
jej poprawê, jak i sytuacji w relacjach litewskopolskich, wyciszeni i niechêtni do zabierania g³osu na ten temat. Prawda, tu i ówdzie w Polsce
wydawano opinie  a to w obronie Polaków litewskich, a to nawo³uj¹ce do poprawy stosunków wzajemnych, bez uwzglêdniania potrzeb
mieszkañców polskiego pochodzenia na Litwie.
Dodatkowy impuls dla tych pierwszych dodawa³y zbli¿aj¹ce siê wybory w Polsce. Sprawa
prosta: wybierzcie pos³a lub senatora Iksa, a ju¿
oni zadbaj¹ o rozwi¹zanie nagromadzonych problemów! Impulsem dla tych
drugich sta³ siê te¿ Rok Czes³awa Mi³osza, z prób¹ podejmowania czystych dialogów dwustronnych, oczywicie bez Polaków litewskich.
Nie s¹ to tematy, którymi dalibymy siê zmamiæ na ³amach Znad Wilii.
Jestemy zatroskani kondycj¹ owych stosunków od pocz¹tku wydawania
pisma. I do Mi³osza stale wracamy, a ¿e w Roku Poety nie zabrak³o imprez
mia³kich i sztucznie podci¹gniêtych pod noblistê, to zupe³nie inna sprawa. Wa¿ne, ¿e o nim mówiono, usi³owano zainspirowaæ siê jego twórczoci¹. Jak zapowiada³em, Mi³oszowi powiêcimy du¿o miejsca w nastêpnej edycji kwartalnika. A co oferujê w tym numerze?
Moich ciep³ych s³ów nie wystarczy, by odnotowaæ zas³ug Aleksandry
Niemczykowej, Pani Oleñki, córki Stanis³awa Mackiewicza, oddanej Wilnu.
Odesz³a na zawsze. By³a Przyjacielem Znad Wilii. Przypominam Jej sylwetkê przez pryzmat w³asnej z Ni¹ znajomoci, przez pryzmat Jej wiêzi z czasopismem. Szkoda, ¿e w prasie polskiej nie napisano wiêcej na Jej temat.
Czy Adam Mickiewicz zna³ mowê litewsk¹?  na to pytanie usi³uje odpowiedzieæ Tadeusz Zubiñski. Zainteresowania ba³tyckie autora publikacji
zasz³y tak daleko, i¿ wyjecha³ z Kielc i od kilku miesiêcy mieszka w miasteczku Jçkakabpils (Jakubów) na £otwie.
Czytelnik tych ³amów zapewne oczekuje na dalszy ci¹g eseju o dziejach
litewskich Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. A ponadto pozostajemy w krêgu naszych dotychczasowych zainteresowañ. Czytelnik znajdzie opowiadania, recenzje na ksi¹¿ki  wilnian, jak te¿ inspirowane w du¿ym stopniu Wilnem i Wileñszczyzn¹, szkice o artystach tej Ziemi, tym razem o wybitnych architektach.
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IN MEMORIAM
PANI OLEÑKA. ALEKSANDRA NIEMCZYKOWA (1924-2011)
Romuald Mieczkowski

©Romuald Mieczkowski

O Jej mierci dowiedzia³em siê dopiero po miesi¹cu. Od pani Haliny,
córki Józefa Mackiewicza. W ostatnim czasie mia³a ograniczony kontakt z otaczaj¹cym wiatem. Zmar³a 22 lipca u swojej córki, która zabra³a J¹ do Milanówka, by sprawowaæ opiekê i gdzie zosta³a pochowana na miejscowym cmentarzu  nie na warszawskich Pow¹zkach, na
których spoczywa jej ojciec. W Milanówku natomiast jest pochowany
Jej drugi m¹¿, W³adys³aw Niemczyk (pierwszy m¹¿, Zbigniew Szabuniewicz, zgin¹³ tragicznie w m³odym wieku).
W skromnym nekrologu mo¿na by³o przeczytaæ, ¿e by³a absolwentk¹
Wydzia³u Historii Uniwersytetu Jagielloñskiego, d³ugoletnim wyk³adowc¹,
doktorem nauk w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Warszawskiego, autork¹ publikacji z dziedziny bibliotekarstwa oraz wspomnieñ, specjalistk¹ w zakresie czytelnictwa chorych
i niepe³nosprawnych. Nale¿a³a do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Do tego trzeba dodaæ rzecz zasadnicz¹, co podkrela³a zawsze z
dum¹: urodzi³a siê w Wilnie. Tu spêdzi³a swoje dzieciñstwo, z wejciem w wojenn¹ m³odoæ. Podczas wojny nale¿a³a do Frontu Odro-
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dzenia Polski, bra³a udzia³ w akcji
¯egota, skierowanej na ratowanie
¯ydów, by³a kurierk¹ Komendy G³ównej Armii Krajowej. Opowiada³a mi o
tym w ostatnich latach, ale ju¿ te dzieje opisaæ nie zd¹¿y³a, zreszt¹ nie mia³a
na to ani si³y, ani zdrowia.
Odwiedza³em wielokrotnie p. Aleksandrê, Oleñkê  jak j¹ nazywano powszechnie z sympati¹  w jej mieszkaniu przy ul. Bruna, na warszawskim
Mokotowie, nie tak daleko od Biblioteki Narodowej. By³ to dobrze znany
adres dla wielu wilnian, do których
bardzo têskni³a i których chêtnie podejmowa³a u siebie. Swoje przestronne mieszkanie udostêpnia³a studentom Pani Oleñka z prof. Alfredasem
z Wilna, nocowali tu czasem ich rodzi- Bumblauskasem. Wigry 1996
ce, Jej rodacy z Litwy.
Pozna³em Aleksandrê Niemczykow¹ pod koniec lat 80., kiedy tzw.
gorbaczowska pierestrojka zezwoli³a na czêstsze wyjazdy do Polski, a
przede wszystkim  na udzia³ w konferencjach i sympozjach. Kiedy
sprawa Litwy i jej przysz³oci coraz czêciej by³y tematem gor¹cych
dyskusji i rozmów. Dzia³a³a od lat w KIK-u  w Klubie Inteligencji
Katolickiej, który sta³ siê niebawem tak¿e jednym z zal¹¿ków Ogólnopolskiego Klubu Mi³oników Litwy.
Nasza znajomoæ bardzo siê rozwinê³a i zaowocowa³a, kiedy w
wyniku g³asnosti (jawnoci, mo¿liwoci nag³aniania tematów trudnych i dotychczas przemilczanych) tej¿e pierestrojki powsta³y przes³anki do powo³ania pierwszego, prywatnego wtedy pisma Znad Wilii (co dawa³o pe³n¹ niezale¿noæ w formowaniu naszych opinii i pogl¹dów), które zdecydowanie popiera³o niepodleg³oæ Litwy, a by³y to
czasy powik³ane dla wielu póniejszych dzia³aczy, czasy trudne i wymagaj¹ce konkretnych postaw.
W marcu 1990 roku, w rozmowie ze mn¹ dla tego dwutygodnika
(Znad Wilii  dalej pomijam tytu³ pisma  O sprawach bardzo st¹d,
3-17 marca, 6/1990) powiedzia³a: Litwini powinni zrozumieæ, ¿e Polacy dla nich s¹ sprzymierzeñcami, sojusznikami i partnerami. Ubolewa³a, i¿ na starcie zdobywania swej niezawis³oci Litwini konsolidowali
siê na gruncie antypolskim, wypaczali fakty historyczne, nie uwzglêd9

IN MEMORIAM

niali potencja³u miejscowych Polaków i dzia³ali czêsto przeciwko nim 
ich mediom, organizacjom. A z drugiej strony  by³a Pani Oleñka bardzo prolitewska: publicznie i prywatnie wytyka³a b³êdy Polski i Polaków wobec Litwy i Litwinów. To powodowa³o, ¿e rozmowy z Ni¹
niekiedy mia³y charakter spontaniczny i doæ burzliwy. Ci, co znali
Cata, mówili, i¿ temperament oddziedziczy³a po ojcu.
A mia³a moralne prawo tak mówiæ, chocia¿by z racji tego, i¿ jej rodzina mia³a znaczne powi¹zania litewskie  poprzez znany ród Matulaitisów.
W dzieciñstwie mia³a ciotkê w Kownie (potem jej rodzina przenios³a siê
do Wilna), do grona krewnych Mackiewiczów nale¿a³ Stasys Lozoraitis,
minister spraw zagranicznych i ambasador Litwy na emigracji. Prawda,
podkrela³a, ¿e przed wojn¹ w Wilnie uda³o siê Jej poznaæ tylko jedn¹
Litwinkê, choæ mówi³a ona po polsku  Mariannê, która by³a s³u¿¹c¹ w
czasach, gdy Jej ojciec redagowa³ i wydawa³ S³owo.
Ju¿ na starcie Znad Wilii utrzymywa³a cis³y i sta³y kontakt z
pismem, by³a jego wiern¹ i wnikliw¹ Czytelniczk¹, zwolenniczk¹ naszej myli i dzia³alnoci. Po piêciu latach jego istnienia, a ukaza³y siê
do tego czasu 132 numery pisma, w grudniu 1994 roku zada³a sobie
trudu, aby okreliæ naszego czytelnika, zbadaæ treæ korespondencji i
geografiê nadsy³anych do nas listów (najwiêkszy nak³ad pisma liczy³ 20 tys. egzemplarzy, przez d³ugi czas utrzymywa³ siê w granicach 10 tys.).
W publikacji Znad Wilii nie zna granic (27 grudnia, 133/1994) poda³a bibliografiê tej poczty, odnotowuj¹c listy niemal ze wszystkich krajów
europejskich, jak te¿ z USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Kazachstanu, Argentyny, Jamajki, PRA, Libanu, a nawet z Chin! Poda³a nazwiska
autorów korespondencji, cytowa³a niektóre listy, wyci¹ga³a wnioski.
Minê³y lata, na temat pisma powsta³y nawet prace naukowe, a jednak
ten gest bardzo mnie wzrusza. Jako redaktor pisma, powracam do tej
ciep³ej publikacji p. Oleñki, gdy¿ dalsze, bardzo popieszne czasy, sprzyja³y
traktowaniu podobnych badañ ju¿ w popiechu, i niestety, zdarza³o siê 
powierzchownie. Wzrusza mnie niezwykle równie¿ Jej podsumowanie:
Po przeczytaniu tylu listów wypada mi to zestawienie w³asnym skoñczyæ listem: Po piêciu latach istnienia Znad Wilii zapisuje siê w
pamiêci jako pismo, do którego pasowa³yby s³owa Chrystusa, wypowiedziane w Kazaniu na Górze: B³ogos³awieni pokój czyni¹cy. A
wydaje siê, ¿e tak odbierali Znad Wilii jego Czytelnicy w wielu miejscach wiata.
W nieca³y rok póniej, w opracowaniu Powróæmy do odwa¿nych
rozmów Znad Wilii (16-30 czerwca 1995, 145/1995), te swoje do10
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©Maciej Mieczkowski

ciekania rozwinê³a, przegl¹daj¹c nasze wywiady pod k¹tem stanowiska w sprawie stosunków litewsko-polskich. Cytowa³a m.in. wypowiedzi prof. Juliusza Bardacha, Zbigniewa Brzeziñskiego, Czes³awa
Mi³osza, Tadeusza Mazowieckiego, Normana Daviesa, Ity Kozakiewicz,
oczywicie Litwinów  Tomasa Venclovy, kardyna³ów Vincentasa Sladkevièiusa i Julijonasa Steponavièiusa, Vytautasa Landsbergisa, Kazimiery
Prunskienë, a wiêc tych, którzy w tamtych czasach w du¿ym stopniu
decydowali o kszta³cie tych relacji, je wspó³tworzyli.
By³a przeciwna wykorzystaniu Polaków litewskich, równie¿ przez
stronê polsk¹. Maj¹c na myli wypowiedzi licznych polityków na nasz
temat, zamieszanie, jakie usi³owa³o wprowadziæ uruchomione przez
Rzeczpospolit¹ wtedy S³owo Wileñskie, napisa³a:
( ) Polacy na Litwie, tu urodzeni, tu mieszkaj¹cy, sw¹ postaw¹, pismami, organizacjami wykazuj¹ swe obywatelskie prawa i nie potrzebuj¹,
by im do w³asnych, powsta³ych tu i teraz inicjatyw, przywo¿ono nowe.
Do S³owa Wileñskiego i Jej stosunku do niego powrócê jeszcze.
Aleksandra Niemczykowa po ludzku i po chrzecijañsku wierzy³a
w porozumienie pomiêdzy Litw¹ a Polsk¹, nawet jeli ze strony tej
ostatniej potrzeba bêdzie wyrzeczeñ. Dzia³a³a w tym kierunku. Opublikowa³a u mnie artyku³ Dlaczego wybra³am Ogólnopolski Klub Mi³oników Litwy (155/1995,15-30 listopada), omawiaj¹c jego program i
zapraszaj¹c czytelników dwutygodnika wtedy Znad Wilii do wypowiedzenia swej opinii o dzia³alnoci takich organizacji, licz¹c na konstruktywn¹ dyskusjê. Trzeba powiedzieæ, ¿e jak u znacznej czêci cz³onków tego klubu, cechowa³a i J¹ w tej dzia³alnoci romantyczna otoczka wszechmog¹cego dialogu, prowadz¹cego do braterskiego zrozu-

Podczas Maja nad Wili¹  przed domem, w którym mieci³a siê redakcja S³owa oraz z uczestnikami konferencji, powêconej braciom Mackiewiczom. 2007
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mienia. Jako motto do swych rozwa¿añ przytoczy³a s³owa z artyku³u
pt. Czy zlikwidujemy Wilno? swego ojca:
Wilno jest ukochan¹ stolic¹ w marzeniach Litwinów, jest dla nich
miastem wiêtym, wymodlonym Wyznajê, ¿e argument, który mnie
najwiêcej zabola³, dotkn¹³, to uwaga Litwina kowieñskiego: Dla nas
to Wilno by³oby stolic¹ z bajki, a dla Polski ono jest mizernym kopciuszkiem (S³owo, 27 padziernika 1927).
Podczas naszych, licznych przecie¿ rozmów, czêsto nawi¹zywa³a
do opinii swego ojca, bardzo je ceni³a sobie. W 100-rocznicê jego urodzin i 30. mierci, w 1996, przekaza³a do druku w Znad Wilii niepublikowane nigdzie przedtem przemówienie Paw³a Jasienicy (Lecha Beynara), wyg³oszone podczas pogrzebu Stanis³awa Cata Mackiewicza w
Warszawie, na Pow¹zkach, 22 lutego 1966 roku (161/1996 i 31/2007).
W dwutygodniku opublikowa³a potem d³u¿szy, ciekawy artyku³, w
trzech odcinkach, pt. Stanis³awa Mackiewicza sen o Polsce mocarstwowej (1-15 lipca, 242-244/1999).
W latach 90. Pani Oleñka czêsto przyje¿d¿a³a do Wilna. Mimo ¿e mia³a
swoich litewskich krewnych, zamieszka³ych w samym centrum miasta,
w Zau³ku Oran¿eryjnym i bodaj¿e przy dzisiejszej Alei Giedymina, zatrzymywa³a siê u mojej by³ej teciowej na Karolinkach. Bywa³a w dzia³aj¹cej
wtedy bardzo intensywnie Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii  tu
spotyka³a siê ze swoimi wileñskimi znajomymi, umawia³a siê na spotkania.
Latem 1998 roku spotka³a tu prof. Andrzeja S. Ehrenkreutza z Australii, syna Stefana Ehrenkreutza, ostatniego rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Okaza³o siê, ¿e razem z nim bawi³a siê na
piaskownicy na Zygmuntowskiej. Uda³o siê ich namówiæ do wspomnieñ o przedwojennym Wilnie, w galerii, dla szerszego grona. Wspomnienia profesora (16-31 lipca, 219/1998) uzupe³nia³a pani Oleñka,
m³odsza od niego o kilka lat.
Wczeniejszy Jej pobyt w Wilnie, w czasie Wielkiego Tygodnia,
zrobi³ wielkie wra¿enie i zaowocowa³ refleksjami pt. Wielki Tydzieñ w
kociele Ducha w. W Wilnie A.D. 1994 (11 kwietnia, 140/1995).
Z koñcem lat 90., z braku jakichkolwiek mo¿liwoci wydawniczych,
zamyka³em maleñk¹, w³aciwie symboliczn¹ redakcjê dwutygodnika
Znad Wilii (przez pewien czas by³ to te¿ tygodnik). Wielu czytelników by³o przeciwko temu. W tym Jerzy Giedroyc, z którym radzi³em
siê na ten temat i który w zwi¹zku z tym napisa³ do mnie list, ubolewaj¹c, ale jednoczenie zdaj¹c sobie sprawê z sytuacji. Jedna czytelniczka
i zwolenniczka dotychczasowej formy pisma, zamieszka³a wtedy w
Luksemburgu, nie przyjê³a formu³y kwartalnika i nawet zerwa³a ze mn¹
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na zawsze kontakt. Ale innego
wyjcia nie by³o.
Ta decyzja równie¿ zaskoczy³a Pani¹ Oleñkê. Obwinia³a
mnie o ³atwiznê i egoizm,
wrêcz o zbrodniê, nie mog³a
zrozumieæ i przeboleæ, i¿ myl
przewodnia pisma, poszukuj¹cego porozumienia, dzia³aj¹cego na niwie zachowania wspólnej spucizny, stawiaj¹cego na
odbudowê elit polskich na Litwie, nie mo¿e pozyskaæ rodków na utrzymanie skromniut- Pani Oleñka zaskoczy³a wszystkich werw¹
kich paru etatów, a ju¿ tym bar- podczas swojego wyst¹pienia. Obok  Kazidziej  przy pracy spo³ecznej re- mierz Or³o oraz autor publikacji, organizator Jej przyjazdu do Wilna. 2007
daktorów  na druk. Przywyk³am, ¿e co dwa tygodnie poczta dostarcza mi pismo, z zapachem Wilna, a co teraz?  pyta³a z wyrzutem.
Rzeczywicie, zanim wypracowa³em metodê na wydawanie kwartalnika, z pocz¹tku by³o bardzo trudno i z braku rodków na druk trzykrotnie trzeba by³o ³¹czyæ numery, by jako przetrwaæ. Pani Oleñka cierpliwie czeka³a na ka¿dy z nich.
Kiedy w 2003 roku Stefan Figlarowicz, pasjonat i animator fotografii, który dowiedzia³ siê o fotograficznej pasji Jej ojca  Cata i zorganizowa³ u siebie, w Gdañsku, z jego zdjêæ wystawê pt. Pejza¿ polski
1939, Pani Oleñka, która towarzyszy³a swemu ojcu w wielu podró¿ach po Wileñszczynie, zgodzi³a siê na wydrukowanie, ju¿ w kwartalniku Znad Wilii, swoich komentarzy do tych zdjêæ (15/2003), a ja
zacz¹³em szukaæ mo¿liwoci sprowadzenia tej wystawy do Wilna.
Taka okazja nadarzy³a siê póniej, dopiero w roku 2007, kiedy to
postanowi³em XIV Miêdzynarodowe Spotkania Poetyckie Maj nad
Wili¹ powiêciæ braciom Mackiewiczom, ich wa¿nej kulturotwórczej
dzia³alnoci w Wilnie i dla Wilna. Prawda, podczas wczeniejszych festiwali pod tym has³em by³a o nich niejednokrotnie mowa, chocia¿by
kiedymy omawiali twórczoæ ¿agarystów.
Wspomniana wystawa by³a tylko odskoczni¹, pokazana zosta³a z mojej inicjatywy w rozszerzonej postaci, pt. Archiwum londyñskie w Instytucie Polskim. Natomiast po d³ugich namowach  zdrowie ju¿ dawa³o siê we
znaki Pani Oleñce  uda³o siê mi J¹ sprowadziæ do Wilna  od kilku lat ju¿
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tutaj nie przyje¿d¿a³a. By³ te¿ obecny Kazimierz Or³o, znany pisarz, syn
Seweryny, siostry braci Mackiewiczów, ich siostrzeniec.
Pani Oleñka zaskoczy³a sw¹ witalnoci¹ i energi¹, uczestniczy³a we
wszystkich niemal¿e punktach festiwalu. Podczas konferencji w ci¹gu
godziny mówi³a bardzo barwnie i bez kartki. Przy budynku, w którym mieci³a siê redakcja S³owa (dawna Zamkowa 2, w 2007 by³a
tam jedna z filii banku  Hansabankas, obecnie  Swedbanku), wspomina³a ojca, jego brata, a swego wuja Józefa, m³ode lata i czasy, kiedy
ukazywa³ siê ten wa¿ny dziennik wileñski, ¿artowa³a i udziela³a wywiadów. Jej wyst¹pienie, wyg³oszone na konferencji podczas Maja nad
Wili¹ 29 maja 2007, zatytu³owane Stanis³aw Cat Mackiewicz  w krêgu S³owa, odtworzone przeze mnie z nagrania i opracowane, zosta³o
wydrukowane w kwartalniku (31/2007).
Mówi³a o swojej rodzinie i jej korzeniach, o sobie  niewiele. W nawi¹zaniu do fenomenu S³owa w 30-leciu miêdzywojennym wspomnia³a:
Na tamte lata przypada moje dzieciñstwo, które up³ywa³o nie tylko
pomiêdzy mieszkaniem a redakcj¹, ale i w spacerach po Wilnie. Towarzyszy³ mi w nich ojciec, który równie¿ t³umaczy³, gdzie s¹ jakie kocio³y i kto w nich modli siê. Ten obraz Wilna w sobie zachowa³am,
by³y to lekcje tolerancji.
Zapamiêta³em w zwi¹zku z tym jej ostatnim pobytem w Wilnie zabawn¹ sytuacjê. Otó¿ Pani Oleñka zatrzyma³a siê w pokojach gocinnych przy Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii  dla wygody.
Doskwiera³y Jej problemy z poruszaniem siê, a pokoje mia³y ten plus,
¿e by³y na parterze. Ale postawi³a mi warunek, ¿ebym nocowa³ w
pokoju obok. Bo sama bêdzie siê ba³a  powiedzia³a stanowczo. By³a to
doæ k³opotliwa sytuacja dla mnie, jako dla organizatora ca³oci doæ
du¿ego przedsiêwziêcia. Po kolacji, obowi¹zkowym napiciu siê herbaty i po omówieniu minionego dnia ju¿ na spokojnie, w pokoju obok
czeka³em, a¿ Pani Oleñka twardo zanie, bym móg³ wymkn¹æ siê
niczym sztubak od rodziców  do kolegów, którzy na mnie czekali w
kawiarni nieopodal.
Pani¹ Aleksandr¹ opiekowa³ siê podczas tego festiwalu mój syn,
który jej stale towarzyszy³, samochodem podwozi³. Bardzo lubi³a i ceni³a Maæka, a na widocznym miejscu w swym warszawskim mieszkaniu trzyma³a jego ksi¹¿kê Byæ Polakiem na Litwie. By³ moment, kiedy
za³atwia³a mu pracê w Warszawie, w Bibliotece Narodowej, ale z tej
propozycji nie skorzysta³, poniewa¿ pozosta³ na Litwie.
Dumna by³a, ¿e mia³a wszystkie numery dwutygodnika Znad Wilii. Sporo egzemplarzy kwartalnika. Sympati¹ darzy³a miesiêcznik ka14
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tolicki Spotkania, wydawany
przy parafii w. Ducha w Wilnie, interesowa³a siê innymi tytu³ami wileñskimi. Zastanawia³a
siê, komu przekazaæ swe zbiory.
Jakie ich s¹ losy, trudno dociec.
Do jednego tylko tytu³u z Jej
rodzinnego miasta  S³owa Wileñskiego, finansowanego przez
Rzeczpospolit¹, mia³a zastrze¿enia  i co tam mówiæ  by³a
bardzo oburzona, ¿e tytu³ konfrontowa³ ostro z miejscow¹ W swym warszawskim mieszkaniu podejpras¹ polsk¹, w du¿ej mierze lan- mowa³a z serdecznoci¹ wielu wilnian
sowa³ punkt widzenia dziennikarzy polskich, którzy de facto kierowali
redakcj¹ i tworzyli oblicze pisma. Ale  jak to bywa  obca tkanka nie
przyjê³a siê na gruncie wileñskim i tygodnik, co mia³ ambicjê pobiæ
przede wszystkim Kurier Wileñski i staæ siê dziennikiem, sam pad³.
Na starcie nowego pisma Aleksandrê Niemczykow¹ nawet nikt nie
poinformowa³, i¿ g³ony tytu³, wymylony przez jej ojca, zostanie wykorzystany w nowej nazwie, nic wspólnego nie maj¹cej z tamtym S³owem, nie przyjê³a te¿ ci¹gu dalszego pisma  Gazety Wileñskiej.
Czaszê oburzenia Pani Oleñki dope³ni³y niewyszukane i skandaliczne
kawa³y o ¯ydach, jakie w agonii ju¿ drukowa³o jedno z tych pism.
Napisa³a wtedy bardzo ostry list, ale jego redakcja oczywicie go nie
wydrukowa³a, zosta³ w archiwum Znad Wilii, któremu przes³a³a kopiê do wiadomoci.
Reagowa³a zawsze na krzywdy ludzkie, przez ca³e ¿ycie by³a wierna
chrzecijañskim zasadom i wartociom. I swojemu miastu, pomocna
tym, którzy usi³owali kontynuowaæ tradycje wspó³¿ycia pomiêdzy jego
mieszkañcami, o których marzyli Jej ojciec i wuj Józef Mackiewicz.
Odesz³a Wilnianka, która sw¹ polsk¹ pamiêæ o miecie rodzinnym
³¹czy³a z pragnieniem zrozumienia wspó³czesnych kontekstów i realiów
litewskich, która wychowana na dawnej tradycji jagielloñskiej, ze
wszech miar chcia³a byæ przydatna w imiê szeroko pojêtej wspó³pracy
pomiêdzy Polakami i Litwinami, innymi spadkobiercami naszego trudnego i piêknego  wspólnego dziedzictwa.
Romuald Mieczkowski
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Epopei szkolnictwa polskiego na Litwie ci¹g dalszy
Chodzi o realizacjê reformy, nieprzychylnej dla szkó³ mniejszoci
narodowych. W tym polskich, jakie istnia³y tutaj od wieków i w których pobiera³y nauki po polsku dzieci jeszcze w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako obywatele Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
Pisa³em o tym w poprzednim felietonie i znalaz³ on oddwiêk u Czytelników w Polsce, którzy nie znaj¹ dok³adnie tego problemu.
Reforma tak naprawdê ma staæ siê fundamentalnym ogniwem lituanizacji, stanowiæ jej  kto wie  czy nie decyduj¹cy etap (nie myliæ z
nadu¿ywanym powszechnie przez polityków litewskich pojêciem integracja). Wiadomo dlaczego  ma przecie¿ ona bezporednie odniesienie do formowania to¿samoci najm³odszych obywateli. Dlatego Polacy na Litwie wyst¹pili przeciwko jej wdra¿aniu pierwszy raz tak gremialnie  nawet problem (nie)zwracania ziemi tak ich nie zjednoczy³,
albowiem tamt¹ kwestiê maleñka cz¹steczka pretendentów potrafi³a
za³atwiæ indywidualnie i wiadomymi tylko sobie sposobami.
2 wrzenia odby³ siê wiec protestu przed Pa³acem Prezydenckim.
Polaków, razem z przedstawicielami Rosjan, zebra³o siê ok. 5 tysiêcy.
Jak i przed manifestacj¹, tak podczas niej i po niej, dialog nie nast¹pi³.
Dziad swoje, a baba swoje! Nie wchodmy w to, kto jest dziadem, a
kto  bab¹, cieraj¹ siê tutaj dwie racje  polska, szukaj¹ca analogii
podczas strajków szkolnych nawet we Wrzeni w Wielkopolsce (sic!),
i ta litewska: to przecie¿ dla dobra wszystkich dzieci, w imiê tej¿e magicznej integracji ze spo³ecznoci¹ litewsk¹.
23 wrzenia, w rocznicê likwidacji getta wileñskiego przez nazistów  nie wiem, czy akurat dobre jest zestawienie tych zdarzeñ 
drugi strajk zebra³ przy parlamencie jeszcze wiêcej protestuj¹cych (podobno ok. 6 tysiêcy). Do³¹czyli doñ Bia³orusini ze Stowarzyszenia Mowy
Bia³oruskiej im. Franciszka Skoryny, i do ciekawe, Litwini  przedstawiciele Zrzeszenia Drobnych Przedsiêbiorców oraz Litewskiej Konfederacji Pracowników Zwi¹zków Zawodowych Owiaty i Nauki. Jej
prezes Rûta Osipavièiûtë powiedzia³a, i¿ protestuj¹cy maj¹ racjê, ¿e
w³adze musz¹ z nimi (Polakami) rozmawiaæ, usi¹æ przy wspólnym stole
i rozwi¹zywaæ problemy, a nie stosowaæ zasadê buldo¿era. Strajkuj¹cy
w swej deklaracji zapewnili, i¿ bêdzie nadal kontynuowana walka o
nauczanie w jêzyku ojczystym, o zachowanie wszystkich szkó³ rednich,
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o nieujednolicanie egzaminu maturalnego z jêzyka litewskiego, o przywrócenie obowi¹zkowego egzaminu maturalnego z jêzyka ojczystego i
o zwiêkszenie finansowania dla szkó³ mniejszoci narodowych.
Jak i podczas wczeniejszego strajku, nikt nie wyszed³ do zebranych. Tymczasem przewodnicz¹ca Sejmu Irena Degutienë twierdzi³a,
¿e jest to akcja polityczna, a nie w konkretnej sprawie, inspirowana
przez polityków, nawet naszych pos³ów pochodzenia polskiego i potêpi³a j¹, jako pod¿eganie do niezgody miêdzy zwyk³ymi Litwinami i Polakami, narodem litewskim i polskim. Powiedzia³a: ¯ylimy pokojowo na
Litwie i nadal bêdziemy ¿yli. Do tych s³ów Polacy mog¹ dodaæ o sobie:
bez ziemi, ze zniekszta³conymi nazwiskami, a teraz i bez swoich szkó³.
By³a to ³agodna wypowied, bowiem widoczna jest wielce niebezpieczna tendencja zaliczania protestuj¹cych do wrogów Litwy, wnuków ¯eligowskiego, nie mówi¹c o zwyk³ej pi¹tej kolumnie. A to ju¿
jest urabianie sobie winnych, wartociowanie obywateli. Nie ma tu
miejsca na pytanie zasadnicze, które powinni sobie zadaæ litewscy decydenci: a czym¿e jest demokracja, spo³eczeñstwo prawa?
Na pewno s¹ inne drogi integracji  m³odzie¿ polska na Wileñszczynie nie ma problemu z jêzykiem litewskim (ponadto spraw¹ pañstwa jest
edukacja i zatrudnianie wszystkich obywateli), za maturzyci ze szkó³
polskich statystycznie maj¹ nawet lepsze wskaniki, jeli chodzi o procent dostaj¹cych siê na studia wy¿sze, ni¿ ich koledzy Litwini.
Argument Europejczyków, i¿ stanowimy czêæ Unii Europejskiej i
obowi¹zuj¹ nas ogólnie przyjête we wspólnocie zasady, pryska jak bañka
mydlana  Litwa zbytnio siê nie przejmuje siê tymi normami. Wspomnê
znowu¿ zamulenie i kompletne zaæmienie prawa w sprawie reprywatyzacji ziemi, w wyniku czego Polacy zostali wyparci i z Wilna, i na ich
ziemi wzbogacili siê w³anie Litwini. Nie mo¿e w Europie nie raziæ zakaz
u¿ywania publicznie innych jêzyków ni¿ pañstwowy oraz zlitewszczona
pisownia nazwisk, stosunek do podwójnego obywatelstwa (Litwini z
USA czy Polski je maj¹ powszechnie), sprawa zaspokajania innych potrzeb mniejszoci narodowociowych. Wystarczy spojrzeæ, co o swoich Polakach obwieszczaj¹ litewskie media, jak wypowiadaj¹ siê o nich
politycy litewscy (prawda s¹ tacy, którzy ubolewaj¹).
A skoro nie licz¹ siê oni z nimi i nie chc¹ nawet rozmawiaæ  chyba,
¿e sprawa dotyczy powyborczej koalicji i chodzi o pozyskanie sobie radnych z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie  niektórzy oczekiwali, i¿
problem owiaty zostanie rozwi¹zany na poziomie partnerstwa strategicznego niepodleg³ych krajów-s¹siadów. Do konstruktywnego dialogu jednak nie dosz³o (jak i wczeniej do porozumienia wspólnych grup
roboczych w sprawie interpretacji niektórych wydarzeñ w podrêczni17
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kach historii). Dialog nie uda³ siê równie¿ na poziomie premierów.
Strona litewska zdaje sobie sprawê (a w kwestiach polskich panuje
jednomylnoæ), i¿ stosuj¹c wypróbowane ju¿ metody dzia³ania wobec
Polaków, spadkobierców kultury duchowej i materialnej Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, w okresie miêdzywojennym na Litwie Kowieñskiej,
raczej nie znajd¹ stanowczego sprzeciwu. Wspólnota Europejska zreszt¹
ma w³asne problemy i najczêciej mo¿e tylko zalecaæ. Ot, pogada siê,
pogada  a my zrobimy swoje!
Tak by³o nieraz. Jakie wiêc wyjcie z sytuacji? Co z potencja³em
materialnym zaplanowanych do likwidacji w przysz³oci szkó³, pozyskanym przecie¿ czêsto dziêki rodkom podatnika polskiego, jeli chodzi o ich budowê, remonty, wreszcie wyposa¿enie?
Nie wiem, czy mo¿na liczyæ na polityków  reaguj¹ oni, a czasami
udaj¹, ¿e reaguj¹ na podobne incydenty, czêsto g³ównie z praktycznych wzglêdów na elektorat i pod k¹tem wyborów. Nie patrz¹c na
rozwój sytuacji, zarabiaj¹ przecie¿ punkty poprzez ukazywanie swoich
wizerunków. Taka praca!
Precedens zwróci³by na siebie uwagê, gdyby to by³ strajk d³ugoterminowy, ale go raczej nie bêdzie  nauczyciele, g³ównie dyrektorzy,
nawet w namiastce szkó³ polskich, dbaæ bêd¹ o swe posady. Strajk
stwarza k³opotliw¹ sytuacjê dla dzieci rodziców, zatrudnionych w administracji litewskiej, wreszcie dla polityków na Litwie i w Polsce. Nale¿y
wiêc oczekiwaæ kompromisu, który maj¹ znaleæ wspólne grupy robocze po rozmowie premierów.
I rzecz najwa¿niejsza  dzieci maj¹ siê uczyæ bez ¿adnych zak³óceñ! A ich rodzice  pracowaæ. Nauczania po polsku nie da siê wprowadziæ w szko³ach prywatnych (zbyt biedna to spo³ecznoæ), ponadto
wszystkie szko³y  co jest rzecz¹ naturaln¹  obowi¹zuje pañstwowy
program edukacji. Tajne komplety w Europie XXI wieku by³yby anachronizmem i w kolizji z prawem  zarówno litewskim, jak i ka¿dym
innym. Ponadto nie ma czego ukrywaæ  ¿yjemy w spo³eczeñstwach
coraz bardziej obywatelskich, otwartych i wiadomych swych korzeni. A jêzyk edukacji, to danie szansy pozostania przy swojej to¿samoci
i kulturze, a tego jednak szko³a uczy.
Temat owiaty polskiej na Litwie o¿ywa podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w Polsce. S¹ tacy, co by chcieli wzi¹æ odpowiedzialnoæ za dotychczasow¹ nieudolnoæ innych pos³ów i senatorów w zakresie sprawowania opieki nad Polakami na Wschodzie. W
niepamiêæ id¹ polsko-litewskie zgromadzenia miêdzyparlamentarne, w
liczbie dziesi¹tek dusz, dzia³aj¹ce w ci¹gu lat, a¿ siê okaza³o, jak jest to
instrument nieskuteczny, choæ i wielce kosztowny. Ale teraz mo¿e byæ
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inaczej. Na pocz¹tek trzeba sprawiæ, by wybrano kandydatów, pragn¹cych odmiany tej sytuacji, a ju¿ potem wystarczy tylko czekaæ.
Choæ w jednej kadencji mo¿na i nie doczekaæ siê.
T¹ karm¹ ¿ywi¹ siê t³umy dzia³aczy kresowych. Jedni niewiadomie, inni wiadomie, poniewa¿ maj¹ sposób na ¿ycie, zaspokajaj¹ niejako swoje zainteresowania utraconym rajem. A realna i partnerska
wspó³praca z rodakami na Wschodzie, jak kula³a tak kuleje, przybiera
groteskowe jarmarczne kszta³ty. Ale to ju¿ inny temat.
Stosunki polsko-litewskie nie zmieni³y siê w ostatnich czasach raptownie. p. Lecha Kaczyñskiego, w dwa dni przed katastrof¹ smoleñsk¹, podczas jego wizyty w Wilnie zaskoczy³o odrzucenie przez Sejm litewski ustawy o pisowni nazwisk. A by³a ona  wydawa³o siê  ju¿ na ostatniej
prostej i uwzglêdni³a nareszcie postulaty obywateli Litwy innych narodowoci. Pó³tora roku potem wizyta premiera Donalda Tuska nie przynios³a
wyranych perspektyw z³agodzenia ustawy owiatowej  mo¿na liczyæ
jedynie na jaki aneks do niej, pozwalaj¹cy zachowaæ twarz dla obu stron.
Na znak protestu Lech Wa³êsa nie przyjmuje (choæ chcia³by móc go przyj¹æ  jak napisa³ w podziêkowaniu do ambasador RL w Warszawie) Krzy¿a Wielkiego Orderu Wielkiego Ksiêcia Witolda, jednego z najwy¿szych
odznaczeñ, nadanych mu przez w³adze Republiki Litewskiej...
Wzrasta liczba protestów, drobnych wieców, wypadków chuligañstwa
i wandalizmu  choæby w zamalowywaniu litewskich nazw miejscowoci
na tablicach informacyjnych w Polsce i domalowywaniu polskich wyrazów na nich na Litwie. Polscy Litwini owiadczyli, i¿ na razie gotowi s¹
zostawiæ owe tablice na swoim terenie tylko w jêzyku polskim, poniewa¿
mog¹ byæ one zniszczone. Tu dodam, ¿e na mocy ustawy o mniejszociach
narodowych, w Polsce takie tablice, równie¿ z nazwami ulic, nazewnictwem geograficznym, mog¹ istnieæ, jeli wyrazi tak¹ chêæ 20 proc. mieszkañców danego regionu. Na Suwalszczynie zamontowano ok. 30 dwujêzycznych tablic, zbli¿ona jest iloæ z napisami bia³oruskimi, ponad 300  z
niemieckimi, ok. 400  z kaszubskimi, no i jedna  z ³emkowskim.
Tymczasem rozlegaj¹ siê g³osy ekspertów od Litwy, wzywaj¹ce
do rozwijania wspó³pracy na arenie miêdzynarodowej i prowadzenia
dialogów, jak to by³o dotychczas, bez ogl¹dania siê na Polaków litewskich, którzy za du¿o wymagaj¹, a nawet z narodowoci uczynili
profesjê. S¹ tacy, co uwa¿aj¹ ich za ciemn¹ i nic nie wart¹ masê.
Jeszcze inni w imiê przyjani polsko-litewskiej sk³oni s¹ zastosowaæ
wobec Polaków litewskich ciêcie chirurgiczne i apeluj¹ o zaprzestanie
dla nich jakiegokolwiek poparcia.
Nienowy to nurt i trzeba powiedzieæ  przedtem te¿ obecny, dzisiaj
jednak nabieraj¹cy innych wymiarów. Tak naprawdê bowiem problem w
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szerszym aspekcie w Polsce przestaje istnieæ, wiedza o Polakach na Wschodzie jest mizerna i szybko zanika. O pamiêæ na dawnych rubie¿ach usi³uj¹
upominaæ siê przedstawiciele pokolenia, nie bardzo rozumiej¹cy istoty dzisiejszych przemian i ¿yj¹cy sporadycznymi implantami nostalgii i mitów,
bez odniesieñ do kontekstu obywatelskiego w dzisiejszej Europie.
Nie jest sekretem, ¿e pochodz¹cy ze Wschodu rodacy w Polsce bywaj¹ traktowani z góry i pod k¹tem np. taniej si³y roboczej. Nie wykorzystuje siê ich dowiadczenia i potencja³u w budowaniu owej wspó³pracy z
s¹siadami. To rzutuje na relacje miêdzys¹siedzkie.
To wszystko mo¿e sprawiæ, i¿ z trudem wywalczone ulgi  za³ó¿my
taki optymistyczny wariant  dla polskiego szkolnictwa na Litwie nie bêd¹
nale¿ycie skonsumowane: zabrakn¹æ mo¿e uczniów. ¯ycie na historycznym pograniczu jêzyków i kultur, co mo¿e byæ wielkim bogactwem a
nie jest, prowadzi do zubo¿enia i dyskomfortu, który sprawia, ¿e wielu
wybierze emigracjê. A z takim dyskomfortem to¿samociowym stykaj¹ siê
oni i ich rodzice ju¿ w pierwszej klasie, gdzie nazwiska w dzienniku i dzienniczkach s¹ pisane w wersji litewskiej. Widzimy te¿ na facebookach, jak
polska m³odzie¿ z Wilna póniej do nich siê przyzwyczaja i zapomina o
swoich dawnych nazwiskach, niekiedy maj¹cych historyczne rodowody.
Litwa prze¿ywa trudne czasy. Mam na myli nie tyle kryzys wiatowy, na który zwala siê wszelkie niepowodzenia  w³aciwie ca³y kraj
jest na granicy bankructwa. Najgorszy jest kryzys myli obywatelskiej,
w zakresie wychowania patriotów swej ziemi i jednoczenie w poszanowaniu wspólnej spucizny, obywateli innych nacji. Za spraw¹ ekstremalnych polityków, którzy w ten sposób chc¹ budowaæ konsolidacjê narodow¹ w skali kraju  interpretuj¹c po swojemu i historiê, i
tradycje Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, stosuj¹c mechanizmy, maj¹ce na celu radykaln¹ zmianê struktury narodowociowej.
Warto jednak pamiêtaæ: Litwa nie jest samowystarczalnym dzi krajem  ani w energetyce, ani przemys³owo, ani w rolnictwie, ani w
wielu innych dziedzinach. Udzia³ Polski bywa nadal znaczny, jeli chodzi o wsparcie dla jej ¿ycia naukowego i kulturalnego. Dotyczy to wspólnych badañ, organizowania sympozjów i konferencji, finansowania
wydawnictw ksi¹¿kowych, muzycznych, koncertów, filmów, s³owem
 promocji nauki i kultury litewskiej w Polsce. Jest to kraj, w którym
niew¹tpliwie Litwie powiêca siê bardzo du¿o uwagi.
Czy¿ mo¿na dopuciæ do tego, a¿eby to zniweczyæ?
Tomasz Boñcza
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Informowalimy ju¿ o naszej wystawie Powroty Czes³awa Mi³osza w przestronnym holu Sejmu RL w Wilnie, przedtem pokazanej
fragmentarycznie w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii. Wystawa mog³a tam siê odbyæ, dziêki ¿yczliwoci Ambasady Polski w
Wilnie, nieodp³atnie. Zdjêcia z jej otwarcia znalaz³y siê w litewskim
wydawnictwie Seimo kronika (Kronika Sejmowa, czerwiec 5/387).
W publikacjach pt. Sejm uczci³ pamiêæ Czes³awa Mi³osza, z przemówieniami na temat obchodów 100-rocznicy urodzin poety, w informacjach natomiast pró¿no szukaæ choæby wzmianki o tym, kto tê
wystawê zrealizowa³ i wykona³. Wygl¹da na to, ¿e sejmas! Dobrze
jednak, ¿e dziêki tej wystawie pos³owie mogli sobie przypomnieæ sylwetkê noblisty.
Niestety, przy nadmiarze wszelakich prezentacji przy tej okazji w
Polsce, nie uda³o siê nam tej ekspozycji latem tam pokazaæ, choæ i
bardzo zale¿a³o. Ze wzglêdu na nieznany  unikalny i dokumentalny
charakter prezentowanych zdjêæ. Dopiero w padzierniku pokazana
zostanie ona w Opolu i Brzegu, dziêki zainteresowaniu w³adz Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego i przede wszystkim Janusza Wójcika, dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
w tej instytucji.
Miejmy nadziejê, ¿e ekspozycja znajdzie swój ci¹g dalszy w Polsce,
gdzie litewskie dzieje Mi³osza s¹ znane raczej powierzchownie.
R.M.

Wystawa Powroty Czes³awa Milosza w holu litewskiego Sejmu
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Niebieskie wa¿ki nad czarn¹ Niewia¿¹ 
sp³yw kajakowy Dolin¹ Issy
Issa jest czarna, g³êboka, o leniwym pr¹dzie, szczelnie obros³a ³ozin¹; jej powierzchnia miejscami jest
ledwie widoczna pod liæmi lilii wodnych.
Czes³aw Mi³osz
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Od 20 do 24 lipca, z okazji Roku Czes³awa Mi³osza, odby³ siê sp³yw
kajakami po mi³oszowskiej Issie. 19 mi³oników sportów wodnych i
pasji odkrywania kraju, jego kart historycznych i dnia dzisiejszego, uda³o
siê tym razem tras¹ Poniewie¿  Kiejdany, o d³ugoci ok. 80 kilometrów, aby zobaczyæ z wody ojczyste miejscowoci poety.
Na trasie wyprawy znalaz³a siê osada Sidabravas (nie znalaz³em
wersji polskiej tej nazwy), opisywana przez Henryka Sienkiewicza
Lauda, zwiedzilimy pozosta³oci ponad stuletniego drewnianego dworku oraz okaza³ego niegdy parku, dzi w ma³ej wiosce Murmule (Murmuliai), gdzie jeszcze mo¿na odnaleæ tak¿e resztki alejek. Dalej by³y
Ma³e Wodokty (Vadaktai) z murowanym pa³acykiem z XIX wieku.
Wysiedlimy z kajaków równie¿ w Krakinowie (Krekenava), aby obejrzeæ neogotycki koció³ z 1901 roku, w Surwiliszkach (Surviliðkës)
natomiast zachwycalimy siê drewnianym koció³kiem z roku 1791.
Oczywicie, bylimy w kociele w wiêtobroci (ventybrastis),
w którym w 1909 brali lub rodzice przysz³ego poety, przychodzili tutaj
wspólnie z nim na nabo¿eñstwa. Na starym cmentarzu zastalimy odnowiony pomnik nagrobny Dla Eufrozyny z hrabiów Kossakowskich Szymonowey Syruciowey  M¹¿ dla naylepszey ¿ony i w³aciciela Szetejñ (eteiniai), Szymona Syrucia  pradziadków noblisty. A nieopodal, u podnó¿a
okaza³ego pagórka, wród
kilku wiekowych dêbów 
pomnik powstañcom 1863
roku, z napisem tylko po litewsku i drewnian¹ tablic¹
 relikcie po czasach minionych: Kolûkis Nevëþis (Ko³choz Niewia¿a).
Czarn¹, obficie zaroniêt¹ i z diab³ami w zielonych fraczkach Iss¹,
Drewniany koció³ w. Józefa w Kiejdanach
dop³ynêlimy do Szetejñ,
22
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Kolejny przystanek naszej wodnej
trasy; Czarne swe wody niepiesznie
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gdzie przysz³y mistrz
s³owa, syn Aleksandra
Mi³osza i Weroniki z
Kunatów by³ urodzony. I dalej, pod³ug
Doliny Issy, przytoczê
jej Mi³oszowski opis:
To jest dolina Niewia¿y, samo serce Litwy. Kto ni¹ jecha³, po
obu stronach widzia³
bia³e dwory. Tu oto W Szetejniach, w miejscu, gdzie niegdy sta³ wiren, dzi
zbudowano co w rodzaju Domu Pracy Twórczej  zdjêKa³nober¿e, naprze- cie na pami¹tkê, z naszymi zdobycznymi psami
ciwko Szetejnie, dom,
w którym siê urodzi³em, wyranie widoczny.
Dzi z domostwa, w którym mieszkali dziadkowie poety, nic nie pozosta³o. W latach 60. ubieg³ego stulecia zabudowania zosta³y rozebrane, poniewa¿ jako przeszkadza³y w rozwoju rolnictwa socjalistycznego,
kiedy po³¹czy³y siê ze sob¹ dwa miejscowe ko³chozy. Na miejscu wirena
(spichlerz na Litwie) mieci siê obecnie co w rodzaju izby pamiêci, wraz
z Domem Pracy Twórczej, zbudowanym w 1998 roku na zwróconej Mi³oszowi ojcowinie, któr¹ poeta zobowi¹za³ siê przekazaæ w darze Pañstwu
Litewskiemu i to uczyni³. Jest tablica z wykazem sponsorów budowy
obiektu i podaniem nazwiska g³ównego darczyñcy, jest to  czytamy:
Opiekun, Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus.
Na terenach w okolicach doliny mitycznej rzeki, z powodu lituanizacji, po 1920 roku zmieni³ siê pierwiastek narodowociowy, swojego dzie³a
dokonali Sowieci  zsy³aj¹c majêtniejszych mieszkañców miasteczek i
wsi na Syberiê. O rewitalizacji miejsca wiadcz¹ d¹bki, posadzone w
Szetejniach w ostatnich latach
przez znanych prominentów
litewskich. Jest te¿ d¹bek,
który posadzi³ sam noblista.
Szetejnie zdobi¹ drewniane rzeby, miêdzy innymi dzikiej wini, która onegdaj, w
dawnych czasach dzieciñstwa poety, podobno zak³óca³a spokój w nocy, o czym
Niewiadomo, co bêdzie z pa³acem Zabie³³ów
wspomina Mi³osz. Jest syl25
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Przy nagrobku Adomasa Tyszkevicze, miejsce spoczynku hrabiów Zabie³³ów
26
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wetka Magdaleny, która siê zakocha³a nieszczêliwie w ksiêdzu, pope³ni³a samobójstwo i straszy³a po nocach.
Widzimy te¿ najnowsze dokonania,
przyszykowane specjalnie na rocznicê 
na stylizowanych na ksi¹¿kê du¿ych tablicach s¹ np. spisane w ró¿nych jêzykach urywki Doliny Issy. W rodku budynku jest ekspozycja, powiêcona historii rodu Mi³oszów, a tak¿e tej okolicy.
A rzeka chyba nic siê nie zmieni³a...
Tak¹, jak¹ j¹ widzia³ i opisywa³ noblista,
mielimy okazjê ogl¹daæ i podziwiaæ i my.
Koció³ w Opito³okach by³ otwarty Miejscami mielimy uczucie, ¿e nie wiezie, st¹d chyba jej i nazwa  Niewia¿a (Neveis). Kiedy odk³adalimy
wios³a, jej wody czasami nios³y nas do ty³u. Czarna Rzeka sprzyja³a
dyskusjom o Mi³oszu, jego drodze do wielkiej s³awy, o losach zamieszka³ych tu niegdy ludzi. W miejscu, gdzie rzeka stanowi granicê pomiêdzy ¯mudzi¹ i Auksztot¹, spotkalimy kilka opuszczonych i zniszczonych m³ynów. Te okolice s¹ bardzo s³abo zasiedlone, panuje tu cisza i spokój. A zaroniêta rzeka w zenicie lata kwit³a tysi¹cem barw, z
mnogoci¹ niebieskich wa¿ek, co mia³o zapewne te¿ wymiar symboliczny  wa¿ki by³y przecie¿ w ekslibrysie poety.
Chrzest Czes³awa Mi³osza mia³ miejsce w Opito³okach (Apytalaukis), w barokowym kociele w. Piotra i Paw³a, z 1635 roku, zbudowanego z fundacji sêdziego ¿mudzkiego Piotra Szukszty. Tu siê znajduje krypta z grobami tej rodziny, a tak¿e innych w³acicieli okolicz-
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nych dóbr  Zabie³³ów
(nie Zawiszów, jak niekiedy siê mylnie podaje!).
Mimo nieobecnoci gospodarza wi¹tyni, uda³o
nam siê wejæ do niej i do
krypty  jak to bywa na
prowincji  murowany
koció³ek nie by³ zamkniêty na k³ódkê. Na cmentaA do³em Issa p³ynie. Odwiedzi³a nas Olga Iwaniak rzu du¿o nazwisk pisanych po polsku  póniejsi potomkowie dawnych rodów, jeli tacy
pozostali, zaczêli zapisywaæ ju¿ je po litewsku.
Jeli chodzi o poszczególne i owiecone osoby, to pisowniê litewsk¹
spotkamy ju¿ w koñcu XIX wieku, w epoce odrodzenia litewskoci.
Proboszcz Adomas Tyszkevicze (tak jest w oryginale), spoczywaj¹cy na
przykocielnym cmentarzu, na pomniku ma zapisane: Cze ilsi kunigas
Szvento atminimo (...) tos parakvijos Klebonas kurs vedês par daug metu
duszias iszganimo keliu, mire 1896 m., turedamas 79 metus (Tu spoczywa
p. Ksi¹dz, pleban tej parafii, który przez wiele lat prowadz¹c dusze drog¹
wybawienia, umar³ w r. 1986, maj¹c 79 lat). Jak widaæ, jêzyk litewski
nie przeszed³ jeszcze wtedy reformy i u¿ywa³ polskich dwuznaków.
Udalimy siê do Pa³acu Zabie³³ów. By³ tam wczeniej szpital dla chorych umys³owo i dom starców. Dzi  zamkniêty i wykupiony ponoæ przez osobê z
Wilna, czeka lepszych czasów.
Ostatni dzieñ by³ zarezerwowany na Kiejdany. Po pobycie tutaj podczas tegorocznych Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹, mia³em raz jeszcze
okazjê uzupe³niæ sw¹ wiedzê na temat wielu szczegó³ów bogatej historii miasta, wielonarodowoci (czego dzi zupe³nie nie widaæ), i oczywicie rodu Radziwi³³ów.
Pod koniec wyprawy, nad któr¹ kierownictwo sprawowa³ b³yskotliwy wileñski
przewodnik i nauczyciel Waldemar Sze³kowski wraz z Bo¿en¹ Mie¿onis z Domu Kultury Polskiej, wizytowa³a nas Olga Iwaniak, Koció³ek w wiêtobroci, w
prezes Fundacji Pomoc Polakom na którym lub brali rodzice poety
27
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Jeden z dêbów w wiêtobroci; Na szlaku Waldemar Sze³kowski i inni

Wschodzie, wraz ze swym mê¿em i córk¹. Mogli za¿yæ oni z nami
uroków i trudów tej wyprawy, ³¹cznie z noclegiem w namiocie i wspólnym posi³kiem, przygotowanym na ogniu. Piêciodniowa podró¿ sprawi³a równie¿, ¿e ci sporód nas, którzy jeszcze nie czytali Doliny Issy,
zobowi¹zali siê siêgn¹æ po ni¹ i nadrobiæ te zaleg³oci. Wykonalimy wiele zdjêæ i nakrêcilimy filmy wideo, które kr¹¿¹ w obiegu internetowym.
Nadmieniê, i¿ grupa by³a zgrana i wszystko odbywa³o siê na wzór
dawnych wypraw Wileñskich W³óczêgów. Wyprawa by³a skrupulatnie
przygotowana, mielimy ze sob¹ ca³y niezbêdny sprzêt, namioty, prowiant, narzêdzia, odpowiednie ubrania. Po drodze uzupe³nialimy tylko
zapasy wody. Ka¿dego dnia pokonywalimy ok. 15 km, doborowe towarzystwo by³o podzielone na wachty przy robieniu posi³ków  w ten
sposób nikt nie móg³ siê czuæ g³odny. W sp³ywie uczestniczy³y tak¿e
trzy psy, w czym dwa sporód nich pochodzi³y z przytu³ku i by³y po
raz pierwszy na wodzie. Oprócz m³odej, studenckiej redniej wieku,
by³o parê osób w wieku dojrza³ym i parê  dla przeciwwagi  w szkolnym. Wszyscy siê dobrze dogadywali ze sob¹ i czerpali przyjemnoæ z
wyprawy. Pogoda dopisa³a na ca³ej jej linii, jeli nie liczyæ drobnych
opadów deszczu, na które te¿ bylimy przygotowani.
W dniach 3-7 sierpnia odby³ siê równie¿ rajd rowerowy do miejsca
narodzin Czes³awa Mi³osza. Trasa tym razem wynosi³a ok 360 km.
M.M.
John Malkovich w Galerii Znad Wilii
Znamy go z ekranów kin i telewizorów, niektórzy wilnianie i turyci
mog¹ siê pochwaliæ, ¿e widzieli aktora na wileñskiej starówce. Ja go pozna³em osobicie...
A by³o tak. 2 wrzenia, zbli¿a³ siê wieczór, jest trochê po pi¹tej.
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Siedzia³em sam przy komputerze. Do galerii wlizgn¹³ siê jaki mê¿czyzna.
Po chwili, gdy nasze spojrzenia siê zetknê³y i powiedzia³em mu Dzieñ dobry,
odpowiedzia³ krótkim ci- Wpis Malkovicha do ksiêgi pami¹tkowej galerii
chym Hello. Rzuci³ okiem na obrazy w pierwszej sali i przeszed³ do
innej. W mojej g³owie jak b³yskawica przemknê³a myl: to przecie¿
znany hollywoodzki aktor! Ale czy to naprawdê on? Zacz¹³em szybko
analizowaæ, co mo¿e robiæ w Wilnie  czy¿by przyjecha³ na Eurobasket, chyba nie na Dni Wilna, które akurat trwa³y w stolicy?
Tymczasem goæ ogl¹da³ kolekcjê obrazów galeryjnych. Doæ wnikliwie, a ja go obserwowa³em, nie chc¹c sp³oszyæ jakimi pytaniami.
Tak, to raczej on Aktor wielu filmów, nie tylko amerykañskich, lecz
i europejskich produkcji, kiedy przyzna³ siê: Gram to, co siê napatoczy. Ja go przypomnia³em przede wszystkim z takich b³yskotliwego
kina, jak autoironia Byæ jak John Malkovich, póniejszego obrazowego Klimta (2006), niedawnego filmu akcji Tajne przez poufne...
Ubrany w jasno¿ó³t¹ marynarkê, mia³ koszulê o podobnym kolorze,
niebieskie d¿insy, mokasyny, w rêku trzyma³ bukiet bia³ej eustomy. Bardzo mo¿liwie, ¿e by³ w ubraniu, które sam projektuje.
Uwagê aktora przyci¹gn¹³ obraz, który sta³ na pod³odze przy cianie,
obok skrzyni z innymi obrazami. Podniós³ go ostro¿nie, przeniós³ na drug¹
stronê sali, po³o¿y³ przy kanapie. Od³o¿y³ kwiaty na stó³ obok, ogl¹da³
witra¿e, inne p³ótna i grafiki. Po chwili zapyta³ mnie na temat od³o¿onego
obrazu  kto jest jego autorem, czy malarz jest st¹d. Stwierdzi³em, ¿e
wybra³ p³ótno warte uwagi. Na co odpowiedzia³: I want this.
A potem pomóg³ mi w pakowaniu go do folii b¹belkowej, przytrzymuj¹c obraz, gdy ja owija³em pakunek tam¹ klej¹c¹. Kiedy poda³ kartê
kredytow¹ John Gavin Malkovich, rozwia³y siê wszystkie moje w¹tpliwoci. Po transakcji powiedzia³em mu, ¿e nie by³em do koñca pewien, ¿e to w³anie on, i ¿e to zaszczyt dla galerii... Umiechn¹³ siê na
te s³owa. Poprosi³em go o dokonanie wpisu do naszej ksiêgi pami¹tkowej. Napisa³: Best wishes  John Malkovich. Zamienilimy jeszcze kilka zdañ. Wyt³umaczy³em mu, jak ma dojæ najlepiej do hotelu. Po gociu znanym z ekranu w galerii zosta³ na posadzce p¹k bia³ej eustomy.
Komu niós³ kwiaty, czy raczej dosta³ je?
Kolejna klientka ¿a³owa³a, ¿e by³a w galerii pó³ godziny po Malkovichu. Ale kiedy wybra³a p³ótno na prezent, powiedzia³em jej, ¿eby nie
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omieszka³a zaznaczyæ, ¿e pochodzi on z galerii, w której obrazy nabywaj¹ gwiazdy Hollywoodu!
Co do samego obrazu. Uszanujê prywatnoæ aktora i jego gust,
mogê tylko powiedzieæ, ¿e ten obraz, utrzymany w manierze raczej
tradycyjnej, w ci¹gu 15 lat, niemal od pocz¹tków dzia³ania galerii (p³ótno datowane rokiem 1996), czeka³ a¿ przyjdzie John Malkovich i go
kupi! I czy¿ nie da siê nie uwierzyæ na podstawie tego przypadku, ¿e
obrazy, jak i ludzie, nie maj¹ swego losu?
A jak siê dowiedzia³em póniej, s³awny aktor w Wilnie uczestniczy³ w
zdjêciach do filmu Educazione siberiana Gabrielea Salvatoresa, krêconego na Litwie i we W³oszech. Jeli wierzyæ mediom, ma powróciæ do Wilna
zim¹. Gdyby znowu zajrza³ do naszej galerii, nie omieszkam poprosiæ go o
wspólne zdjêcie. Malkovich zagra³ w 65 filmach, jest równie¿ re¿yserem i
producentem. By³ nominowany do Oscara oraz Z³otych Globów, laureat
Nagrody Emmy. To równie¿ aktor teatralny i projektant mody.
Ilu¿ to wspania³ych goci odwiedzi³o Polsk¹ Galeriê Artystyczn¹ Znad
Wilii! Wród nich byli prezydenci, znani politycy, nawet wojskowi  w
tym g³ównodowodz¹cy wojsk NATO w Europie, naukowcy, znakomici
aktorzy, re¿yserzy filmowi, artyci sceny, piosenkarze i piewacy, pisarze,
poeci, ¿e wspomnê w Roku Czes³awa Mi³osza wizyty w niej naszego
noblisty. To bardzo niezwyk³a kronika, z bogatym materia³em dla badacza.
M.M.
Forum Mediów Polonijnych  w Szczecinie i okolicach
Albo raczej w okolicach Szczecina i w stolicy województwa. Inauguracja odby³a siê po raz 19. w Tarnowie, miecie organizatorów
przedsiêwziêcia. Co roku na tê okazjê przyje¿d¿a ok. 100 dziennikarzy
i mi³oników mediów polonijnych z prawie 30 krajów wiata.
Polski biegun ciep³a przyj¹³ nas ciep³o, gocinnie. W Tarnowie
zaproponowano wycieczkê Szlakiem Romów, zwiedzilimy ich muzeum, z prezentacj¹ Markizy-Cyganki, a tak¿e z ognistymi tañcami.
Wyst¹pi³ te¿, jak co roku spontanicznie, polonijny kabaret dEFEKT z
repertuarem pt. Furtka w Bramie, ...poniewa¿  jak uwa¿a Tadeusz
Urbañski ze Szwecji  polsk¹ bram¹ do Europy jest Zachodniopomorskie i w³anie Szczecin. Program obejmowa³ równie¿ wystêp Orkiestry Dêtej i Ma¿oretek Gminnego Orodka Kultury z Dobrzenia Wielkiego. Odby³o siê rozdanie nagród konkursów, zwi¹zanych z forum 
literackiego im. Henryka Cyganika Powroty do róde³, na reporta¿
nt. ubieg³orocznego forum, Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
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Co do konkursów. Dobrze by by³o, gdyby organizatorzy udostêpnili materia³y, które zwyciê¿y³y w dotychczasowych edycjach.
Mo¿na by by³o zapoznaæ siê
z nimi, nagrodzone prace
wystarczy opracowaæ w
wersji elektronicznej, na
p³ytkach CD.
Warunki rywalizacji by³yby bardziej klarowne dla przy- Ko³o M³odych. Od lewej  Aleksandra Sajdak i
sz³ych uczestników konkur- Pawe³ Kwiek (organizatorzy), Maciej Mieczkowsów, gdyby je bardziej spre- ski, Tomasz Klon z Niemiec, Magdalena Ogiecyzowaæ: otó¿ nie mo¿na oce- la (organizatorzy), Wioleta Wanat z Chicago
niaæ prac polonijnych obok (USA  Polska), Elena Pumnea i Ana Iovu (Mo³prac dziennikarzy z Polski  dowa  Polska), Natalia Kostyk z Ukrainy
nawet z powodów etycznych trudno porównaæ wra¿enia z pobytów
zagranic¹ obok doznañ tych, którzy spêdzili tam nierzadko ca³e swe ¿ycie,
s¹ z dziada-pradziada. Równie¿ jeli chodzi o sam¹ Poloniê, warto wprowadziæ kategorie  s¹ tacy, którzy stawiaj¹ pierwsze kroki, ucz¹ siê jêzyka polskiego, z drugiej strony  zdarzaj¹ siê zawodowi dziennikarze, pisz¹cy do presti¿owych tytu³ów, równie¿ w Polsce, wydaj¹cy ksi¹¿ki.
Prace w podobnych konkursach  tak uwa¿am i to jest zdanie wielu
moich kolegów dziennikarzy  najlepiej oceniaæ nie w jednym koszyku, tylko wed³ug poszczególnych gatunków  innego warsztatu wymaga radio i telewizja, innego opracowywanie stron internetowych.
Powiedzmy szczerze, nawet jurorzy uciekaj¹ dzisiaj od czytania. Natomiast ¿eby zachowaæ i dowartociowaæ reporta¿ prasowy, felieton, nie
mówi¹c o eseju, warto go oddzieliæ od innych, poniewa¿ powiêcanie
zdecydowanie wiêcej uwagi modnym mediom nie zachêca do pisania (w radiu np. 90 procent sukcesu zawdziêcza siê niekiedy rozmówcom). W rezultacie w konkursach uczestniczy coraz mniej rasowych
publicystów, nie startuj¹ w nich m³odzi dziennikarze prasowi.
A ich liczba, na ca³e szczêcie, powiêksza siê  do grona przyjació³ z
Niemiec, Mo³dowy, USA, Ukrainy, Bia³orusi, Litwy, Kanady i Irlandii
do³¹czy³y nowe osoby z Francji. W tym roku by³o nas ok. 20 osób.
Warto zabiegaæ o wiêksz¹ liczbê reprezentantów m³odego pokolenia  to
oni podejmuj¹ siê zadania informowania w jêzyku ojczystym za granic¹.
Do nich by³y przede wszystkim adresowane warsztaty dziennikar31
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skie. Znowu¿ dobrze by by³o, gdyby
wiêcej zajêæ prowadzili dowiadczeni
dziennikarze z zagranicy, którzy problematykê tê znaj¹ nie tyle studyjnie i teoretycznie, co z autopsji. Przydatne w
celu poznania dorobku literackiego Polonii, tak bliskiego przecie¿ dziennikarstwu prasowemu, by³yby zajêcia z pisarzami spoza Kraju, którym uda³o siê zaistnieæ w szerszym aspekcie. To sprowadzi³oby rozmylania o pisarstwie polskim zagranic¹ na realne tory.
Oprócz oficjalnych konkursów, do
których skierowa³em powy¿sze swe myFioletowy Kleks dla autora relacji li, tradycj¹ forum jest przyznawanie dyplomów Fioletowego Kleksa  nagrody przyznawanej przez przedstawicieli uczestników dla kolegów (ostatnio równie¿ dla organizatorów) w doæ
nieszablonowy sposób, za jakie niekoniecznie medialne dokonania. W
tym roku zosta³o przyznanych ok. 30 kleksów, czyli otrzyma³a je niemal
trzecia czêæ uczestników przedsiêwziêcia. Niespodziank¹ by³o dla mnie
wyró¿nienie za udzia³ w demonstracji w Wilnie w obronie polskoci (tj.
polskiego szkolnictwa). Tu siê pochwalê, ¿e pierwszego kleksa, przyznanego mi jako prezesowi Ko³a M³odych przy prezesie Lisie (Stanis³aw Lis
 organizator forum), dosta³em na moim pierwszym forum w 2008, jako
zachêtê sprawowania opieki nad m³odymi uczestnikami. Poniewa¿ m³odzie¿ ma byæ coraz bardziej aktywna, powsta³a propozycja, aby w przysz³oci Ko³o M³odych zaczê³o przyznawaæ swoje równoleg³e kleksy.
W tym roku reprezentowa³em tytu³ Znad Wilii, a poniek¹d i Wilno, jak kiedy robili to moi rodzice. Tak samo Tomek Klon z Berlina i
jego rodzice wydaj¹ bezp³atne pisma Kontakty i Polonez.
Forum to miejsce nie tylko brania, lecz i udzielania wywiadów. Z
Wilna obok mnie by³ w tym roku Stanis³aw Tarasiewicz z portalu
Infopol, który mówi³ o problemach mniejszoci polskiej na Litwie dla
TVP Kraków. Natomiast Polskie Radio, równie¿ z Krakowa, wyemitowa³o na ¿ywo ze mn¹ 12-minutowy wywiad na podobny temat. W
Barzkowicach wypad³o mi siê dzieliæ wra¿eniami o Szczecinie i targach rolnych Agropomerania dla Domu Mediowego Hektor w Drodze (materia³y s¹ dostêpne na www.znadwiliiwilno.lt).
Na trasie tegorocznej prezentacji nowego regionu Polski znalaz³y
siê oczywicie Szczecin, z prezentacj¹ mo¿liwoci miasta  poprzez
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bliskoæ Skandynawii, równie¿ Berlina,
Barzkowice i wspomniane targi, Karlino, gdzie kiedy trysnê³a ropa naftowa
i gdzie degustowalimy napoje energetyczne, piêkny jeziorny Czaplinek,
Wa³cz i Orodek Przygotowañ Olimpijskich, a tak¿e przejazd górk¹ magnetyczn¹, gdzie autobusy toczy³y siê
bez wysi³ku pod górê.
Dobre wra¿enie wywar³o Dygowo
z jedynym w Europie pomnikiem
³ososi i b³êkitne Ustronie Morskie.
W Drawnie po obfitej kolacji posadzilimy D¹b Dziennikarzy. Natomiast w Ostrobramska nie mo¿e nie wzruKoninie, po konferencji by³a wyciecz- szyæ wilnianina w tych odleg³ych
od ojczystego miasta stronach
ka po miecie. Autora tych s³ów i Nataliê Kostyk z Kuriera Galicyjskiego z Ukrainy oprowadza³ wiceprezydent miasta Dariusz Wilczewski. Zaprosi³ on nas równie¿ w gocinê
do swego domu. Natomiast mieszkalimy w uzdrowisku Po³czyn Zdrój.
By³a okazja, by pójæ na SPA, na masa¿e i inne lecznicze uciechy cia³a
po intensywnych dniach obradowania i zwiedzania.
Jak to by³o dotychczas, uczestniczylimy we Mszy wiêtej, tym
razem w Czaplinku, któr¹ celebrowali uczestnicy forum  ksiê¿a z Luksemburga i z Kazachstanu. W lewej nawie miejscowego kocio³a wisia³a kopia obrazu wileñskiego Jezu ufam Tobie, a w prawej  Matki
Boskiej Ostrobramskiej, nie zabrak³o równie¿ i Czêstochowskiej... Nie
mog³o nie wzruszyæ ludzi, pochodz¹cych z Wilna. To wskazuje na kresowy charakter miejscowoci, dok¹d po wojnie przyjechali repatrianci

Reprezentanci mediów polonijnych na jednym z wielu przystanków
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z naszych stron, ze Lwowa, ale i z innych regionów Polski. Póniej
pop³ynêlimy ¿aglówk¹ po jeziorze Drawsko, pan Andrzej, miejscowy
cz³owiek sukcesu, który opowiada³ o regionie  sternik i w³aciciel
¿aglówki, by³ te¿ posiadaczem hotelu w Czaplinku.
Podczas fina³u forum w Szczecinie wrêczone zosta³y tradycyjne
statuetki Fidelis Poloniae 2011 oraz nagrody w konkursie marsza³ka
Senatu ¯ycie i praca na obczynie; wolnoæ wyboru drog¹ do sukcesu.
Nagrody otrzymali: weteranka forum Maria Lory z Chicago i Oddzia³
Wspólnoty Polskiej z Koszalina.
M.M.
W Kielcach o poezji i o Wilnie
Dla cz³owieka, pisz¹cego ksi¹¿ki, biblioteka  wiadomo  jest miejscem wyj¹tkowym. Miejscem, w którym autor ma mo¿liwoæ spotkania siê z czytelnikami. Szczególnie to wa¿ne dla wydawnictw niszowych, nie maj¹cych mechanizmów komercyjnej dystrybucji, reklamy.
Dlatego przywi¹zujê wielk¹ wagê do takich spotkañ  w ten sposób
Znad Wilii pozyskuje nowych czytelników, bywa okazja do przedstawienia w³asnej twórczoci. W kontekcie dokonañ Polaków na Litwie,
przemian, jakie nastêpuj¹, z przywo³aniem kart historii Wilna.
Dobrze wiemy, ¿e biblioteki borykaj¹ siê z problemami materialnymi, powszechnie mówi siê o kryzysie czytelnictwa. St¹d narzekania i
taki obrazek jest równie¿ dobrze znany.
Ale jak to bywa w ¿yciu, miernikiem sukcesu bywa kwestia organizacji. Przekona³em siê o tym podczas spotkañ autorskich z czytelnikami i bibliotekarzami w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda
Gombrowicza w Kielcach, a potem w jej filii  Pedagogicznej Bibliotece w Starachowicach.
Placówka ta nie mo¿e nie oczarowaæ: piêknie i nowoczenie adaptowany gmach, z ca³¹ niezbêdn¹ infrastruktur¹, z pokojami gocinnymi o dobrym standardzie. Biblioteka posiada wspaniale wyposa¿one
sale, w tym specjalistyczne, dla najm³odszych, pracownie, dzia³ starodruków, a wszystko to w pe³ni jest skomputeryzowane. Pracownicy
biblioteki dbaj¹ o uzupe³nianie swych zbiorów, lektury s¹ przekszta³cane na system cyfrowy, s¹ w scentralizowanych spisach internetowych.
A co najwa¿niejsze, jest to orodek, têtni¹cy ¿yciem. Bywaj¹ dni, ¿e
bibliotekê odwiedza dziennie oko³o tysi¹ca czytelników! S¹ to czêsto
m³odzi ludzie, studenci, siêgaj¹cy po fachowe lektury, ale te¿ nie stroni¹cy od literatury piêknej.
Decyzja o spotkaniu i prelekcjach wileñskich zapad³a w ubieg³ym
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Patron kieleckiej biblioteki i jej nowoczesna, funkcjonalna bry³a placówki

©Romuald Mieczkowski

roku, podczas mojego pobytu w Kielcach i rozmowy Andrzejem D¹browskim, dyrektorem tej placówki i prawdziwym jej gospodarzem,
potem ju¿ sprawê sprawnie pilotowa³a Halina Panek, kierownik Dzia³u
Metodyki Szkoleñ i Analiz.
Podczas spotkañ nawi¹za³em do Roku Czes³awa Mi³osza i jego powrotów na Litwê. O czym niejednokrotnie pisa³em, równie¿ czytelników w Kielcach, podobnie jak i w ca³ej Polsce, interesowa³y wspó³czesne dokonania Polaków litewskich, ich sytuacja. Trzeba powiedzieæ,
i¿ ta wiedza, mimo otwarcia granic i przynale¿noci do jednej wspólnoty europejskiej, nie jest du¿a, zauwa¿a siê tendencja jej pomniejszania,
czy wrêcz zaniku. Dlatego w takich spotkaniach przydatne okazuj¹ siê
przerocza, które zachêcaj¹ do odwiedzin Wilna, poznania jego zak¹tków, odnonikami do tego w du¿ym stopniu bywa literatura,. Jeli chodzi
o m³odych czytelników  to zamykaj¹ca siê dla nich najczêciej w dwóch
M: Mickiewiczu i Mi³oszu. Od nich bywa droga do dalszych kontekstów, z mo¿liwoci¹ wymiany zdañ i dialogów.
By³a to pouczaj¹ca podró¿ dla mnie. I optymistyczna, ¿e s¹ tak

Dyrektor biblioteki Andrzej D¹browski i Halina Panek
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Bo¿ena Piasecka, kierownik Dzia³u Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych, prezentuje Bibliê wiêtokrzysk¹; W przestronnej sali nowoczesnej czytelni

sprawnie prowadzone placówki, tak oddani czytelnictwu, zaanga¿owani i aktywni ludzie.
By³ czas na mi³¹ rozmowê z prof. Wies³awem Cabanem, prorektorem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, w siedzibie tej uczelni, z wiernym Czytelnikiem Znad
Wilii i Przyjacielem Polaków litewskich  prof. Jerzym Leszkiem Olszewskim.
Sprzyja³a temu s³oneczna pogoda, w piêknej topografii wiêtokrzyskiego krajobrazu, z mo¿liwoci¹ zwiedzenia miasta tak wa¿nego dla
literatury polskiej. Ze wzglêdu na Stefana ¯eromskiego, Henryka Sienkiewicza, który przebywa³ w pobliskim Oblêgorku, Gombrowicza, imiê
którego nosi biblioteka i który urodzi³ siê w Ma³oszycach w wiêtokrzyskiem, za jego matka, Marcelina Antonina Gombrowicz, przez wiele lat
mieszka³a w Kielcach  tu w roku 2004, na Cmentarzu Starym, przy jej
nagrobku wmurowano urnê z ziemi¹ z grobu jej syna Witolda, przywiezion¹ z Francji przez bratanice pisarza, Izabelê i Vinzenne.
R.M.
Aktualna informacja artystyczna: facebook PGA Znad Wilii,
www.znadwilii.wilno.lt
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MONIUSZKO U PACÓW
Spóni³em siê na rozdawanie
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11 maja 2011
roku w Ambasadzie
Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie mia³a
miejsce uroczystoæ, która tylko
pozornie niewiele
ma wspólnego z
dyplomacj¹. Stanis³aw Moniuszko
symbolicznie przyby³ z Warszawy do
Wilna, i to do Pa³acu Paców. Tego Stanis³aw Moniuszko Stefana Wierzbickiego; Przeddnia odby³o siê wojenne popiersie na pomniku kompozytora w Wilnie
przekazanie Amba- w ci¹gu ostatnich dwóch dekad dwukrotnie by³o zrywasadzie popiersia ne przez wandali i dwukrotnie dorabiano nowe
twórcy polskiej opery. Darczyñcy  Stefan Wierzbicki i Edmund Pawlak
 maj¹ nadziejê, ¿e bêdzie on ozdob¹ tego okaza³ego miejsca, ozdob¹
siedziby polskich instytucji dyplomatycznych.
Pomys³ powsta³ w pracowni artysty rzebiarza Stefana Wierzbickiego, podczas dyskusji, które prowadzilimy, ostatnio na temat pogarszaj¹cych siê stosunków polsko-litewskich. Obydwaj ubolewamy nad tym.
Stefan dysponowa³ wykonanym przez siebie, gipsowym modelem pomnika kompozytora. Wyczu³em jego intencjê. Chcia³, aby Moniuszko
znalaz³ siê na Litwie, sk¹d sam przyby³. Przysta³ na moj¹ propozycjê, ¿e
Fundacja Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza w Warszawie, powo³ana pod auspicjami prezydenta RP, wykona
popiersie w br¹zie  pod warunkiem, ¿e znajdzie siê ono w Wilnie, w³anie u Paców. Ambasador Janusz Skolimowski nie waha³ siê i zaakceptowa³ moj¹ propozycjê i miejsce dla Moniuszki. Popiersie wykonano w
Orodku Sztuki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Oroñsku. I zosta³o wypielêgnowane przez autora modelu.
37

PASJE

Fundacja sta³a siê przynajmniej wspó³w³acicielem popiersia. Ja za zobowi¹za³em siê do jego przekazania, wspólnie z autorem rzeby, przysz³emu
w³acicielowi. To, co mia³o miejsce w kilka tygodni póniej, odby³o siê za
spraw¹ dr Ma³gorzaty Kasner, dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie.
Przywi¹zanego pasami w mikrobusie instytutu Moniuszkê ¿egnalimy ze Stefanem przed jego pracowni¹ w Alei Wyzwolenia. Oddany
zosta³ w dobre rêce kierowcy, pana Henryka Adamowicza. Ja za mog³em zawiadomiæ dyrektor Kasner: Operacja uda³a siê. Moniuszko z
Adamowiczem rozpoczyna swoj¹ podró¿ z Warszawy do Wilna. Niech
wiadczy tam o swojej i naszej to¿samoci. ¯egnalimy Moniuszkê
przekonani, ¿e bêdzie mia³ godne miejsce. Bo zas³uguje na pa³ac.
Z ró¿nych zapisów i przes³añ wiadomo, ¿e do koñca kompozytor
zachowa³ serdeczne wspomnienia o Wilnie. Rzeba ta nie bêdzie jedyn¹
pami¹tk¹, wiadcz¹c¹ o jego przywi¹zaniu do stolicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Wilno opuci³ dla Warszawy w 1858 roku, obejmuj¹c dyrygenturê Opery Warszawskiej. I gród nad Wili¹ uczci³ jego zas³ugi pomnikiem przy kociele w. Katarzyny, popiersiem u w. Janów
na chórze oraz tablic¹ pami¹tkow¹ na domu, w którym mieszka³ 18 lat
(przy ul. Niemieckiej  Vokieèiø 26, ostatnio nieistniej¹cej  przyp. red.).
Do Pa³acu Paców przybyli dyplomaci  kierownicy polskich placówek, zaproszeni gocie, wród nich Matthew Best, wiatowej s³awy bas
Opery Londyñskiej z ¿on¹ Roze, znana przed laty piosenkarka Halina
Kunicka, Stasys Urbonas, dyrektor Domu Èiurlionisa w Wilnie, prof.
Bohdan Cywiñski, El¿bieta i Tadeusz Rathmanowie, fotografik Juozas
Valiuaitis z ¿on¹, aktork¹ Dian¹ i inni  artyci, dziennikarze i politycy.
Rolê gospodyni, pod nieobecnoæ w Wilnie Janusza Skolimowskiego, przejê³a Ewa Figel, zastêpca ambasadora. W s³owie wstêpnym wiele
uwagi powiêci³a ona twórczoci Stefana Wierzbickiego, z któr¹ obecni mogli zapoznaæ siê na wystawie, otwartej dzieñ wczeniej w Domu
Èiurlionisa w Wilnie. Jego rzeby  mówi³a m.in.  wiadcz¹ o bogatej
wyobrani artysty, inspirowanej, jak sam podkrela, muzyk¹.
Znajduj¹ siê one w wielu
krajach  od Hiszpanii po
Wielk¹ Brytaniê, od W³och po
Rosjê, w Holandii, w Niemczech i na Litwie. W Polsce
wymieniê kilka miejsc: Filharmoniê Narodow¹, Filharmoniê im. W. Lutos³awskiego
we Wroc³awiu, Towarzystwo im. F. Chopina, Galeriê
Moniuszko przed podró¿¹ do Wilna z auto- Studio, Ambasadê Republiki
rem publikacji (po prawej) i Adamowiczem
Litewskiej w Warszawie. Jego
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Matthew Best z ma³¿onk¹ Roze z Ma³gorzat¹ Kasner (ty³em); Ewa Figel w rozmowie
ze Stefanem Wierzbickim, autorem rzeby; Dominikas Kovaliovas z matk¹

marmury razem z muzyk¹ unosz¹ siê w powietrzu w innych miejscach.
Moniuszko w nied³ugim swym ¿yciu zapewne dowiadczy³ wielu
pora¿ek i upokorzeñ. Ale jedno jest niew¹tpliwe: mia³ szczêcie do kobiet. Pierwsz¹ jego nauczycielk¹ by³a utalentowana muzycznie matka.
Pierwsza natomiast wizyta w Wilnie i zamieszkanie w domu Millerów
zakoñczy³a siê szczêliwym ma³¿eñstwem z córk¹ gospodarza, Aleksandr¹. W Warszawie, gdy bezskutecznie zabiega³ o wystawienie Halki, na jego drodze zjawi³a siê Maria Kalergis. To ona skutecznie interweniowa³a, a po 10 latach oczekiwania i walki z w³adzami carskimi, móg³
wystawiæ swoj¹ Halkê w Teatrze Wielkim. Sukces by³ ogromny.
Po mierci Warszawa odda³a ho³d kompozytorowi, a Pow¹zki sta³y
siê miejscem wielkiej patriotycznej manifestacji. Na grobowcu jest napisane tylko jedno s³owo: MONIUSZKO. Kalergis pisze to piêkny symbol, ca³¹ resztê powinien znaæ ka¿dy Polak.
Po po¿odze wojennej, ju¿ w Polsce poja³tañskiej, imiê Moniuszki, jego
utwory rozs³awia³a po wszystkich kontynentach wielka dama kultury polskiej Maria Fo³tyn, co powie: Urz¹dzi³ mi ¿ycie, ale odda³am mu d³ug,
reklamuj¹c jego muzykê na ca³ym wiecie. Dodam, muzykê, która rozs³awia³a Polskê, ale by³a te¿ ukojeniem i ³¹czy³a rodaków, rozsianych po
wiecie. Tak wiêc, kobiety, jak dobre duchy, nie odstêpuj¹ od Moniuszki.
Wreszcie jego rzebê w Pa³acu Paców przyjê³y dwie znakomite kobiety 
Ewa Figel i Ma³gorzata Kasner, która zadba³a o koncert jego pieni w wykonaniu m³odych adeptów tej sztuki. Us³yszelimy je w wykonaniu znanej ju¿ z
artystycznych umiejêtnoci Polki, wilnianki Gabrieli Vasiliauskaitë i m³odego,
bo jeszcze ucznia, Dominikasa Kovaliovasa, który przyby³ z matk¹ i nauczycielk¹ (pochodzi z polsko-rosyjskiej rodziny).
Edmund Pawlak
Prezes Fundacji Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej
im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
powo³anej przy auspicji Prezydenta RP
Warszawa, lipiec 2011
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Nie by³ wilnianinem z urodzenia i krótko w tym miecie przebywa³, ale dzie³o
jego pozosta³o w Grodzie Giedymina na
zawsze. Mowa tu o Giovannim Cini. Urodzi³ siê w 1490 albo w 1495 w Settignano k. Florencji. Rzebiarz i budowniczy
w³oski. Do Polski przyby³ ok. 1519 z Sieny, gdzie mieszka³ od 1504, pracowa³ pod
kierunkiem B. Berrecciego m.in. przy de- Giovanni Cini z W³och
koracji Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu (1519-1534).
W latach 1529-1531 przebywa³ w Sienie we W³oszech. Po powrocie
do Polski w 1532 przyj¹³ obywatelstwo m. Krakowa i rozpocz¹³ pracê
samodzieln¹, przede wszystkim w ramach istniej¹cej do 1541 spó³ki architektoniczno-rzebiarskiej, w sk³ad której wchodzili poza nim Bernardinus
Zanobi de Gianotis i Filip z Fiesole. W Krakowie posiada³ dom i warsztat
rzebiarski, mieszka³ przez pewien czas w P³ocku, a póniej w Wilnie,
dok¹d przeniós³ siê na d³u¿szy pobyt w 1550. Tu nie prowadzi³ ju¿ w³asnego przedsiêbiorstwa, lecz pracowa³ jako
murator lapicida regius, kieruj¹c du¿ym zespo³em budowlano-rzebiarskim.
W 1562 wyjecha³ zapewne do W³och, a w 1564 sporz¹dzi³ w Krakowie testament, w którym wymienione s¹ jego nieruchomoci w
Krakowie i Wilnie. Tu warto
podkreliæ, ¿e w Wilnie pracowa³ przy odbudowie katedry, prace prowadzi³ po
mierci B. Zanobi de GianoZamek Dolny w Wilnie na starej rycinie i po tis (sklepienie wykonane w
odbudowaniu go wspó³czenie
1545) oraz przy rozbudowie
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Dolnego Zamku i kocio³a w. Anny i w. Barbary (1547-1554), obecnie
nie istniej¹cego. W 1553 wykona³ o³tarz dla tego kocio³a. Przyczyni³ siê
do utrwalenia w rzebie polskiej wp³ywów renesansu w³oskiego w jego
toskañskiej odmianie. Zmar³ w 1565 w Krakowie lub Wilnie.
WAWRZYNIEC GUCEWICZ  TWÓRCA KATEDRY

©Romuald Mieczkowski

Dzisiejszy wygl¹d bazyliki wileñskiej zawdziêczamy Wawrzyñcowi
Gucewiczowi. Urodzi³ siê on 5 sierpnia1753 roku w Migañcach (Migonys) w d. powiecie wi³komierskim (obecnie rejon Kupikis). By³ synem ch³opa litewskiego Simonasa Stuoki, po nobilitacji 11 listopada 1790 u¿ywa³ nazwiska Montrym-Gucewicz. Uczy³ siê w szko³ach w Kupiszkach (Kupikis), Polewieniu (Palevenë) i w
szkole pijarskiej w Poniewie¿u (Paneveis). W
Wilnie wst¹pi³ do Zakonu Misjonarzy. W latach
1773-1775 studiowa³ architekturê na Uniwersytecie Wileñskim pod kierunkiem Marcina Knackfusa i matematykê  u prof. Franciszka Narwojsza. Nastêpnie zosta³ wys³any przez biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego za granicê, kszta³ci³ Wawrzyniec Gucewicz
siê w Rzymie oraz w Pary¿u  u Soufflota, Rondeleta i Ledoux.
W 1781 powróci³ do Wilna, gdzie powierzono mu dokoñczenie budowy pa³acu w Werkach, rozpoczêtej przez Knackfusa. W latach 1789-1794
wyk³ada³ in¿ynieriê wojskow¹ i kartografiê w Litewskim Korpusie In¿ynieryjnym w Wilnie, a w 1793-1794  w Szkole G³ównej Litewskiej, od
1793 mianowany jej profesorem. Uczestniczy³ w Powstaniu Kociuszkowskim 1794 roku, zorganizowa³ wtedy w Wilnie Gwardiê Obywatelsk¹
(ok. 1500 osób). W bitwie z Rosjanami pod Oszmian¹ zosta³ ciê¿ko ranny,
ale ju¿ w latach 1797-1798 znowu wyk³ada³ w Szkole G³ównej Litewskiej,

Przebudowany przez Gucewicza Pa³ac Biskupi (Prezydencki) w Wilnie
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by³ kierownikiem katedry architektury i w
1798 rekonstruowa³
Ratusz Wileñski.
W tym czasie rozpocz¹³ przebudowê katedry w Wilnie. Warto
przypomnieæ, ¿e projekt przebudowy zosta³
nagrodzony przez StaZbudowany wg projektu Gucewicza koció³ w Suderwi nis³awa Augusta medalem Merentibus. Niestety, osobicie nie zdo³a³ dokonaæ przebudowy bazyliki, poniewa¿ 21 grudnia 1798 roku zmar³. Po jego mierci dokoñczy³ j¹
w 1801 Micha³ Szulc.
Gucewicz za ¿ycia by³ p³odnym architektem, oprócz przebudowy
ratusza oraz katedry w Wilnie wzniós³ koció³ w Janowie w d. powiecie kowieñskim. W 1783 roku zbudowa³ przy ul. Trockiej w Wilnie
pa³acyk Karpiów, bêd¹cy nastêpnie w³asnoci¹ Benedykta Tyszkiewicza, znany jako pa³ac Pod ba³wanami, oraz dom Lejboszyca przy ul.
Niemieckiej. W 1792 przebudowa³ Pa³ac Biskupi (obecnie Pa³ac Prezydencki); zbudowa³ pa³ace w posiad³ociach Chomiñskich, Chreptowiczów, Paców, Pociejów, Radziwi³³ów, Szwykowskich w Czabiszkach
nad Wili¹, Tyzenhauzów, koció³ w Mejszagole, pa³ac w Cerkliszkach
k. wiêcian, a w latach 1803-1822 budowano wg jego planów koció³
w Suderwi pod Wilnem. Ten zdolny, wrêcz genialny architekt i budowniczy, Litwin z urodzenia i zaadaptowany szlachcic, ¿y³ zaledwie 45 lat.
Jego najwa¿niejsze dzie³o, bazylika wileñska, przetrwa³a stulecia.
MICHA£ ANIO£ SZULC
By³ znanym architektem wileñskim, a ¿ycie skoñczy³ mierci¹ samobójcz¹. Urodzi³ siê w 1769 w powiecie sztumskim na Pomorzu, w
Polsce. Ukoñczy³ gimnazjum w Mitawie (ob. £otwa), mia³ zostaæ
ksiêdzem. W 1788 ukoñczy³ Szko³ê G³ówn¹ Litewsk¹, póniejszy
Uniwersytet Wileñski, uzyskuj¹c stopieñ doktora filozofii oraz wiêcenia kap³añskie, lecz rych³o porzuci³ stan duchowny i zosta³ nauczycielem w Kretyndze na Litwie, stamt¹d przeniós³ siê do Wilna.
Wzi¹³ udzia³ w Powstaniu Kociuszkowskim, bowiem w 1794 s³u¿y³
jako porucznik artylerii wojsk litewskich. Po upadku powstania wyjecha³ do Nowogródka i zosta³ tam nauczycielem w miejscowej szkole, póniej ukoñczy³ architekturê w Szkole G³ównej Litewskiej i ju¿
od 1798 roku wyk³ada³ architekturê po Wawrzyñcu Gucewiczu. Doæ
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prêdko, bo w 1799 roku, zosta³ profesorem aktualnym tej¿e szko³y.
Po mierci Gucewicza kierowa³ robotami przy Katedrze Wileñskiej
i w chórze zmniejszy³ iloæ kolumn z 16 na 12. Postawi³ dla ówczesnej
Szko³y G³ównej Wileñskiej, w Ogrodzie Botanicznym, Teatr Anatomiczny i Salê Chemii. W 1798-1800 kierowa³ pracami rekonstrukcji Ratusza wg projektów Gucewicza.
W 1799 Szulc w Serejkiszkach nad Wilenk¹ rekonstruowa³ dwupiêtrowy budynek. Przebudowa³ zabudowania popijarskie przy zbiegu
ul. Niemieckiej i Dominikañskiej na dom w³asny, trzypiêtrowy  od
1863 mieci³ siê tu Hotel Europejski (dzi budynek nie istnieje). W
latach 1802-1803 wykona³ rysunki i plany kocio³a i gmachu szkolnego
w Swis³oczy na Bia³orusi, a w 1802 wystawi³ dzwonnicê przy kociele
w. Anny w Wilnie (zburzon¹ 1867). Wg jego planu architekt guberni wileñskiej J. Poussier wzniós³ pa³ac Micha³a Kleofasa Ogiñskiego w Zalesiu
w powiecie oszmiañskim. W 1806 rekonstruowa³ pa³ac w Niemie¿u pod
Wilnem, a w 1807 przebudowa³ Dom Franka przy ul. Wielkiej 1 (budynek istniej do dzi). Nastêpnie rekonstruowa³
zniszczon¹ cerkiew
Przeczystej Bogurodzicy na Anatomicum uniwersyteckie, czyli salê
anatomiczn¹.
By³ pracowitym architektem  w latach
1809-1810 zbudowa³
audytorium w Collegium Chemicum przy
dzisiejszej ul. Volana
(mieci siê w nim Ministerstwo Owiaty i
Nauki). Na przyjazd
Aleksandra I do Wilna
w 1812 wzniós³ na
brzegu Wilii, w Zakrecie, altanê ozdobn¹,
gdzie z udzia³em cesarza mia³ siê odbyæ
wielki bal. Ale zanim Szulc kierowa³ pracami przy rekonstrukcji Ratusza
Aleksander I wst¹pi³ w Wilnie oraz wzniós³ Collegium Chemicum  dzi
do altany, ta siê zawa- mieci siê w tym gmachu Ministerstwo Owiaty RL
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li³a Micha³ Szulc tak siê przej¹³ katastrof¹, ¿e z rozpaczy i wstydu
rzuci³ siê w nurty wartkiej w tym miejscu Wilii. A by³o to dnia 20
czerwca 1812 roku, 8 dni przed wkroczeniem pierwszych oddzia³ów
wojsk napoleoñskich do Wilna.
MIKO£AJ CZAGIN

©Romuald Mieczkowski

Nie by³ ani Polakiem, ani wilnianinem z urodzenia. Urodzi³ siê w
1823 roku w Rosji. Ukoñczy³ Instytut Technologiczny i ASP w Petersburgu, w 1853 otrzyma³ tytu³ akademika. S³u¿y³ w wojsku carskim i w
latach 1854-1855 uczestniczy³ w Wojnie Rosyjsko-Tureckiej, bra³ udzia³
w obronie Sewastopola. Po wojnie pracowa³ przy budowie cerkwi w
guberni witebskiej i mohylewskiej, a w 1859 mianowano go architektem gubernialnym w Wilnie. To stanowisko zajmowa³ do 1885, w Wilnie mieszka³ do mierci, tj. do 1909 roku.
Jako architekt dla miasta zrobi³ bardzo wiele. Przebudowa³ m.in. Pa³ac
Sapiehów na Antokolu na koszary korpusu kadetów (1860), rekonstruowa³ cerkiew Piatnick¹ przy ul. Wielkiej (1864) a tak¿e cerkiew w. Miko³aja (1865), sobór Przeczystej Bogarodzicy (1865-1868) oraz w l. 18641867 przerobi³ koció³ w. Kazimierza na sobór w. Miko³aja, nadaj¹c mu
charakter budowli cerkiewnej. W 1874 obok kocio³a w. Anny wzniós³
dzwonnicê, która mieci³a w sobie wejcie na tzw. Stopy (Scala Christi). W 1879 zbudowa³ wytwórniê piwa Wilhelma Szopena na £ukiszkach
(obecnie ul. Geleinio Vilko); w 1874 zaprojektowa³ dom Tadeusza Koszyca przy wiêtojerskim Prospekcie 8/2 (Giedymina); w 1874  dom I.
Kenigsberga przy ul. Subocz 17, w koñcu XIX w. dobudowano drugie
piêtro. Przy Wielkiej Pohulance posiada³ dzia³kê z murowanym domem,
obecnie przy ul. Basanavièiaus mieci siê w nim restauracja Czagin. W

Przebudowany przez Czagina koció³ w. Kazimierza na sobór prawos³awny w. Miko³aja na starej pocztówce oraz cerkiew w. Katarzyny wg jego projektu na Zwierzyñcu
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Dom na dawnej Wielkiej Pohulance, w którym mieszka³ architekt. Dzi mieci siê
tutaj restauracja Czagina; dobudowana dzwonnica do kocio³a w. Anny nie
zachowuje proporcji lekkoci wobec wczeniejszej gotyckiej wi¹tyni

1879 obok tego budynku zaprojektowa³ willê dla ¿ony.
Mimo ¿e d³ugo mieszka³ w Wilnie wród Polaków, do koñca ¿ycia
pozosta³ wierny carowi, a w okresie Powstania Styczniowego bra³ udzia³
w jego t³umieniu, za co zosta³ nagrodzony medalem Za zd³awienie buntu polskiego. Zmar³ w 1909 roku w Wilnie w wieku 86 lat.
Mieczys³aw Jackiewicz

O ZNAD WILII W INTERNECIE

w w w. z n a d w i l i i w i l n o . l t
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH (XV W.  1945)  31
Szczyrski Jan, Joannes, ur. 1650 ?, zm. 1714; grafik, sztycharz. W
Wilnie wspó³pracowa³ z drukarni¹, wykonywa³ ilustracje do ksi¹¿ek.
Lietuvos dailës istorija.Vilnius 2002, s. 155.

Szejnianka J., ¿y³a w XIX-XX w.; malarka. W 1905 wystawia³a
w lokalu Szko³y Montwi³³owskiej w Wilnie.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie
rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 19.
Szemberg Czes³aw, ur. 1890 w Kownie, zm. 1973 w Warszawie;
rzebiarz, pedagog. W 1809-1912 uczy³ siê w wileñskiej Szkole Rysunkowej, przez rok studiowa³ w krakowskiej ASP. Pracuj¹c w szkolnictwie
artystyczno-zawodowym w Wilnie, uzupe³ni³ studia w pracowni Boles³awa Ba³zukiewicza na Wydziale Sztuk Piêknych USB. W 1915 debiutowa³ w Wilnie, wystawiaj¹c portrety i studia portretowe Portret An. P.S.;
¯ydówka; Popiersie Tadeusza Wróblewskiego oraz p³askorzeby. W 19281938 nie uczestniczy³ w wileñskim ¿yciu artystycznym, poniewa¿ przebywa³ w Pary¿u. W Wilnie znany by³ przede wszystkim jako portrecista. Od 1945 mieszka³ w Warszawie, by³ cz³onkiem ZPAP.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 23, 82; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 137-138;

Szemesz Adam, ur. 1808 w pobli¿u S³ucka, zm. 1864 w Wilnie. W
1826-1831 studiowa³ na Uniwersytecie Wileñskim literaturê oraz rysunek malarstwo pod kier. Jana Rustema. Po upadku Powstania Listopadowego na zes³aniu; w 1842-1846 zamieszany w sprawê Szymona Konarskiego, zes³any na wygnanie do Charkowa i Saratowa. Dziêki staraniom A. Grafowskiego, tak¿e Henryka Rzewuskiego zamieszka³ w 1847
w Miñsku; w 1852 powróci³ do Wilna. Przed 1860 uczy³ rysunku na
tajnych kursach w gmachu by³ego klasztoru misjonarzy, gdzie mia³ pracowniê. Malowa³ portrety, m. in. W³adys³awa Syrokomli, Ewy Feliñskiej; obrazy religijne, np. w. Kazimierz; scenki z ¿ycia drobnej szlachty i ch³opów oraz kompozycje historyczne i symboliczne. Tematy do
obrazów czerpa³ m.in. z twórczoci Adama Mickiewicza: Konrad improwizuj¹cy miêdzy anio³em a szatanem; Ostatnie chwile Jacka Soplicy. Napisa³ Wspomnienia o szkole malarskiej wileñskiej w r. 1826-1829
 Athenaeum, t. VI; publikowa³ artyku³y o sztuce w Tygodniku Petersburskim. Pochowany na cmentarzu Bernardyñskim.

R. Janonienë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 4. Vilnius 1988, s. 168; A.
Kasperavièienë, J. Surwi³o, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz Bernardyñ46

Opr. M. J.
ski. Wilno 1997, s. 61; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej.Wileñski s³ownik biograficzny
pod red. H. Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 395.

Szer Jakub, ur. 1890, zm. 1943 lub 1944; malarz ¿ydowski. Bra³
udzia³ w wystawach Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów
Plastyków, w 1935 jako goæ zaprezentowa³: Ulica Jatkowa , olej;
Miasteczko nad jeziorem, akwarela; Zarzecze, akwarela; Brama przejciowa, akwarela. Malowa³ nastrojowe pejza¿e i motywy miejskie: Okolice Wilna, ok. 1913; Po³udnie jesienne, ok. 1914; w okresie miêdzywojennym malowa³ sceny z getta: Getto, ok. 1925; Ulica ¯ydowska,
ok. 1935; portrety: Portret poety H. Lejwika, ok. 1935. W jego twórczoci zauwa¿ono wp³ywy Jamontta.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, katalog. Olsztyn b.d.
(1989), s. 35; LVA, Vilnius, F. 288, ap.1, b.6, poda³a T. Dalecka.

Szer Samuel, syn Jankiela, ¿y³ w XIX/XX w.w Smorgoniach, w
1903 otrzyma³ pozwolenie na wykonywanie fotografii w powiatach wileñskim, oszmiañskim, wiêciañskim, trockim i dzinieñskim. W okresie
miêdzywojennym w Wilnie dzia³a³a firma fotograficzna braci Szerów.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 35.

Szko³a Malarstwa Ikonowego, za³o¿ona w 1864 w Wilnie, w 1866
zosta³a przekszta³cona w Szko³ê Rysunkow¹, któr¹ kierowa³ Iwan
Trutniew. By³y w niej dwa dzia³y: rysunku i malarstwa ikonowego,
pracowa³ tam m.in. Pawe³ Romer.
V. Juzënaitë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 369.

Szko³a Rysunkowa w Wilnie, od 1925  Kursy Dokszta³caj¹ce
dla Rzemielników, od 1928 Szko³a Rzemios³ Artystycznych. Powsta³a
27 lutego 1921 z inicjatywy Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków; siedzibê mia³a przy ul. Ma³a Pohulanka 8, od 1925 przy ul.
w. Anny 7. Pierwszym dyrektorem zosta³ Ludomir Sleñdziñski, w
1925 zast¹pi³ go Marian Kulesza. Od 1926 obj¹³ to stanowisko Tymon Niesio³owski, od 1930 Kazimierz Kwiatkowski, w 1934  Micha³ Rouba. Szko³a obok artystycznych podstaw rzemios³a i sztuki
stosowanej uczy³a tak¿e malarstwa, rysunku i rzeby. W 1925 prowadzone by³y trzy klasy rysunkowe (K. Kwiatkowskiego, M. Rouby
i M. Kuleszy), klasy rzeby (Piotra Hermanowicza), malarstwa cienno-dekoracyjnego (Packiewicza) i rysunku geometrycznego i perspektywy (W. Dawidowskiego). W szkole organizowano wystawy
uczniów, wielu absolwentów szko³y studiowa³o w USB.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 26.

Szko³a Rzemios³a i Przemys³u Artystycznego, za³o¿ona w 1908
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w Wilnie przez A. Koryciñsk¹; kszta³ci³a przewa¿nie kobiety z wieczorowym kursem dla mê¿czyzn.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn b.d. (1989), s. 19.

Szko³a Rzeby, za³o¿ona przez Kazimierza Jelskiego w 1844 w
Wilnie; istnia³a krótko, bo ju¿ w koñcu 1844 przesta³a istnieæ.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne. Katalog wystawy. Olsztyn, b.d. (1989), s. 15.

Szko³a Sztuk Piêknych, za³o¿ona w 1840 przez Wincentego
Dmochowskiego w Wilnie; jej uczniami byli m.in. Tadeusz Gorecki,
Józef Karczewski, Helena Skirmuntówna; szko³a przetrwa³a do 1854
roku, kiedy to malarz wyjecha³ do Stokliszek w d. powiecie trockim.
V. Juzënaitë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 439.

Szko³a Techniczna Rysunku i Malarstwa dla Rzemielników
za³o¿ona zosta³a staraniem Józefa Montwi³³a w 1893 w Wilnie, po
mierci za³o¿yciela w 1911 przyjê³a jego imiê. Program nauczania podzielony zosta³ na cztery kursy  dwa przygotowawcze i dwa specjalistyczne, w tym artystyczny (obejmuj¹cy malarstwo i rzebê). Celem
szko³y mia³o byæ rozbudzenie poczucia artystycznego wród m³odzie¿y rzemielniczej. W 1904 liczy³a 360 uczniów. Jej pierwszym kierownikiem by³ Iwan Trutniew; póniej przez wiele lat kierowa³ ni¹ Józef
Ba³zukiewicz. Mieci³a siê na Prospekcie wiêtojerskim (A. Mickiewicza) nad Bazarem dla rzemielników. W 1904 odby³a siê wystawa
jubileuszowa z okazji dziesiêciolecia szko³y; zwi¹zani z ni¹ byli plastycy
wileñscy, m.in. Stanis³aw Jarecki, Franciszek Jurjewicz i inni.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn, b.d. (1989), s.16-17.

Szko³a Wileñska, mianem tym okrelano w okresie miêdzywojennym generaln¹ formu³ê twórczoci wyk³adowców Wydzia³u Sztuk
Piêknych USB; wnosi³a ona do polskiej miêdzywojennej specyficzny,
odrêbny ton, dziêki której kr¹g uniwersyteckich malarzy zaczêto okrelaæ jako szko³a wileñska. Nazw¹ t¹ nawi¹zywano do tradycji szko³y wileñskiej z pierwszej po³owy XIX w., dopatruj¹c siê zwi¹zków z
panuj¹cymi w niej tendencjami klasycystycznymi, m.in. w twórczoci
Ludomira Sleñdziñskiego, Jerzego Hoppena, Bronis³awa Jamontta.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn, b.d. (1989), s. 26.

Sznops Kazimierz, ¿y³ w XVII w.; grafik. W Wilnie wykona³ ilustracje do ksi¹¿ki panegiryków wojewody Micha³a Kazimierza Radziwi³³a: Senator Septem Consolaribus C. Marij Aquilis signatus , na
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ilustracjach przedstawi³ ruiny zamku w Trokach, panoramê Wilna, widok na góry Zamkow¹, £ys¹ i Bekieszow¹.
V. Drëma, Dingês Vilnius. Vilnius 1991, s. 40.

Szole Lidia, ur. 25 lutego 1896 w Petersburgu, zm. ? Z pochodzenia
Karaimka.W 1914 ukoñczy³a Gimnazjum im. Ks. Oboleñskiej w Petersburgu. Na Wydziale Sztuk Piêknych USB studiowa³a w latach 1922/231923/24 oraz 1930/31-1932/33. Prawdopodobnie w latach 1925/26-1929/
30 studiowa³a malarstwo w prywatnych szko³ach Pary¿a.
LAP, Wilno, F 175, ap. 9, b. 41, poda³a T. Dalecka.

Szo³ma Jan, ur. w 1793 w parafii lejmuñskiej k. Szawel, zm. po
1832; malarz, rysownik. Od 1813 mieszka³ w Wilnie pod opiek¹ stryja,
nauczyciela rysunku topograficznego na Uniwersytecie Wileñskim Jakuba Szo³my (1773-1817). W 1813-1820 studiowa³ u Jana Rustema.
By³ jednym z czterech pierwszych uczniów sztuk piêknych, którzy od
1817 uczyli siê w seminarium nauczycielskim, przygotowuj¹c siê do
objêcia stanowisk nauczycieli rysunków w szko³ach. Na wystawie sztuk
piêknych w 1820 wystawi³ osiem prac (rysunki z gipsów i figur z
natury oraz kopie). Po ukoñczeniu trzyletniego kursu seminarium bezskutecznie stara³ siê o zezwolenie na dalsze studia malarskie na koszt
w³asny. Do 1825 pracowa³ w szkole w Mozyrzu, a nastêpnie zapewne
w Rzeczycy. Rysowa³ zabytki architektury, kopiowa³ widoki Wilna,
rysowane przez Piotra Rossiego (czynnego w 1790-1811), wyra¿aj¹c
charakterystyczne dla rodowiska wileñskiego zainteresowanie kraju.
V. Drëma, Dingês Vilnius. Vilnius 1991, s. 46. R. J., Kszta³cenie artystyczne w
Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 49.

Sztucer Józef, ¿y³ w XX w. Czynny w Wilnie, w 1935 uczestniczy³ w wystawie YiVO, w 1937 w Wystawie M³odych ¯ydowskich
Artystów Plastyków w lokalu biblioteki przy ul. Zawalnej.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 36.

Szturman Aleksander, ur. 1869 w Warszawie, zm. 12 marca 1944
w Wilnie. Uczy³ siê u Wojciecha Gersona w Warszawie, póniej w
Odessie, w Petersburgu u Archipa Kuind¿iego i w Monachium u A¿bego. Przez wiele lat uczy³ w Petersburgu, Twerze i Szkole Sztuk Piêknych w Penzie (1912-1922). Do 1900 mieszka³ w Warszawie, póniej
Petersburgu. Wiele podró¿owa³ po krajach Europy Zachodniej. W 19031906 pracowa³ w Szkole Rysunkowej w Petersburgu, 1909-1912  w
Twerze, w 1912-1922  w Penzie. Zaproszony przez Ferdynanda Ruszczyca, od 1923 pracowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB; od 1940 
w litewskim Instytucie Sztuki. Malowa³ s³oneczne studia z W³och, Kry49
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mu, Turcji i Holandii o du¿ych wartociach kolorystycznych i bogatej
fakturze, zbli¿aj¹c siê do techniki postimpresjonistycznej. Inspirowa³
siê twórczoci¹ Moneta (katedry w Sienie i w Orvieto), Sezannea i
van Gogha. Jego twórczoæ ³¹cz¹ analogie z malarstwem Konstantina
Korowina. Od 1896 uczestniczy³ w wystawach w Rosji i za granic¹; w
Wilnie  w 1934-1940. Z tego okresu znane s¹ jego m.in. obrazy: Domy
w Kazimierzu, olej; Uliczka w Sienie, olej; Koció³ w. Franciszka z
Asy¿u, olej; Motyw z Kazimierza, olej.
O. Daugelis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 4. Vilnius 1988, s. 220; J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 26, 82-83.

Szurkowski Wincenty, ¿y³ w XIX w. Uczy³ siê malarstwa i rzeby
w pracowni Kazimierza Jelskiego w Wilnie.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 279.

Szwoynicki Roman, ur. 3 grudnia 1845 w maj¹tku Rady (Rodai) w
d. powiecie wi³komierskim, zm.13 stycznia 1915 tam¿e. Syn powstañca z 1831, pocz¹tkowe nauki pobiera³ od nauczycieli domowych, od
1856 uczy³ siê w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, równoczenie pobiera³ lekcje rysunku u Kanuta Rusieckiego. W 1862 za udzia³ w antycarskiej manifestacji relegowany ze szko³y. Po wybuchu Powstania
1863 zaci¹gn¹³ siê do oddzia³u ks. Antoniego Mackiewicza. Póniej z
kilkoma powstañcami odes³ano go do oddzia³u Micha³a Szukszty, który po³¹czy³ siê z oddzia³em Zygmunta Sierakowskiego. Uczestniczy³
w potyczkach z Rosjanami pod Rogowem i Korsakiszkami. W czerwcu 1864 zosta³ schwytany przez oddzia³ kozaków. Ponad rok by³ wiêziony w Poniewie¿u i Kownie. W sierpniu 1865 wyrokiem s¹du polowego skazano go na zes³anie do Tobolska, po roku zezwolono na osiedlenie siê w Guberni Kazañskiej. W 1869, po amnestii zosta³ zwolniony
z zes³ania, zezwolono mu na osiedlenie siê w Warszawie. Tu wst¹pi³ do
miejskiej szko³y rysunkowej, równoczenie uczêszcza³ do prywatnej
szko³y rysunkowej Wojciecha Gersona. W 1871 wystawi³ swój pierwszy obraz w Towarzystwie Zachêty pt. Trzy epoki. W koñcu 1873
wyjecha³ na dalsze studia malarskie do ASP w Monachium. Pocz¹tkowo studiowa³ u A. Wagnera, nastêpnie w klasie Brandta. Pod jego kier.
namalowa³ swój pierwszy powa¿niejszy obraz pt. Dysputa. Po powrocie do Warszawy w 1875 posiada³ wspóln¹ z Leonem Wyczó³kowskim
pracowniê. Wspó³pracowa³ z Tygodnikiem Ilustrowanym i innymi
warszawskimi czasopismami. Uczestniczy³ w konkursie rysunkowym
i otrzyma³ srebrny medal, nadany mu przez ASP w Petersburgu. Uczestniczy³ w wystawie w Chicago. W 1898 namalowa³ du¿y obraz pt.
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Obrady Sejmu. Po mierci starszego brata Ludomira, w 1904 przeprowadzi³ siê do maj¹tku Rady, gdzie mieszka³ do mierci. Wtedy zaj¹³ siê
gospodark¹, a mniej czasu powiêca³ malarstwu. Interesowa³ siê histori¹, zebra³ bogat¹ kolekcjê staro¿ytnoci. Najbardziej znane jego obrazy
to Patrol powstañczy 1863 (1875); Bijatyka szlachecka (1875); Sprzedany koñ (1889); namalowa³ tak¿e kilka portretów. Posiada³ w³asn¹
galeriê obrazów, m.in. w jego galerii by³y dzie³a Franciszka Smuglewicza, akwarele Kanuta Rusieckiego, rysunki Micha³a Elwiro Andriollego, obrazy Wojciecha Gersona, Kazimierza Alchimowicza i innych.
Podczas pierwszej wojny wiatowej zbiory te zosta³y rozgrabione.
A. Indriulaitis, Tarybø Lietuvos Enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 38; M. Jackiewicz, Roman Szwoynicki  zapomniany malarz polski. Znad Wilii 2003, nr 1, s. 71-75.

Szwykowski Albert, ¿y³ w XIX w. Wzmiankowany w Wilnie w
1860-1866; po powstaniu 1863 w³adze rosyjskie zezwoli³y mu zajmowaæ siê fotografowaniem ludzi i miasta. Po 1866 przypuszczalnie jego
zak³ad fotograficzny zosta³ zamkniêty.
Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 256.

Szyszko-Bohusz Marian Wac³aw, bratanek Adolfa, ur. 1901, zm.?
W 1921-1923 studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB, a w 19231927 w ASP w Krakowie; nastêpnie by³ nauczycielem gimnazjum w
Gdañsku; w roku akademickim 1939/1940 mia³ obj¹æ katedrê malarstwa
na Wydziale Sztuk Piêknych USB; po drugiej wojnie wiatowej organizator, profesor i kierownik Studium Malarstwa Sztalugowego Spo³ecznoci Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Londynie.
F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 251.

ledziewski Piotr, ur. 1884, zm. 1950 we Wroc³awiu. Malarz,
fotografik, literat, pedagog, kapelan. wiêcenia kap³añskie w 1908.
W 1910-1914 studiowa³ historiê sztuki na Uniwersytecie Jagielloñskim, w 1914-1918  malarstwo na ASP w Krakowie; doktorat filozofii otrzyma³ w 1932; w 1923-1939 by³ kapelanem wojskowym w
Wilnie; wyg³asza³ odczyty z historii sztuki; z powodzeniem uprawia³
fotografiê. By³ cz³onkiem Wileñskiego Fotoklubu i Fotoklubu Polskiego, Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich. Reprezentowa³ umiarkowanie nowoczesne tendencje  jako jeden z nielicznych podejmowa³ pewne eksperymenty, zwi¹zane z wizualn¹ relacj¹ obrazu fotograficznego wobec jego bezporedniego kontekstu, otoczenia, oprawy. Po drugiej wojnie wiatowej krótko mieszka³ w Bia³ymstoku, a
od 1947 we Wroc³awiu, gdzie kierowa³ Muzeum Archidiecezjalnym.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Olsztyn b.d. (1989), s. 83; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 170, 193, 20551
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206, 254-255; F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 274.

lizieñ Rafa³, ur. 1804, zm. 1881. Rzebiarz, malarz, karykaturzysta. Po 1822 studiowa³ prawo na Uniwersytecie Wileñskim, uczy³ siê
malarstwa i rzebiarstwa w pracowni Kazimierza Jelskiego w Wilnie.
Od 1826 mieszka³ w Petersburgu, od 1830  na Litwie. Tworzy³ statuetki, rzebi³ portrety-medaliony: Tomasza Zana, Klementyny z Tañskich Hoffmanowej, Aleksandra Wa¿yñskiego, Eustachego Tyszkiewicza (1850); rysowa³ karykatury; projektowa³ dworki w powiecie
nowogródzkim. Projektowa³ budynki (pawilony, kapliczki) w stylu neogotyckim, a tak¿e parki. Zbiera³ rysunki by³ych uczniów katedr sztuk
piêknych Uniwersytetu Wileñskiego, maj¹c zamiar ten zbiór opublikowaæ w formie teki, z podaniem biografii ka¿dego artysty.

Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 4. Vilnius 1988, s. 44; R.J., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 49.

ileika Jonas, Szy³ejko Jan, ur. 2 lipca 1883 w Jadagoniach k.
Kowna, zm. 27 padziernika 1960 w Kownie. W 1900 wyjecha³ do
USA. W 1905-1906 studiowa³ malarstwo w Valparaiso University. W
1910 ukoñczy³ Instytut Sztuki w Chicago. W 1910-1913 studia pog³êbia³ w Pary¿u, Wiedniu, Krakowie i Monachium. W 1913-1915 mieszka³ na Litwie i w Moskwie, w 1915-1921  w USA. W 1921 powróci³
na Litwê. W 1922-1940 pracowa³ w Szkole Sztuki w Kownie. W 1940
zamieszka³ w Wilnie, gdzie do 1941 wyk³ada³ malarstwo w ASP; w
1941-1951 by³ wyk³adowc¹ Instytutu Sztuki Stosowanej. Malowa³
portrety litewskich ludzi kultury i sztuki, tak¿e pejza¿e oraz kompozycje historyczne, np. Giedymin na polowaniu, 1925.
R. Purvinaitë, Tarybø lietuvos enciklopedija, t. 4. Vilnius 1988, s. 193.

Tarasiewicz Aleksander, ur. 1650?, zm. po 1720 w Kijowie; sztycharz. Uczy³ siê w Augsburgu w pracowni Filipa i Bart³omieja Kiljanów; pracowa³ w G³usku do 1678; w Wilnie do 1688, w Kijowie od
1688; wykonywa³ ilustracje do ksi¹¿ek, m.in. w pracy bpa Konstantego Kazimierza Brzostowskiego Theologicae positiones de incarnatione Verdi de Angelis Wilno 1687; wykonywa³ te¿ portrety, m.in. króla
Jana Sobieskiego, 1680; Kazimierza K³okockiego, 1685; £azarza Baranowicza, 1693; drzewo genealogiczne Po³ubiñskiego (1675), Giedyminowiczów i znanych osób w Wilnie.

V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 4. Vilnius 1988, s. 263; Lietuvos
dailës istorija. Vilnius 2002, s. 155.

Tarasiewicz Leon, ur. 1650?, zm. 1703, wg innych danych 1710;
malarz, sztycharz. Uczy³ siê w Augsburgu w pracowni Filipa i Bart³omieja Kiljanów; pracowa³ w Wilnie, Czernihowie, Kijowie i Moskwie;

52

Opr. M. J.

ilustrowa³ ksi¹¿ki, tworzy³ portrety, m.in. Karola Stanis³awa Radziwi³³a, 1680, herby, m.in. biskupa wileñskiego K. Brzostowskiego (1682),
Ogiñskich (1686). W 1680 przeniós³ siê na Ukrainê, w 1688 zaproszono go do Moskwy, gdzie wykona³ portret carewny Sofii.
W. Szmatau, Encyk³apiedyja literatury literatury matactwa Bie³arusi, t.5. Minsk
1987, s. 244; V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 4. Vilnius 1988, s. 263;
Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 155.

Tamowski Stefan, od 1927 roku studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie; w 1931 jego praca dyplomowa nie zosta³a przyjêta
przez komisjê egzaminacyjn¹; by³ cz³onkiem Cechu w. £ukasza.
F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 512.

Teodorowicz-Karpowska Helena, ur. 1897 w Krasnymstawie, zm.
1944 w Warszawie. Studiowa³a od 1914 malarstwo w ASP w Petersburgu w pracowni Dmitrija Kardowskiego. Wróci³a ok. 1921; stale mieszka³a w Warszawie, regularnie uczestniczy³a w organizowanych przez Wileñskie Towarzystwo Artystów Plastyków wystawach; uprawia³a g³ównie malarstwo portretowe; zdoby³a uznanie rysunkami wêglem i sangwin¹, stanowi¹cymi pok³osie jej podró¿y do Hiszpanii i Tangeru.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w]: Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Olsztyn b.d. (1989), s. 28, 83; J. Poklewski, Polskie
¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 114-120.

T³omakowski Janusz, ur. ? w Wilnie, zm.? Grafik, liternik, architekt. Ukoñczy³ wydzia³ budowlany w £odzkiej Szkole Technicznej; bra³
udzia³ w obronie Lwowa (1918), w wojnie polsko-bolszewickiej (1920)
oraz w walkach polsko-litewskich w 1920; wachmistrz 13 Pu³ku U³anów Wileñskich. W 1921-1924 studia na Wydziale Sztuk Piêknych USB;
by³ asystentem prof. Mieczys³awa Kotarbiñskiego; w 1922 bra³ udzia³ w
wydaniu jednodniówki Dnia Akademika pt. Alma Mater Vilnensis; w
1925 wyjecha³ do Pary¿a, gdzie ukoñczy³ Szko³ê In¿ynierów Cywilnych.
F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 155-156.

Tomecki Bronis³aw, ur. w 1905 w Sosnowcu, zm. ? malarz,
pedagog. Studiowa³ w l. 1926-1930 w Pañstwowej Szkole Sztuk
Zdobniczych w Poznaniu, w l. 1930-1935 na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie; w l. 1945-1949 na Wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W l. 1930-1970 dzia³a³ jako
pedagog, od 1936 mieszka³ w Warszawie. Od 1928 uczestniczy³ w
ok. 270 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Olsztyn b.d. (1989), s. 38.

Torwirt Leonard, ur. 1912 w Wilnie, zm. 1967 w Toruniu. Malarz,
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konserwator, scenograf, pedagog. Ukoñczy³ wileñsk¹ Szko³ê Rzemios³
Artystycznych, rozpocz¹³ studia na Wydziale Sztuk Piêknych USB, a
ukoñczy³ w 1946 na UMK w Toruniu. By³ wspó³twórc¹ kierunku konserwacji na tym¿e uniwersytecie; od 1947 kierowa³ Katedr¹ Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. W Wilnie wspó³pracowa³ z Micha³em
Roub¹. Z tego okresu znany jest jego drzeworyt: Wykopki, 1932.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1991-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 83;
J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 324.

Totwen Ewa, córka Stanis³awa i Olgi z Dobu¿yñskich, ur. 24 maja
1919 w Wilnie, zm. ? Malarka, architekt. W 1938 ukoñczy³a Gimnazjum im. A. Czartoryskiego w Wilnie; studia malarskie rozpoczê³a na
Wydziale Sztuk Piêknych USB, kontynuowa³a je w Litewskiej Akademii Sztuki do 1942. W 1945 przyjecha³a do Polski. W 1945-1947 studiowa³a w Wy¿szej Szkole Plastycznej i Wy¿szej Szkole Teatralnej; w
1953 uzyska³a dyplom architekta I stopnia na Wydziale Architektury
Politechniki Gdañskiej, w 1969  II stopnia. By³a wspó³twórc¹ wileñskiego Teatru £¹tek, od 1937 tworzy³a marionetki, by³a scenografem
tego teatru. W 1947-1960 szkoli³a w Polsce marionetkarzy.

G. Kolarska, Wileñski Teatr £¹tek, [w:] Wilno teatralne pod red. M. Koz³owskiej. Warszawa 1998, s. 316-330.

Towarzystwo Mi³oników Staro¿ytnoci i Ludoznawstwa powsta³o
w Wilnie w 1899 i dzia³a³o jako tajne wród inteligencji wileñskiej, upowszechnia³o tak¿e sztukê.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn b.d. (1989), s. 16.

Towarzystwo Wystawy Nieustaj¹cej Sztuk Piêknych za³o¿one w
1876; w 1877 otworzy³o wystawê w budynku Wileñskiego Okrêgu Naukowego. Dzia³a³o krótko, ale pozostawi³o lad w kulturalnym ¿yciu Wilna.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Olsztyn b.d. (1989), s. 16.

Trojanowski Jan, ur. 1799?, zm. 1878. Na Uniwersytecie Wileñskim studiowa³ malarstwo pod kier. Jana Rustema. W 1822 kontynuowa³ studia w Rzymie, pod kier. Vincenzo Camuciniego, nastêpnie we
Francji. Nale¿a³ do lo¿y masoñskiej w Wilnie, propagowa³ idee antyreligijne, za co w latach 1827-1828 by³ wiêziony w Warszawie. Od 1828
mieszka³ u ojca w maj¹tku Belmont k. Jeziorsów, nastêpnie we w³asnym dworku w Mi³kach. Namalowa³ historyczn¹ kompozycjê Witold
pod Grunwaldem; tworzy³ te¿ akty. Jego prace nie zachowa³y siê.
E. Aleksandravièius, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 4. Vilnius 1988, s. 346.

Trutniew Iwan, ur. 1827 w Lichwinie lub Peremyszlu w guberni
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ka³uskiej, zm. 18 lutego 1912 w Wilnie. Po ukoñczeniu szko³y powiatowej w Pieremyszlu uczy³ siê w l. 1845-1849 w Moskiewskiej Szkole
Rysunkowej hr. Stroganowa, otrzyma³ dyplom nauczyciela rysunku. Od
1851 do 1858 studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych w Petersburgu w
pracowni malarstwa batalistycznego B. Willewaldego. Obrazy Ranny
¿o³nierz rosyjski i Francuzi przy ognisku, Gra w karty, Ciuciubabka (zakupiona przez Miko³aja I) eksponowane na wystawach prac studenckich (1852-1854), zosta³y nagrodzone srebrnymi i z³otymi medalami, za
obraz Wieniak b³ogos³awi¹cy id¹cego na wojnê syna wyró¿niono z³otym medalem za ekspresjê. Koñcz¹c studia wykona³ Procesjê na wiêto Jordanu na wsi; obraz ten zosta³ wyró¿niony wielkim z³otym medalem, daj¹cym prawo do szecioletniego stypendialnego pobytu za granic¹ na koszt ASP w celu dalszego kszta³cenia siê. Artysta spêdzi³ l. 18601865 w Pary¿u, Brukseli, Antwerpii i Rzymie. Po powrocie w marcu
1866 zosta³ nauczycielem rysunku w gimnazjum w Witebsku. W tym
samym roku kurator Wileñskiego Okrêgu Szkolnego gen. Iwan Korni³ow (zgodnie z rekomendacj¹ ASP w Petersburgu) zaprosi³ artystê do
Wilna w celu organizacji i prowadzenia Szko³y Rysunkowej, któr¹ kierowa³ do mierci. W 1858 ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Petersburgu; w 1868 otrzyma³ tytu³ akademika tej¿e akademii. Od 1860 kontynuowa³ studia malarskie w Wiedniu, Dreznie, Pary¿u, Rzymie i Brukseli.
W 1866 zosta³ skierowany przez Akademiê Petersbursk¹ do Wilna, gdzie
obj¹³ kierownictwo otwartej w tym¿e roku Szko³y Rysunkowej, kierowa³ t¹ szko³¹ do 1912, tj. do mieci. Nale¿a³ do Towarzystwa Plastyków
w Petersburgu. W Wilnie uczestniczy³ czynnie w dzia³alnoci spo³ecznej;
by³ jednym z inicjatorów za³o¿enia w 1901 Wileñskiego Ko³a Artystycznego i cz³onkiem jego zarz¹du. Organizowa³ wystawy prac w³asnych
uczniów, stara³ siê stworzyæ muzeum. W Wilnie organizowa³ wystawê
w³asnej twórczoci oraz twórczoci uczniów. Tworzy³ obrazy historyczne
i spo³eczne, m.in. Sceny rewolucji 1905 w Wilnie; Targ staroci w Wilnie;
Karczma litewska; Sprzedawczynie palm przy kociele; Scenka rodzinna;
pejza¿e: Pejza¿ Wilna z gór¹ Giedymina; Widok Wilii pod Wilnem; portrety, m.in. Autoportret, Portret brodatego mê¿czyzny; malowa³ ikony oraz
kompozycje religijne. Jako pedagog wykszta³ci³ wielu malarzy wileñskich.
Pochowany na cmentarzu prawos³awnym na Lipówce w Wilnie.
A. Mi³owidow, Akademik-chudoznik Iwan Pietrowicz Trutniew. Wilno 1908; V.
Gasiûnas, Tarybø lietuvos enciklopedija, t. 4. Vilnius 1988, s. 348; R. Butvilaitë-Petrauskienë, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 76.
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DZIEÑ BEZ CYTRYNY
Algis Kuklys
Nie ma chyba gorszego dnia ni¿ poniedzia³ek, kiedy oczy piek¹ i tak ciê¿ko na
sercu. Mê¿czyzna westchn¹³, opar³ ³okcie
na stole i zacz¹³ siê zastanawiaæ, jak by tu
uciu³aæ trochê grosza, bo oszczêdnoci dawno siê skoñczy³y. Wstawa³ wczeniej, ¿eby
unikn¹æ smutnego spojrzenia swojej kochanki. Je¿eli mia³ przy sobie piwo, zostawia³ jej
Pisarz Algis Kuklys
pó³ butelki, a sam cicho wymyka³ siê do
miasta i wraca³ póno, poniewa¿ dobrze wiedzia³, ¿e ¿adne z nich nie
poni¿y siê do tego stopnia, by grzebaæ w mietniku. Ju¿ kiedy upomina³
konkubinê, by tego nie robi³a. Lepiej skoñczyæ ze sob¹ ni¿ zacz¹æ grzebaæ w mietniku, powiedzia³ raz oschle, bo przypomnia³ sobie grupkê
nastolatków, przetrz¹saj¹c¹ zwa³y mieci. Byli podobni do wielkich szczurów. Widzia³ ich przez okno ciê¿arówki, kiedy jeszcze, nim zacz¹³ piæ,
pracowa³ jako kierowca w miejskim zak³adzie komunalnym. Kobieta
nic mu nie odpowiedzia³a, nawet nie spojrza³a w jego stronê. To cholera, zakl¹³ mê¿czyzna, nigdy nie pojmiesz, co ona myli
Jaki piêkny by³ zesz³oroczny koniec lata, gdy jeden re¿yserzyna
potrzebowa³ statystów do scen zbiorowych. Po zdjêciach dawano
piwo i niele p³acili. Wiadomo, rzetelny producent, lubi³ mieæ kontrolê
nad wszystkimi i wszystkim. Mêczy³ statystów, a¿ krêci³o im siê w
g³owie. Musieli i biegaæ, i czo³gaæ siê, i podskakiwaæ. Wydawa³o siê, ¿e
grupa filmowców ma zamiar doprowadziæ ten t³um do szaleñstwa.
Niewiele brakowa³o, a by uciekli. Ale niele p³acono i dawano piwo.
No, tocie zarobili, proletariusze!  rycza³ g³ono re¿yser i mia³ siê
do rozpuku, omal mu okulary nie spad³y ze spoconego nosa. To jednak
nie okulary spad³y  spad³ jeden z jego pomocników, jeden z tych,
którzy wdrapali siê na wysoki podnonik, ¿eby pogapiæ siê na biegn¹cy
t³um. Mê¿czyzna tak siê wczu³, ¿e ca³kiem zapomnia³, jak wysoko siê
znajduje. Ale to mog³o przydarzyæ siê ka¿demu. Jeden nieostro¿ny krok
i ju¿ leci siê g³ow¹ w dó³
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Odkroi³ powoli plasterek cytryny i wrzuci³ go do kubka z herbat¹.
Zamiesza³ ³y¿eczk¹, wzi¹³ ³yk gor¹cego napoju, poczu³ przyjemnoæ.
Znów pozwoli³ siê ponieæ wspomnieniom, w których widzia³ nie tylko
ludzi i przedmioty, ale s³ysza³ niekiedy tak¿e s³owa, choæ pamiêæ ju¿
zawodzi³a i wszystko siê ze sob¹ miesza³o, zw³aszcza imiona. Lepi³y
siê i splata³y ze sob¹ jak makaron w garnku. Kiedy, kiedy jeszcze tyle
nie pi³, by³ w stanie przypomnieæ sobie o wiele wiêcej, a teraz Poza
tym wiek te¿ robi swoje. Przychodzi nagle dzieñ, kiedy trzeba siê przed
sob¹ przyznaæ, ¿e inni ju¿ dawno spisali ciê na straty. T³uciutka sekretareczka pewnego dnia zmierzy³a go g³upim spojrzeniem i wycedzi³a
przez zêby: palaaacze naaam niepotrzebni. Ostatnie s³owo brzêcza³o
mu w uszach przez resztê dnia. Potem tak¿e. Za ka¿dym razem, gdy
uchyla³ drzwi urzêdu lub fabryki, wci¹¿ s³ysza³: niepotrzebni, niepotrzebni, niepotrzebni Nie rozumia³, kto w dzisiejszych czasach jest
potrzebny, a kto niepotrzebny. Jeszcze wczoraj mog³e byæ potrzebny,
a dzi ju¿ nie. Nie tylko w ten poniedzia³ek jego ¿ycie przypomina³o
ponury, d³ugi sen. Po jego ulicy snu³o siê mnóstwo niepotrzebnych
ludzi, a ci potrzebni siedzieli w wygodnych gabinetach z ³adnymi i us³u¿nymi sekretarkami. Móg³by splun¹æ i na nie, i na ich oblenych szefów.
Przecie¿ on, co by nie by³o, wci¹¿ jest cz³owiekiem, ma imiê i nazwisko. Niech te dupki ciesz¹ siê lepiej, ¿e jest dobrym cz³owiekiem i ¿e
nie chowa w domu ¿adnego ³adunku wybuchowego. Gdyby dosta³
sza³u, z przyjemnoci¹ wysadzi³by w powietrze pierwsze lepsze biuro Nie by³by potulny, nie ba³by siê. Czego tu siê baæ? Przecie¿ ju¿
teraz jego ¿ycie niewiele siê ró¿ni od wiêzienia. Mo¿e przynajmniej w
wiêzieniu wydawa³by siê nawet kim wa¿niejszym, tam by³by potrzebny i cieszy³by siê uznaniem zeków, ¿e puci³ z dymem siedzibê degeneratów. Na pewno
Znów nala³ sobie herbaty i wrzuci³ do niej plasterek cytryny. Ostatni. Konkubina bêdzie musia³a wypiæ herbatê bez cytryny. Jej gruby
ty³ek od tego nie zmarnieje. Kiedy le¿ysz na takim miêkkim zadku, zatapiasz siê w nim jak w poduszce. Sama przyjemnoæ. Najwa¿niejsze,
¿e mo¿na siê na nim po³o¿yæ, kiedy tylko ma siê na to ochotê, byle
tylko zdrowie dopisywa³o. Nie tak, jak to bywa³o z by³¹ ¿on¹, która
ci¹gle parska³a jak stara szkapa. Lepiej sobie nie przypominaæ, bo tylko
z³oæ bierze No, to co zrobiæ w taki poniedzia³ek? Przecie¿ siê nie
powiesi, jak pewien jego znajomy, na rurze w toalecie. A by³ takim
fajnym facetem, jak ma³e dziecko  muchy by nie skrzywdzi³. Po prostu straci³ pracê, nowej nie znalaz³ i nerwy nie wytrzyma³y. Najlepiej,
jeli napije siê dzi wieczorem, bo kiedy pije, czuje siê jak we nie,
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mo¿e robiæ co chce, nawet rozbieraæ obce sekretarki. A oto i moja
babka siê pokaza³a
Zerkn¹³ na nic nie wyra¿aj¹c¹ twarz kobiety, potem upi³ ³yk herbaty
i wyci¹gn¹³ ze swojego kubka plasterek cytryny. Odda³ go kochance.
Wypij  zrobi ci siê l¿ej, mrukn¹³, a oczy zwróci³ ku oknu. Wzi¹³ kilka
g³êbokich oddechów i zacz¹³ siê zastanawiaæ, co roztacza taki specyficzny zapaszek. Czy czasem nie ona? Przysun¹³ siê do kobiety  tak,
mierdzi. Krew mu uderzy³a do g³owy. Czyli, mimo wszystko, polaz³a
do tego mietnika?  spyta³ ponuro. Nie wytrzyma³a i polecia³a,
tak?! Nie mia³a odwagi na niego patrzeæ, wyj¹ka³a tylko poni¿ona, ¿e
wcale nie mia³a zamiaru iæ, tylko Zina j¹ namówi³a
Mê¿czyzna zna³ tê lisicê, która potrafi³a zwabiæ innych do piek³a, a
sama zawsze wychodzi³a na niewinn¹, dlatego z³oæ ust¹pi³a. Przestrzeg³, by wiêcej nie zadawa³a siê z Zin¹. I tobie, i jej z³ojê skórê, wot,
mrukn¹³. Ale poczu³ siê nie w porz¹dku, nie tylko dlatego, ¿e zw¹cha³a
siê z tamt¹ i polaz³a do mietnika. Ci¹¿y³a nieprzyjemna myl, ¿e on,
mê¿czyzna w pe³ni si³, nie potrafi utrzymaæ kobiety. Dlatego ona tam
³azi, wybiera wszystkie szmaty. Zwyk³e cierwo, a nie ¿ycie, westchn¹³ i znalaz³ sobie papierosa: po herbacie nic tak nie poprawia humoru, jak dymek. Musimy co wymyliæ, powiedzia³, wypuszczaj¹c k³¹b
dymu, inaczej  wyci¹gniemy kopyta Tak, tak, cicho odpowiedzia³a
tamta i pokiwa³a g³ow¹. Nie ma gorszego dnia ni¿ poniedzia³ek, znów
przemówi³. Zacz¹³ kaszleæ. Jeli jeli kiedy zabijê jakiego cz³owieka, to bêdzie w³anie w taki dzieñ, wot Kobieta ostro¿nie, niemia³o
popatrzy³a na niego i zrozumia³a: mówi prawdê. Jego silne palce zacisnê³y siê w piêæ, twarz zastyg³a w beznamiêtnym wyrazie. Od dziecka ba³a siê ludzi o takich twarzach. Ojciec czêsto bi³ matkê, która tylko
cicho b³aga³a o litoæ. Ten mê¿czyzna ani razu nie mia³ podnieæ na ni¹
rêki. Tylko dlatego by³a mu wdziêczna i pos³uszna. Rozumia³a jednak,
¿e tamê beznadziei mo¿e prze³amaæ w nim gniew, nad którym nic nie
jest w stanie zapanowaæ.
W przysz³ym tygodniu zacznê pracê na zmywaku, oznajmi³a i przyjrza³a siê reakcji mê¿czyzny. Na zmywaku?  zapyta³ i odwróci³ do niej
zastyg³¹ twarz. W sto³ówce czy w kawiarni? A zreszt¹ co za ró¿nica,
najwa¿niejsze, ¿e dostaniesz jeæ i wyp³ac¹ ci pensjê Kiwa³a g³ow¹
potakuj¹co i próbowa³a siê umiechn¹æ. Dobrze, zaczniesz pracê w
przysz³ym tygodniu, odchrz¹kn¹³, ale ten tydzieñ te¿ trzeba jako przetrwaæ, wot! Tak, trzeba, znów kiwa³a g³ow¹ ona i chcia³a ju¿ powiedzieæ, ¿e mo¿e po¿yczyæ pieniêdzy od Ziny, lecz w porê zamilk³a, bo
mê¿czyzna znów by siê wciek³. Co tu jeszcze dodawaæ? Czy chcesz,
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czy nie, trzeba bêdzie po¿yczyæ, nie ma innego wyjcia. Dok¹d siê dzi
wybierasz?  zapyta³ nagle. Nie wiem jeszcze, westchnê³a, mo¿e na
bazarek Dobrze mówisz  na bazarek zawsze warto zajrzeæ, przyzna³ wypuszczaj¹c ostatni k³¹b dymu. Strz¹sn¹³ popió³ do kub³a na
mieci. Ja te¿ pójdê na bazarek, wot
Iæ na bazar na piechotê by³o za daleko, wgramolili siê wiêc do trolejbusu, choæ nie mieli biletów. Usadowili siê z ty³u. £atwiej uciec, gdyby
przyszed³ kontroler. Mê¿czyzna potrafi³ wyczuæ zbli¿aj¹ce siê niebezpieczeñstwo. Jakby kto szepta³ mu ostrze¿enia do ucha. Tê zdolnoæ odziedziczy³ po matce. Potrafi³a odgadn¹æ, jaka bêdzie pogoda, przewidywa³a
ró¿ne nieszczêcia, wierzy³a w sny i tym podobne bzdury.
Kiedy ju¿ szczêliwie dotarli na bazar i wolno dreptali alejkami wzd³u¿
stoisk, pe³nych produktów spo¿ywczych, mê¿czyzna nawet nie poczu³,
jak jedna cytryna znalaz³a siê w kieszeni spodni, jakby sama do niej wpad³a. A jak wspania³e by³y zapachy bazaru! Nie mo¿na wyjæ z podziwu.
G³odny cz³owiek potrafi byæ bardzo niebezpieczny, groniejszy nawet od
tygrysa. Mo¿e wybuchn¹æ z g³odu w ka¿dej chwili, jak mina.
Na bazarze zna³ wszystkich i prawie wszyscy znali jego. Tam stoi
skulony jak limak by³y nauczyciel matematyki, emeryt Simaitis. Sprzedaje wyhodowane przez innych gospodarzy owoce i warzywa, bo
emerytura marna, a ¿yæ trzeba. Z pocz¹tku to stanie wydawa³o siê
nauczycielowi czym niemi³ym, a nawet wstrêtnym, jednak teraz by³
ju¿ przyzwyczajony i bêdzie tkwiæ tu tak, czy deszcz czy s³oñce, do
koñca ¿ycia. Obok Simaitisa znalaz³a sobie miejsce ³ebska Janina, licznotka przy koci. Potrafi³a ka¿dego klienta wci¹gn¹æ w rozmowê. Jej
sklepowa waga trochê zaokr¹gla³a, ale nikt jeszcze jej za to nie zapuszkowa³. I nigdy nie zapuszkuje, bo Janina ma dobrych kumpli w
policji. Zawsze po¿yczy parê groszy na butelkê. Prawdziwa handlarka,
prawdziwa równiacha. Mê¿czyzna uszczypn¹³ j¹ w poladek i skierowa³ siê w stronê handlarzy z Kaukazu, pozdrawiaj¹c ich tradycyjnie
Salam alejkum. Z nimi nie zadawa³ siê bli¿ej, ale pozostawa³, jak s¹dzi³, w dyplomatycznych stosunkach. Od nich mo¿na by³o nawet dostaæ trawkê, choæ byli ostro¿ni i sprytni, nie zaznajamiali siê z byle kim.
Mê¿czyzna nie zamierza³ jej kupowaæ (zbyt drogie to paskudztwo) i
popatrzy³ tylko na lni¹ce arbuzy. Potem zaci¹gn¹³ konkubinê do ma³ej
herbaciarni, bo przypomnia³ sobie, ¿e o tej porze bywaj¹ tam starzy,
dobrzy znajomi. Usiad³ przy stoliku. Tutaj mo¿na przesiedzieæ do póna, pal¹c tanie papierosy.
Gdy Petras zaproponowa³ mu, by postawi³ w zastaw swoj¹ kobietê, wciek³ siê, wy, tacy owacy, wypier , nigdy ju¿ z wami nie
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zagram. Zaczêli robiæ mu wyrzuty, ¿e nie zna siê na ¿artach: w karty
mo¿na graæ o wszystko, nawet o chmury. Zastanowi³ siê chwilkê.
Jeli zagrasz o swoje jaja, to siê zgadzam, umiechn¹³ siê krzywo.
Nawet ona parsknê³a. Petras w okamgnieniu zdrêtwia³, a za chwilê
waln¹³ w stó³ swoj¹ szerok¹ d³oni¹. Zgoda, zakrzykn¹³ i zacz¹³ rozdawaæ karty, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Kobieta z dr¿¹cym sercem patrzy³a na spocone twarze graczy, przymknê³a oczy. Co za dzieñ,
w dodatku przegra mnie w karty, myla³a ponuro. Ba³a siê ka¿dego
mê¿czyzny. Wszyscy s¹ tacy sami. Gdy wpadn¹ w z³oæ, nie bêd¹
siê cackaæ. Teraz te¿ widzi, jak mê¿czyni posy³aj¹ sobie ostre spojrzenia. Twarz Petrasa rozjani³a siê, a jej faceta zachmurzy³a. Zapewne dosta³ z³e karty. Petras mrugn¹³ do niej, s³yszysz, zaraz bêdziesz
moja. I nagle po³o¿y³ swoje karty na stole i krzykn¹³ g³ono basta!
Zaraz siê zacznie bijatyka, tknê³o j¹, przygotowa³a siê do ucieczki.
Ca³e szczêcie, ¿e gruba bufetowa w porê zainterweniowa³a. By³a
wy¿sza o g³owê od ka¿dego z nich i o wiele silniejsza. Wypchnê³a za
drzwi i Petrasa, i przegranego. Na dworze si¹pi³ zimny, jesienny deszcz,
który lubi¹ tylko z³odzieje i samobójcy. Mê¿czyni szybko znaleli
piwnicê jakiego bloku, przy kot³owni, nale¿a³o tylko otworzyæ drzwi.
J¹ wys³ali po ksiê¿ycówkê. Tylko siê nie gap, a my trochê siê odegramy, zachichota³ Petras.
Na ulicy spogl¹da³a z zazdroci¹ na modnisie z wyniole uniesionymi g³owami pod kolorowymi parasolkami. W kieszeni lichego palta
wymaca³a pieni¹dze, których mog³o nie wystarczyæ, bo kiedy podro¿a³a monopolowa, nie nad¹¿y³a za ni¹ równie¿ ksiê¿ycówka, najgorsze wiñstwo ze wszystkich. Mê¿czyni nie zatruj¹ siê od jednej
butelki, ale i porz¹dnie nie upij¹, waha³a siê szukaj¹c meliny pod wskazanym adresem. Ujrzawszy nagle bawi¹ce siê dzieci, utkwi³a w nich
ogromne oczy. Straci³a poczucie czasu i zapomnia³a, dok¹d idzie. Jedno z dzieci, najstarsze i najbardziej aroganckie, rzuci³o w jej stronê
kamieniem, krzycz¹c: Wiedma! Precz st¹d! Kobieta natychmiast
siê odwróci³a i odrêtwia³a uda³a siê na pi¹te piêtro. Przysz³a do babuszki i utargowa³a jedn¹ butelkê. Jednak kiedy przysz³o jej wracaæ
do kryjówki, w której zadekowali siê mê¿czyni, zgubi³a siê. Tyle
podobnych bloków, a w ka¿dym z nich zamkniêta piwnica. Wiedzia³a, ¿e mê¿czyni przeklinaj¹ j¹ najgorszymi s³owami. No, nareszcie,
to chyba te drzwi, odetchnê³a z ulg¹ i spocona zesz³a schodami w
dó³. Zatrzyma³a siê. Ta butelka z pewnoci¹ tylko ich podochoci, znów
zaczn¹ siê biæ, poleje siê krew, a potem przyczepi¹ siê gliny i wszystkich wsadz¹ do ciupy. Wiêc co robiæ, do cholery?  zaklê³a, ale w
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koñcu machnê³a rêk¹ i wkroczy³a do kryjówki, w której mê¿czyni
byli rozgrzani nawet bez wódki. Po chwili butelka przechodzi³a ju¿ z
r¹k do r¹k. Przerwano grê, posypa³y siê sprone dowcipy, a potem
Petras i jej konkubent wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Nawet nie zauwa¿y³a, kiedy zosta³a zupe³nie sama Lecz szybko wróci³ Petras. Tylko nie wrzeszcz, pogrozi³, wygra³em ciê w karty. A ona
oczywicie nie wrzeszcza³a, by³a przyzwyczajona do oddawania siê
prostackim, mêskim zachciankom.
Kiedy o zmroku przywlekli siê do domu, jej mê¿czyzna wyzna³, ¿e
ma ochotê co rozwaliæ, ale nie ma pomys³u, jak. Czu³a siê tego wieczoru jak wyciniêta cytryna, chcia³a jak najszybciej po³o¿yæ siê do
³ó¿ka. Z wystaw sklepowych pada³o ¿ó³tawe wiat³o, liskie chodniki
pokryte mokrymi liæmi straszy³y przechodniów, prowadz¹c w g³uch¹,
lep¹ noc, która wszystko zakrywa i usprawiedliwia.
Przek³ad z litewskiego: Agnieszka Smarzewska
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OPOWIADANIE
CZARNA WO£GA
Artur Winiarski
Ju¿ z daleka widaæ by³o, ¿e z tym samochodem
jest co nie tak. Wo³ga toczy³a siê przez groblê powoli. Ostro¿nie. Z namys³em. Tak jakby siê czai³a.
Dzia³o siê z ni¹ co dziwnego. Zdecydowanie nienormalnego. Nie zaraz, ¿eby za kierownic¹ siedzia³
czarny jak smo³a gawron. By³o znacznie gorzej. Za
kierownic¹ nikt nie siedzia³.
Ten dzieñ by³ bardzo ³adny. Powietrze by³o nie- Artur Winiarski
mal przezroczyste. Widocznoæ doskona³a. Grobla, po której sunê³a wo³ga,
wygina³a siê w kszta³t ³uku. By³a te¿ lekko spadzista. Mia³a taki profil, ¿e
od strony miasta bieg³a lekkim wybrzuszeniem, które po chwili obni¿a³o
siê, kieruj¹c siê w stronê naszego ko³chozu. Grobla rozdziela³a wody
Berezyny. Nie tej s³awnej z zimowego odwrotu Napoleona z Rosji, choæ
w tych okolicach ludzie te¿ znajdowali guziki, broñ i wyposa¿enie armii
francuskiej, lecz jakiej innej, ma³o wa¿nej. Przez groblê bieg³a droga
asfaltowa. Po jednej stronie grobli p³yn¹³ jakby g³ówny nurt rzeki, który
gubi³ siê w rozleg³ych, w nie³adzie rozrzuconych rozlewiskach, bagniskach i polach tataraku. Rzeka nie mia³a w tym miejscu jednego wyranego koryta. Ca³y teren otoczony by³ podmok³ymi ³¹kami. Niekiedy na
wy¿ej po³o¿onym brzegu tworzy³y siê ziemiste pla¿e, o ile w ogóle mo¿na tak nazwaæ te placki gruntu. W miejscach tych  s¹dz¹c po licznych
ladach, jakie pozostawili  wypoczywali okoliczni ko³chonicy. Jedna z
takich pla¿ znajdowa³a siê tu¿ obok naszej daczy  miejsca, w którym
mieszkalimy. Z drzewa zwisa³a tam na linie stara opona, za w trawie i
w krzakach, o czym przekona³em siê w trakcie którego ze spacerów,
le¿a³o porzucone mietnisko: butelki po wódce i piwie, plastikowe pety
po tutejszej imitacji coca-coli, manhattan coli, rozmok³e gazety, plastikowe opakowania po chipsach i oczywicie prezerwatywy, zu¿yte podpaski i kupy. Charakterystycznym akcentem by³y wyjedzone tarcze s³oneczników i pryzmy ³upinek, wymieszane z niedopa³kami papierosów.
Jednak kiedy pojawi³a siê wo³ga, stalimy po przeciwnej stronie
grobli. Ju¿ dawno wybieralimy siê w to miejsce. Ale poszlimy w³anie wtedy. Ta strona by³a oddzielona od Berezyny jazem i grobl¹ w³anie. Jaz tworzy³y ró¿ne ciekawe mechanizmy: zêbatki, limacznice,
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fragment korby i zastyg³a na zawsze brama wodna. Wszystko to by³o
zardzewia³e, a czêci drewniane, spróchnia³e. Nijak nie da³oby siê ju¿
tego uruchomiæ. Metalowe czêci jazu nosi³y na sobie nieusuwalne piêtno
 ich stalowe powierzchnie napuchniête by³y literami odlanymi kiedy
w chwili ich powstania, tworz¹cymi napis: Huta Stalowa Wola. Jaz
spiêtrzy³ i zatamowa³ wodê na zawsze w dniu, kiedy uczyni³ to po raz
ostatni. Utworzy³o siê rozlewisko z tej strony grobli dostatecznie g³êbokie, by móc siê w nim swobodnie k¹paæ. Brak cyrkulacji wody sprawi³, ¿e mia³a tutaj ona kolor brunatny, za na jej powierzchni unosi³o siê
wszystko, co nie potrafi³o uton¹æ. Za tym rozlewiskiem, najwiêkszym
i chyba najg³êbszym, ci¹gnê³y siê po horyzont kolejne, coraz mniejsze,
rozlane po polach oczka wodne. Wygl¹da³y jak jelita, gdzieniegdzie zgrubia³e od trawionego pokarmu, sk³adaj¹cego siê z pól, ³¹k, krzaków i drzew.
Nieopodal sta³ budynek, w którym byæ mo¿e kiedy mieszka³ opiekun tej
instalacji wodnej. Kto, kto zna³ siê na regulacjach wodnych i potrafi³
obs³ugiwaæ jaz i inne przepusty w okolicy. Teraz dom sta³ rozwalony,
pozbawiony okien i czêci piêtra, wewn¹trz pe³en naniesionej wilgotnej
ziemi, stanowi³ przygodn¹ sypialniê dla zb³¹kanych obie¿ywiatów i spragnionych ko³choników. Wokó³ brzegów spiêtrzenia, zaskakuj¹co wysokich, ros³y brzozy, topole i wierzby. W oddali przewitywa³y przez
szpalery drzew bia³awe zabudowania obór ko³chozowych, otoczonych
rozpadaj¹cymi siê szarymi p³otami. Kraina dziwnego wodnika, który
utopi³ wiat, a z bulgotu trzêsawiska ulepi³ tê kancerê.
Wo³ga powoli sunê³a w nasz¹ stronê. Grobla tu¿ przy jazie osi¹ga³a
najni¿sze swoje po³o¿enie. W miejscu, w którym stalimy, w obie strony
by³o wiêc pod górkê lub z górki  zale¿y z której strony na to zagadnienie patrzeæ. W tym momencie dotar³o do mnie, ¿e wo³ga jedzie bezg³onie. Nie by³o s³ychaæ pracy silnika. Samochód stacza³ siê po prostu
si³¹ rozpêdu, któr¹ mu kto kiedy nada³, po spadzistej czêci drogi, biegn¹cej po grzbiecie grobli. Gdy tak siê do nas dotacza³, ³agodnie zatrzyma³ siê  wytraci³ ju¿ bowiem ca³y rozpêd jazdy z góry  dalej by³o ju¿
pod górê. Co tam zazgrzyta³o, co zastuka³o i z wolna zaczê³y otwieraæ
siê drzwi. Najpierw powsta³a szpara, póniej nieco wiêksze otwarcie, a¿
w koñcu na krawêdzi siedziska fotela kierowcy ukaza³a siê ³ysa g³owa,
dot¹d zapewne tkwi¹ca w niezbyt wygodnej pozycji oparta o drzwi.
Poniewa¿ te siê ju¿ jednak otworzy³y, g³owa zwis³a cokolwiek w dó³. Po
chwili okaza³o siê, ¿e g³owa przynale¿y do jakiego cia³a, które posiada³o
wyci¹gniêt¹ rêkê. Ta za posiada³a d³oñ, która niemrawo zaczê³a podnosiæ g³owê. Cia³o z rêk¹ i g³ow¹ przyjê³o w koñcu pozycjê w przybli¿eniu
podobn¹ do tej, któr¹ maj¹ kierowcy, siedz¹cy za kó³kiem. Widaæ by³o,
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¿e operacja ta kosztowa³a cia³o i g³owê nadnaturalny wysi³ek. G³owa
kilka razy obróci³a siê w ró¿ne strony wiata  niczym peryskop ³odzi
podwodnej, szukaj¹cy celu dla torped. W koñcu ustabilizowa³a swoje
po³o¿enie, zwrócona w nasz¹ stronê. Teraz jeszcze tylko chwilê potrwa³o, aby swoje po³o¿enie równie¿ ustabilizowa³y oczy. Te po kilkusekundowej pl¹sawicy mgielnej sprzêg³y siê i spojrza³y na nas. Ich rybia wy³upiastoæ pozwala³a jednak przypuszczaæ, ¿e poniewa¿ obejmowa³y nieco
wiêkszy swym zasiêgiem horyzont, to chyba jeszcze chwilê trwa³o, nim
wyostrzy³y. Teraz ponownie przysz³a kolej na cia³o siedz¹ce na swej
dupie, ta bowiem zawierci³a siê kilka razy niepiesznie, szukaj¹c swojego
do³ka w siedzisku dawno ju¿ wyrzebionym jej ciê¿arem. Ca³oæ ubrana
by³a w spodnie szaro-niebieskawe z lampasami i wielk¹, o kilka numerów za du¿¹, czarn¹ skórê. W³ochata ³apa pomaca³a za sob¹ i wyci¹gnê³a
zza fotela ogromne czapsko, nazywane przez nas, gdy widzielimy takowe w ró¿nych sytuacjach, sombrerem, z czerwonym otokiem i maleñkim daszkiem. £apa wcisnê³a sobie sombrero na ³eb. Tak wiêc, by³ to
milicjant. £ypn¹³ na nas b³êdnym wzrokiem, z zadum¹ i zak³opotaniem
poczochra³ siê po wystaj¹cych spod czarnej skóry i rozpiêtej bluzy rudawych karaku³ach i rzuci³:
 A wy to kto?
 Paliaki  odpowiedzielimy niemal chórem, co by³o dla mnie du¿ym zaskoczeniem, gdy¿ po ca³ym tym spektaklu s¹dzi³em, ¿e d³ugo
nie bêdê w stanie mówiæ.
 Aaaaaa  nast¹pi³o d³ugie.  Nu, szto. W pariadkie. Wodki chatitie? Wypjem kak drug z drugom  zaproponowa³a g³owa milicjanta.
 Kto eta?  co zapyta³o z wnêtrza wo³gi, czego nie by³o z zewn¹trz widaæ, gdy¿ tylne szyby auta by³y przyciemnione.
 Wsio w pariadke, Paliaki, znajesz  odpowiedzia³ temu czemu
wewn¹trz milicjant, i do nas ponownie  Dawajtie wypjem!
 Spasiba balszoje! Nam nielzia. My rabotajem. My dzie³ajem kartiny. Tieper nie mo¿em  zatrajkota³em przera¿ony perspektyw¹ pijañstwa z milicjantami  My chudo¿niki iz Polszy  doda³em.
 Ni mogut. Ani chudo¿niki iz Polszy. Paliaki ni pjut  rzuci³ w g³¹b
kabiny. Zdj¹³ czapkê, szmyrgn¹³ j¹ za siebie, co pogmera³ przy stacyjce Wo³ga pierdnê³a ciê¿ko i z wolna, z otwartymi drzwiami, potoczy³a siê przed siebie. Gdy znalaz³a siê na wzniesieniu grobli, co przysz³o jej z trudem, gdy¿ jad¹c kilka razy zarzêzi³a le wchodz¹cymi biegami, doszed³ do nas odg³os zatrzaskiwanych drzwi.
Artur Winiarski
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TWÓRCZOÆ UCZESTNIKÓW
XVIII MSP MAJ NAD WILI¥

BOHDAN ZADURA
Dystychy dla Eugeniusza Alianki
Ja w Wilnie Papie¿ w P³owdiw I papie¿ umiera
Nie wypada o sobie myleæ chyba teraz
Ja w tym Wilnie dzieñ d³u¿ej ni¿ On tam zabawiê
Chocia¿ Jemu tam g³owa w o³tarz wros³a prawie
I choæ to Jemu razem i z osobna dzwoni
Niby ko³atka ka¿dy palec lewej d³oni
Jakby ka¿dy chcia³ wyczuæ czy jeszcze daleko
Jest nieba b³êkitnego o³owiane wieko
ciê³a przês³o mostu barka w Alabamie
Jaka ogromna barka która wioz³a kamieñ
W tym stanie mo¿e mieszka jaki mój znajomy
Mo¿e kto z Oklahomy w³anie zmienia³ domy
I miesznie jest pomyleæ ¿e lepiej dla niego
By³oby gdyby w rzekê wjecha³ prosto z brzegu
Ni¿ na most bo co sp³on¹æ ma to nie utonie
A w tej rzece samochód z ludmi w³anie tonie
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Pakistan przeprowadzi³ próbê z balistyczn¹
Rakiet¹ a £otysze piosenk¹ liryczn¹
Eurowizji konkurs gdzie w cuglach wygrali
Poci¹g siê w Mozambiku do przepaci zwali³
I prezydent og³osi³ trzydniow¹ ¿a³obê
Ja przez moment zachodzê w swoj¹ pust¹ g³owê
Co s³yszê i dlaczego kiedy lektor mourning
Wypowiada a mnie siê zdaje ¿e to warning
50 stopni ciep³a bêdzie dzi w Lahore
Na zapas w swym hotelu z rana prysznic biorê
Dwanacie ofiar w Stanach w Mozambiku dwiecie
Ostatnia szansa ¿eby pochodziæ po miecie
Gdzie film do aparatu? Nie urwa³ siê przecie¿
Mi film skoro trzewy by³em niby dzieciê
A jak trzewy pamiêtam jeszcze gdzie co k³adê
Przegl¹dam w nerwach ka¿d¹ w pokoju szufladê
I w tej w nocnym stoliku le¿y Pismo wiête
Ilu¿ to samobójcom potencjalnym krête
Wyprostowa³a Biblia cie¿ki ratuj¹c przed skokiem
Ten hotel to Ad astrum okno mam z widokiem
Na niebo i na gwiazdy Lecz pytanie wkrótce
Nowe przede mn¹ staje Ilu przed bankructwem
Wydawców ocali³a Sprzedaæ oto wszystko
Z hotelu do stadionu ¯algirisu blisko
Parê kroków i Grunwald rzepak miododajny
Jaki nocleg w stodole (ta wie to Lichtajny)
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Mi siê sprzed lat czterdziestu i dwóch przypomina
Wêdruje przez Mazury harcerska dru¿yna
Na pole bitwy znad jeziora D³u¿ek
A w lasach tych jagody jak truskawki du¿e
I w remizie stra¿ackiej orkiestra gra tango
Zaraz wnios¹ niadanie No gdzie ten film Mam go
W kieszeni marynarki marynarka w szafie
Stary zwin¹æ siê nie chce nie wiem czy potrafiê
Fotograficzny zak³ad znaleæ otwarty w niedzielê
Gdzie nie spojrzeæ tam koció³ ludzie przy kociele
Pierwsze komunie w Wilnie dziewczynki i ch³opcy
Przejête mamy Upa³ Nie czujê siê obcy
W tym miecie w którym jestem po raz pierwszy przecie¿
Takie ludzkie stolice s¹ jeszcze na wiecie?
I pa³ac prezydencki którego stra¿nicy
Nie strzeg¹ ¿adni Z wejciem prosto od ulicy
I ludzie co nie biegn¹ auta co nie pêdz¹
Nie umiem czytaæ planów oczy mam za s³abe
Przyda³by mi siê mo¿e jaki cicerone
Gdzie mnie nogi ponios¹ w tak¹ pójdê stronê
Kaszel w lipcu tu czytam Los tak miesznie zrz¹dzi³
¯e w tym samym czasie w Wilnie Leszek M¹dzik
Jest i do Instytutu zaszed³em nie w porê
(Zawsze widaæ re¿yser wygrywa z autorem)
Byæ w Wilnie i nie postaæ pod cel¹ Konrada?
Do rodka za bardzo siê pchaæ nie wypada
67

KAWIARNIA LITERACKA

Komputerowa jaka firma tam jest teraz
W hotelowym pokoju nie mam komputera
Kto myla³ ¿e tu spotkam pierwszego wieczora
Gerardo Beltrama Moja pamiêæ chora
Zaczyna co wywietlaæ próbuje kojarzyæ
Przepraszam ciê, pamiêci, wolê sobie gwarzyæ
Z Toma¿em Salamunem obj¹æ siê z Heaneyem
¯e znów wpadnie do Polski wyraziæ nadziejê
Bo wie przecie¿ ¿e w Polsce wszyscy go kochaj¹
I us³yszeæ  To powód by do tego kraju
Nie jechaæ w³anie  mieszne? Popatrz popatrz
Chcesz siê ze mn¹ spotykaæ nie mów ¿e mnie kochasz
Sam chyba kiedy w jakim wierszu napisa³em
S¹ takie s³owa które boj¹ siê staæ cia³em
Takie s³owa co jeden Bóg wie co te¿ znacz¹
Chcesz siê pozbyæ rozpaczy pobaw siê rozpacz¹
Porymuj j¹ jak umiesz ani siê rozpatrzysz
A siê rozpacz rozpuczy opatrzy wypaczy
Taka rozpacz siê zrobi na siedem fajerek
¯e tylko si¹æ i miaæ siê Pomidor pomidor
Zawsze czego brakuje Drobnych albo soli
Albo no¿a Lub kogo Zjad³by dzi raviolli
Albo calzone Jaka si³a tego siê domaga
¯e pizzeria nazywaæ ma siê Pizza Gaga
Sk¹d taka fanaberia kubeczków smakowych
Przez litewskie pieczywo? Pewnie chleb ten zdrowy
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Tylko jakby bez soli Podró¿owaæ trzeba
By poznaæ ¿e lepszego nie masz w wiecie chleba
Nad nasz polski Co chyba mi siê tu pierdoli
O tym chlebie Przecie¿ mia³y byæ ravioli
By³y ko³duny w Trokach nad jeziorem Troki
Sanitariacik ciasny lecz jakie widoki
I ta miseczka w której ko³duny polano
A¿ trudno w to uwierzyæ prawdziw¹ mietan¹
Nad litewsk¹ prowincj¹ nie chcê siê rozwodziæ
Na prowincjê siê jedzi a po Wilnie chodzi
I mam tu jeszcze dzisiaj co do za³atwienia
Henryk chcia³ bym od niego przes³a³ pozdrowienia
Tej Pani która w Ostrej wieci Bramie
Starego cz³owieka przecie¿ nie ok³amiê
Obieca³em pozdrowiê jeli tylko spotkaæ
Bêdzie chcia³a siê ze mn¹ Czy zdo³am siê dopchaæ
I czy w ogóle trafiê do tej Ostrej Bramy
Gdy jak kot chodzê w³asnymi cie¿kami
Zdumiewaj¹ce chodzê chodzê ju¿ od rana
Chwaliæ Pana pos³uszne s¹ mi te kolana
Co od pó³ roku znaj¹ ból swego istnienia
Zwyrodnialcem siê sta³em przez ich zwyrodnienia
Sklerotyzacje i osteofity
I zwapnienia ³êkotek Czy jakie profity
P³yn¹ z czego takiego Czy czulszy jest dotyk
Skala odczucia kiedy znasz szczêcie idioty
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Gdy co co tak bola³o nie boli ju¿ d³u¿ej
Gotów by przysi¹c ¿e siê nie mo¿e powtórzyæ
Ból taki ¿e siê tylko przyni³ chcia³by wierzyæ
No to do nastêpnego potkniêcia koledzy
Na ten spacer zosta³a mi tylko godzina
Na szczêcie w Wilnie z Puñska spotykam Litwina
Z polskim paszportem zd¹¿ê wiêc do Bramy
Na kwadrans w piwnicy jakiej przysiadamy
Przy piwie z Sigitasem Zimne jest i du¿e
B³yszcz¹ca rura Wybieg Noc¹ przy tej rurze
Dziewczyny pewnie tañcz¹ By³bym w nocnym klubie
Pierwszy raz w ¿yciu? W po³udnie? To lubiê
Taki mrok taki ch³ód i cicha z g³onika
Przy której by mo¿na rozmawiaæ muzyka
Ca³kiem przyjemnie na tym festiwalu
Pokój z klimatyzacj¹ Sky Only for Adults
W rodku nocy dla tych których nu¿y
Lektura Biblii w s³u¿bowej podró¿y
¯adnego Niemca nie ma Wêgra ni S³owaka
Prócz mnie drugiego te¿ nie ma Polaka
Wêgierski lengyel to litewski lenka
Od Lendzian nie od Polan jaka nitka cienka
Lecz mocna biegnie w osnowie jêzyka
Pami¹tka tego kto z kim siê spotyka³
P³acimy i idziemy To ju¿ niedaleko
Lecz ¿aden po ulicy tej nie p³ynie rzek¹
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T³um raczej strumyk ró¿nomownie szumi
Ju¿ widaæ tê galeriê na piêtrze I tu mi
Do ucha wpada Pan Polak? i w przyp³ywie z³oci
Jak Piotr siê Jezusa wypieram polskoci
Czy co mam wypisane na tej g³upiej gêbie
¯e czasem z dziesiêæ osób w ci¹gu dnia mnie gnêbi
Probami o wsparcie Gdy o papierosa
Z dobrego mego serca ciesz¹ siê Niebiosa
I ja odnajdujê z blinimi wspólnotê
Lecz potem odkrywam w sobie zbrodnicz¹ ochotê
Zatrut¹ jedn¹ paczkê mieæ i jedn¹ w³asn¹
I z tej pierwszej osobê w tym dniu jedenast¹
Czêstowaæ myl¹c w duchu ¿e szczêcia nie mia³a
I mo¿e jest mo¿liwa zbrodnia doskona³a
Jakie dwadziecia osób klêczy przed obrazem
I jaka mucha lata przy Maryi twarzy
Czy ta mucha lata w intencji papie¿a
Ta mucha która sobie z Kowna do Niewie¿a
Lecia³a mo¿e i w Wilnie przysiad³a
Albo w Bir¿ach w Rokiszkach do jakiego wpad³a
Auta i wyfrunê³a w wiecie ca³kiem innym
Wyrwana ze skrzyd³ami ze swych stron rodzinnych
Czy ludziom siê co takiego czasami przytrafia
Prócz tych których zwija na ulicy mafia
Mo¿e tak¹ przestrzeni zmian¹ jest mieræ ale
To porównanie chyba nie trafione wcale
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Myla³em kiedy co te¿ limak czuje
Kiedy na liciu chrzanu przywêdruje
Z ogródka gdzie do bloku (limak bez skorupki)
Nie co myli a czuje bo rozum ma krótki
I stojê przed Obrazem i brzêczenia s³ucham
Jedenacie lat temu tak brzêcza³a mucha
Nad trumn¹ £uczeñczyka w Ludwinie W Dratowie
A potem przysi¹æ chcia³a na mej g³owie
Czy papie¿ by³ na Litwie? Sta³ pod tym obrazem?
Ach kogo tu nie by³o Gdyby wszystkich razem
Zgromadziæ tutaj pewnie oczu by zabrak³o
Upalnej niedzieli rozproszone wiat³o
Odbija siê od srebra Czy kiedy siê zdarzy
¯e spod srebra przebije co wiêcej prócz twarzy
W srebrn¹ cianê stopione wota Cud ¿e zagranic¹
Jest ten Obraz bo jakby ma³o wokó³ kiczu
I wejæ tu mo¿na zwyczajnie i postaæ przez chwilê
Nie bêdê ryzykowa³ tylko siê pochylê
Czy Mama by³a tutaj Ju¿ mi nie odpowie
Nie Chyba by³a raz z Ojcem we Lwowie
A wiêc znaczy³o wtedy to co wiêcej
Wiêcej powodów mieli ¿eby klêczeæ
I ja jej nie opowiem jak mi w Wilnie by³o
Wszystko jedno To wa¿ne ¿e gdy powiesz mi³o
Kogo to naprawdê naprawdê ucieszy
Choæ tobie wszystko jedno Masz siê dok¹d spieszyæ
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Byle szybko Ravioli? Omlet i szparagi
W Ogrodzie Botanicznym Ogród i kto nagi
Jak niadanie na trawie No drugie niadanie
Drugi Manet Dojrzalszy Nieoczekiwanie
Drugie mo¿e byæ pierwsze A dziesi¹te pi¹te?
Niedziela jest po pi¹tku Po niedzieli pi¹tek
Nawet jeli wypadnie z tygodnia sobota
Ostatnia noc w Ad astrum Naciskam pilota
Dwadziecia stopni Teraz nawiewanie proszê
Kiedy wiem jak to dzia³a to siê ju¿ wynoszê
Drugi pilot Obrazki jakie z Fiumicino
Ko³o ósmej ju¿ papie¿ powróci³ do Rzymu
A poza tym to wszystko co s³ysza³em rano
Pod drzwiami k³adê torbê spakowan¹
Jutro bêdzie jak znalaz³ Zebrany do kupy
Nim pojadê na dworzec ostatnie zakupy
Zrobiê w pobliskim sklepie z alkoholem
Lubiê whisky lecz teraz litewski miód wolê
Bohdan Zadura
Wilno 27 maja  Pu³awy 7 lipca 2002
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ZBIGNIEW ZALAS

Osobliwoæ
a s³owo by³o
gdy u pocz¹tku raczy³e
z nieskoñczonoci na nas spojrzeæ
wielkiego wybuchu renic¹
ten próg naszej rzeczywistoci
i wiat³o do wiecznoci
a s³owo by³o
i osobliwoæ
ta geometria myli
raczej co ni¿ nic
czas i cia³o
gdy¿ u pocz¹tku raczy³e
na nas spojrzeæ
w dziesiêæ z minus czterdziestoma trzema
zerami sekundy
17 stycznia 2011
Wilno
Romualdowi Mieczkowskiemu

Wilno  drzwi z naszej przesz³oci
któ¿ je zamknie s³owem obcym?
Wilno  schody w Ostrej Bramie
któ¿ wymodli na nich mi³osierdzie?
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Wilno  pokój naszych wieszczów
któ¿ odbierze im rodowód?
Wileñskie palmy  odwiêtne szaty pamiêci
któ¿ spopieli ich koloryt?
Wilno  okno z naszej przysz³oci
któ¿ jej nam zabroni?
21 stycznia 2011
Samotnoæ
nazwana i bezimienna
obca w pustych pokojach
swoich myli
nobliwa w beznadziei
i dostojna z nadziei
przechodzi
w poprzek czasu
16 sierpnia 2011
Igraszki wiosny lub spotkanie po latach
zadzwoñ z zielonym dniem
i pop³yñ b³êkitnym czasem
dla ciebie, dla mnie
przyjd z ró¿anym p³atkiem
i munij jasnym zapachem
dla ciebie, dla mnie
spójrz têczy okiem
i oddychaj srebrnym deszczem
dla ciebie, dla mnie
przytul dr¿eniem d³onie
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i dotknij p¹sowym westchnieniem
dla ciebie, dla mnie
obejmij umiechem ust
i b¹d mi³osnym dreszczem
dla ciebie, dla mnie
17 sierpnia 2011
Jeden czasu kawa³ek
strzêpek czasu
nie z twojej przestrzeni
fatalne nic
kawa³ek chwili
jeden moment
zawsze inny ni¿ zamierzy³e
potrz¹sasz nim a¿ do destrukcji
szukasz
tylko twojego czasu
18 sierpnia 2011
Wiecznie m³oda
przysz³a do mnie
ciep³¹ noc¹
chcia³a pozostaæ na zawsze
ten jeden raz
nie mogê przestaæ ciê kochaæ
na stacji
w taxi
w moich mylach
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nie chcê ciebie spotykaæ
po latach
o poranku
dojrza³¹
ten jeden raz
zawsze m³oda
18 sierpnia 2011
Podró¿nik
noc¹ z³ama³a moje serce
teraz jak podró¿owaæ
poprzez ciemnoæ za dnia
19 sierpnia 2011
W domu Adama
zasiedli Nobliwi u boku mickiewiczowskiego
trzynastozg³oskowca
pop³yn¹³ s³owotok niecodziennoci
kwili duch chwili znad Wilii
zdawa³o siê
pl¹tali i b³¹dzili teraniejszoci¹
podnios³a jeszcze ta proza
zdawa³o siê
wyszli Nobliwi wy¿si i wysmukli przesz³oci¹
przyb¹d duchu i odmieñ
zdawa³o siê
pozosta³o pogranicze
znak trzech panów na M
poezj¹ zamilkli poeci
26 sierpnia 2011
Zbigniew Zalas
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DOCIEKANIA
CZY ADAM MICKIEWICZ ZNA£ LITEWSK¥ MOWÊ?
Tadeusz Zubiñski
W³anie, jakie jêzyki zna³ nasz wieszcz narodowy? Wiadomo  w³asny, bo polski, w odmianie
pó³nocno-wschodniej, kresowej, która skutkiem
s³abn¹cej ³¹cznoci z rdzeniem polszczyzny archaizowa³a siê i przybiera³a coraz wiêcej nalecia³oci,
dzi bymy powiedzieli  bia³oruskich. Poza tym
ochoczo nurza³ siê w ulubionym Stryjkowskim, w
³acinie i grece  w Kownie by³ na etacie nauczyciela ³aciny, ale to wówczas by³o zwyczajne wyposaAdam Mickiewicz na ¿enie inteligenta. Bia³oruski zna³ z podwórka, fransztychu Alojzego Li- cuski  z salonu i dla lektury, niemiecki, angielski i
genzy Niewiarowicza oczywicie urzêdowy  rosyjski, mo¿e  ciut hebrajski, podstawy na pewno jakie posiada³. A jak to by³o z litewskim?
Jest to pytanie prowokacyjne i tylko z pozoru retoryczne. Otó¿
utar³o siê, ¿e wieszcz nie zna³ litewskiego, ja poniek¹d w to w¹tpiê.
Naturalnie, w szko³ach Mickiewicz nauk litewskiego nie pobiera³, ale
przecie¿ móg³ ch³on¹æ z przys³owiowego powietrza i kole¿eñstwa, jako
¿e za kolegê ze szkolnej ³awy mia³ przysz³ego zbieracza litewskiego
folkloru, literata i autora pierwszej historii Litwy w jêzyku litewskim,
Simonasa Daukantasa (Szymon Dowkont, 1793-1864). Ale na ile
wch³on¹³ tej codziennej, gwarowej litewszczyzny?
Pytanie pozostaje otwarte. Parê dygresji na tak. Otó¿ przyjaciel poety, filareta Cyprian Daszkiewicz, ale tu nie o niego chodzi,
przekaza³ w listach z roku 1828 z Moskwy, z Petersburga, pisanych
do przyjaciela na Litwie informacjê, i¿ razem z Mickiewiczem mi³o
spêdzaj¹ czas na
obiadkach u niejakiego Koz³owskiego, gdzie jest
muzyka i pieni
rodzime, a szczególne wra¿enie
robi pieñ litew- Simonas Daukantas (Szymon Dowkont) i jego podobiska  tak, ¿e ser- zna na wspó³czesnym 100-litowym banknocie litewskim
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ce w piersi ³omocze, ale lojalnie zaznacza, ¿e
on litewskiego nie rozumie, wiêc rodzi siê pytanie: kto piewa³ po litewsku?
Z kolei, Józef Bohdan Zaleski, który swego
czasu bardzo czêsto zachodzi³ do Mickiewiczów,
ju¿ w okresie paryskim zanotowa³, ¿e spêdza³
wieczory na wspominkach, pospo³u piewali pieni litewskie, bia³oruskie i ukraiñskie, nie mówi¹c
o polskich, a Adam chêtnie i obficie dzieli³ siê swymi
wspomnieniami z dzieciñstwa. To ¿e Zaleski, lir- Józef Bohdan Zaleski
nik kresowy, zna³ ukraiñski, jest potwierdzone,
ale nie wiem, czy zna³ litewski, zatem znów powraca to samo pytanie:
kto piewa³ po litewsku?
Ten sam Zaleski przekaza³ informacjê, ¿e w okresie profesury Mickiewicza w Lozannie (1839-1840) obaj udali siê na wycieczkê w okolice Mont Blanc, a po drodze, odpoczywaj¹c na poboczach, raczyli
siê piewkami polskimi i litewskimi. Inny znajomy poety, malarz Alojzy Ligenza Niewiarowicz, notabene ten, któremu zawdziêczamy
wietn¹ charakterystykê wieszcza  tak aparycji, jak i osobowoci,
w swych zapiskach opowiada o pewnej Wigilii u Mickiewiczów, kiedy to córka poety, pierworodna Maria (Marynia), zasiad³a do pianina
i odpiewa³a litewsk¹ dajnê, czym bardzo poruszy³a Niewiarowicza,
który z przykroci¹ stwierdzi³, ¿e nie mo¿e doceniæ jej ca³oci i urody, gdy¿ nie zna litewskiego. Wtedy gospodarz obruszy³ siê i j¹³ mu
wyrzucaæ: jak tak mo¿na, to siê nie godzi nie znaæ litewskiego! Ju¿
bardzo leciwa Maria stwierdzi³a, ¿e nie zna i nie zna³a litewskiego, a
ow¹ dajnê, zreszt¹ jedn¹ z najbardziej popularnych  Oj, liko, liko,
nauczy³a siê mechanicznie  jak papuga, od Korylskiego.
W³anie z Korylskim, inne nazwisko Kiebecki vel Kobecki, ³¹cz¹ siê
dalsze nasze dociekania. Pisuj¹cy w narzeczu ¿mudzkim, bywalec w
domu Mickiewiczów i stary ich znajomy, pamiêtliwy ¯mudzin, jak siê
uda³o ustaliæ ok. roku 1851 lub1852, co potwierdza syn poety W³adys³aw, jak to mia³ we zwyczaju, wieczorem w domu Mickiewicza odpiewa³ parê litewskich dajn. Naraz poeta zauwa¿y³, ¿e Korylski piewa b³êdnie i aby go skorygowaæ, pochwyci³ kartkê papieru, na której a
vista zapisa³ skorygowane teksty owych trzech piosnek. Oto one:1
1
a kartka by³a reprodukowana [w]: M. Brensztejn i O. Otrêbski, Dajny litewskie zapisane
przez Ad. Mickiewicza, Wilno 1927, str. 7, 10. Legenda to tym, jakby poeta mia³ korygowaæ
teksty litewskie, tak bardzo barwna, jest dot¹d bardzo ¿ywa, np. Les³aw Bartelski w swej
opowieci paradokumentalnej (sic !) Mickiewicz na Wschodzie ka¿e Marysi piewaæ t¹ drug¹
pioseneczkê o ¿o³nierzyku, co to na chy¿ym koniku przez pola pomyka, przy ³o¿u chorej
matki , i to w obu wersjach: litewskiej i polskiej.
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1. Ejk, Tatuszeli i bytiu dar¿a
Tinaj saldej, migosi
Wieletlis puti, bitelis huýë
Ou¿elelis subavos
Timaj saldei migoie

2. Aj, to ¿alnieros par ³auka
O, musu niera kam isz joti
Tatuszys senas, brolelis jaunas
O, musu niera kam isz joti

3. Ej warneli, jod warneli isz
Szwecios szalelis
Parneszk muna tu kaulelus
Ir muna seseli
Oczywicie trudno, nawet kieruj¹c siê estym¹, ba wiêcej  pob³a¿liwoci¹ dla wieszcza, uznaæ, ¿e jest to po litewsku, a tym bardziej 
wzorcowo po litewsku, ale ducha gminnej pieni jednak jako tam oddaje, za nie kanoniczn¹ literê. Sygnalizuj¹c to i owo, chcia³bym zachêciæ innych, aby dalej i bardziej wnikliwie dr¹¿yli ten jak¿e smakowity
temat, no i od zawsze okolicznociowy.
Tadeusz Zubiñski
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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PRZECZYTANE
CH£OPIEC Z WILNA
Ewa M. Zió³ek
Profesor W³adys³aw Zajewski, urodzony w
Wilnie w 1930 roku, wybitny intelektualista,
historyk XIX wieku, dyplomacji, autor wielu
wa¿nych pozycji naukowych  tak móg³by siê
rozpoczynaæ biogram autora tomiku poezji
Ch³opiec z Wilna. Nie pierwszy to ju¿ tom
poezji w dorobku Profesora. Swoje dzieciñstwo i m³odoæ spêdzi³ w Wilnie. Tam dorasta³ i tam jego radosne dzieciñstwo przerwa³o
szaleñstwo wojny. Prze¿y³ najpierw okupacjê
niemieck¹, potem tzw. wyzwolenie przez
armiê sowieck¹, a potem wygnanie ze wiata,
który zna³ i kocha³  ze swojego ukochanego miasta.
Ju¿ w powojennej Polsce ukoñczy³ studia historyczne w £odzi,
pod kierunkiem wybitnego mistrza historii, prof. Józefa Dutkiewicza,
ale nigdy nie zapomnia³, sk¹d pochodzi, gdzie s¹ jego korzenie. Profesor Zajewski nie chce byæ kojarzony wy³¹cznie ze swoj¹ prac¹ naukow¹, choæ niew¹tpliwie stanowi ona fundamentalny wk³ad w poznanie dziejów Polski XVIII/XIX w., historii Belgii, czasów napoleoñskich, Powstania Listopadowego, dzia³añ dyplomatycznych. Historia
to jego wielka pasja ¿ycia, pasja poznawania, ale te¿ pasja przekazywania tej wielkiej wiedzy, jej interpretowania. W koñcu  to te¿ chêæ opowiedzenia czytelnikowi swojej w³asnej historii. Teraz wiêc, po latach,
snuje niæ wspomnieñ, opowiada o swoim dzieciñstwie, o ukochanym
miecie, ulicy, domu. To te¿ opowieæ o ludziach, których siê zna³o,
lubi³o, o tym, jak wielka historia wp³ywa³a na ich ¿ycie, jak je przeora³a.
Opowiada o tym czytelnikowi w kolejnym ju¿ tomiku poezji autobiograficznej (wczeniej opublikowa³ Most Przechodni  Wilno  Nowy
wiat, 2007; Z Horacym opuci³em miasto moje, 2008; Morze ciemne
jak wino, 2009; W cieniu Horacego, 2010).
Poezja autobiograficzna to ciekawa forma pamiêtnikarska. Zamiast
konstruowania ci¹gu narracyjnego, pozwala autorowi wydobyæ z mg³y
niepamiêci wspomnienia ludzi, miejsc, zdarzeñ. Zamiast suchej opowieci otrzymujemy osobiste i g³êboko emocjonalne wspomnienia,
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tchn¹ce od pierwszej chwili wielk¹ mi³oci¹ do rodzinnego miasta.
Ch³opiec z Wilna to nie tylko tytu³. Ch³opiec z Wilna  to W³adys³aw
Zajewski, ni¹cy w swym gdañskim mieszkaniu o miecie dzieciñstwa,
ciep³ym, zachwycaj¹cym, którego ju¿ nie uda siê zatrzymaæ: Moje Miasto
Kiedy ni³em o tobie
Spacerowa³em po twoich ulicach
Pe³en zachwytu dla
Zapomnianych uliczek i ukrytych zau³ków
Zagubionych domów i ciep³ych
Nieznanych mi ludzi
Starego kruszej¹cego Zamku, krêtych schodów
Barokowych kocio³ów i z³ocistych kopu³ cerkwi
Odp³yn¹³em w nieznan¹ mi przestrzeñ
Chodzê samotnie w nieznanych mi miastach
Po ulicach, które nie wywo³uj¹ przyspieszonego
Bicia mego serca, z uczuciem
Przygaszonej latarni gazowej z XIX wieku...
Ten wiersz otwiera omawiany tomik i wprowadza od razu w jego
nastrój. Objawia przywi¹zanie autora do miasta dzieciñstwa, ale jednoczenie stanowi jakby literack¹ parafrazê s³ynnego obrazu Et in Arcadia ego. To w sielankow¹ krainê wiecznego szczêcia wdziera siê niepokoj¹ce przeczucie mierci.... I narasta z ka¿dym nastêpnym utworem, choæ pocz¹tkowo autor wspomina jedynie miejsca radosnego
dzieciñstwa, ch³opiêcych zabaw, ciep³ego domu, czu³¹ i kochaj¹c¹
matkê, kolegów-urwisów. Ale stale towarzyszy temu wspomnieniu coraz
silniejsze przeczucie zbli¿aj¹cego siê kresu szczêliwej Arkadii.
W wierszu Duma Jagielloñska opisuje piêkno Wilna, wyra¿a
swoj¹ dumê z tego, ¿e w tym miecie urodzi³ siê  w miecie tak
rozs³awionym wielu wybitnymi nazwiskami. Szczêcie Arkadii ginie, gdy Horyzont wojny nagle zbli¿y³ siê do miasta,/ Zburzy³ domy
i ca³¹ wynion¹ Arkadiê,/ S¹siadów do wiecznoci przeniós³, a mnie
wygna³ z miasta...
Opisuje wiêc Profesor lata okupacji, swój ch³opiêcy bunt przeciw
niemieckiej szkole, grozê wojny, unosz¹c¹ siê nad miastem na ka¿dym
kroku, cudowne ocalenie z ³ap ¿andarma, a potem tragiczne wyzwolenie  sowieckie bombardowania i ich okupacjê. W swojej poezji pokazuje te¿ próby oswojenia wszechobecnej mierci  przez ucieczkê w
wiat marzeñ, budzonych lektur¹ ksi¹¿ek, po które biega³ do bibliotek z
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nara¿eniem ¿ycia  Biblioteka. Nawiasem mówi¹c, ten wiersz mo¿e
wydaæ siê ca³kowicie niezrozumia³y wspó³czesnym pokoleniom nastolatków, zapatrzonym w ekrany komputerów i telewizorów.
A jednak to wiersz wa¿ny, bo w³anie on nie tylko mówi o sile
wyzwalaj¹cej literatury, ale doskonale opisuje pocz¹tki intelektualnej
przygody Profesora, która trwa ca³e jego ¿ycie. Mi³oæ do ksi¹¿ki pozwoli³a mu nie tylko prze³amaæ strach, ale te¿ przetrwaæ kilkuletni¹
grozê wojny, mierci, panosz¹cego siê z³a. W koñcu jednak zosta³ zmuszony opuciæ swój wiat, swoj¹ Arkadiê, udaæ siê na tu³aczkê, co
przejmuj¹co opisa³ w wierszu Po¿egnanie z Miastem:
Odlecia³em lotem samotnego ¿urawia
¯elazem cios w serce zadany,
Bólem odzywa siê, gdy widzê
Zaginione twarze mych s¹siadów
Bliskich i odleg³ych tajfunem
Wojny w wiecznoæ uniesionych.
To wielka rana w sercu poety, który patrzy³, jak szaleñstwo wojny
zmiot³o Arkadiê, wyrwa³o z niej kolegów, s¹siadów, pozostali ju¿ tylko
wspomnieniem, przeniesieni do wiecznoci. Pozosta³ sam poród
gruzów i wspomnieñ...
W drugiej czêci tomiku, zatytu³owanej Zagadka losu, autor znów
powraca do swoich wspomnieñ. lecz w nowym kontekcie. O ile pierwsza czêæ  Ch³opiec z Wilna  by³a wy³¹cznie wspomnieniowa, o tyle
w drugiej, bêd¹cej jej rozwiniêciem, pojawia siê zasadnicze pytanie:
dlaczego ja? Autor staje, zadziwiony faktem w³asnego ocalenia. Wszak
patrzy³ na mieræ tylu kolegów, przyjació³, s¹siadów, ludzi nieznanych,
w koñcu  Arkadii. Sam patrzy³ kilkakroæ jej w oczy, a cudem ocalony,
pyta o sens tego ocalenia. Przecie¿ móg³ zgin¹æ w jednej chwili, jak
ginêli inni, ci, których zna³. Jednak w jego poezji nie ma nic z daremnego szamotania siê osamotnionego poety w pustej przestrzeni kosmosu.
On wie, ¿e nie jest sam.
Ocalenie jednoznacznie przypisuje Bogu i Ostrobramskiej Madonnie. Wie, ¿e to jakie wybranie, jakby wród morza mierci Bóg powiedzia³: Ty nie umrzesz. Pozostaje tylko pytanie o sens: dla jakiego dzie³a zosta³ ocalony, choæ bezpowrotnie wyrwany z Arkadii? To, co uderza w poezji Zajewskiego, to ogromna wiara  subtelna, pozbawiona
egzaltacji, ale pe³na niezachwianej pewnoci, ¿e Bóg jest, ¿e postawi³
przed nim jakie zadanie, ¿e oczekuje od niego odpowiedzi. To wielka
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wiara w nieskoñczone mi³osierdzie Boga, której autor daje wyraz w
wierszu Zegar.
Odpowied na pytanie o sens ocalenia zawiera siê niew¹tpliwie w
ca³ym, pe³nym pasji ¿yciu Profesora. Tak¹ odpowied sugeruje on sam
w wierszach: Mój Mistrz, powiêconym pamiêci prof. Józefa Dutkiewicza i Wizyta. W poprzednim tomiku autor zamieci³ wiersz: Marek Aureliusz (W cieniu Horacego, s. 41), w którym s³awi³ cnotê wdziêcznoci
wobec swoich mistrzów i nauczycieli, bolej¹c nad dzisiejszym, egoistycznym wiatem, który nie chce nikomu niczego zawdziêczaæ. On sam jest
wdziêczny swojemu mistrzowi za to, ¿e pomóg³ m³odemu wygnañcowi
z Wilna  Arkadii, odnaleæ swoje miejsce, zadanie, odpowied na pytanie, po co go ocalono? I wbrew s¹dom materialistów i osobistym kosztom bêdzie dalej opisywa³ fragment po fragmencie historiê.
Wdziêczny za wszystko poeta nie tylko jednak oddaje siê pracy, jest
tak¿e, a mo¿e przede wszystkim pasjonatem ¿ycia. Nie poddaje siê
chorobie, bo tyle jeszcze do napisania, tyle do przeczytania, tyle dzie³
muzycznych do rozsmakowania siê w nich (Profesor jest przecie¿ te¿
znanym melomanem). Bo ¿ycie to wielkie oratorium na czeæ Stwórcy. W wierszu Staroæ, za Pitagorasem powie, ¿e trzeba trwaæ (...) na
posterunku, na którym postawi³ go Bóg  a ca³a reszta do Niego nale¿y.
Có¿ mo¿na napisaæ w konkluzji tego krótkiego omówienia najnowszego tomiku poezji Zajewskiego? Zawiera w sobie poetyck¹ refleksjê
autora nad ¿yciem i mierci¹, jest zapisem mi³oci do miasta dzieciñstwa  Wilna, do wszystkich tych, których tak tragicznie zabra³a wojna. Nie jest jednak ta refleksja pesymistyczna, choæ autor mówi o sprawach tak bolesnych. Ale mówi przez pryzmat swej g³êbokiej wiary, jak
wielki humanista w tym najlepszym znaczeniu tego s³owa  bo zakochany w najpiêkniejszym dziele Boga  ¯yciu.
Ewa M. Zió³ek
W³adys³aw Zajewski, Ch³opiec z Wilna, Wyd. AGNI, Pruszcz Gdañski 2011, s. 100.
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WILNO PROFESORA ZAJEWSKIEGO
Mieczys³aw Jackiewicz
Urodzi³ siê w Wilnie i tam mieszka³ z rodzin¹ do lipca 1945 roku,
nastêpnie z matk¹ i bratem wyjecha³ do £odzi, gdzie skoñczy³ liceum
ogólnokszta³c¹ce i odby³ studia historyczne na Uniwersytecie. Od jesieni 1955 pracowa³ w tu jako nauczyciel historii, a w 1960 roku zosta³
zatrudniony jako st. asystent w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku  w Katedrze Historii Polski i Powszechnej pod kierunkiem prof.
dra Witolda £ukaszewicza (1911-1975). Po roku pracy na uczelni doktoryzowa³ siê na Uniwersytecie £ódzkim na podstawie rozprawy pt.
Wolnoæ druku i rola opinii publicznej w powstaniu listopadowym. Po
szeciu latach, w 1967 roku, a wiêc doæ szybko, uzyska³ habilitacjê
na podstawie rozprawy Walki ugrupowañ politycznych w powstaniu
listopadowym 1830-1831 i zosta³ samodzielnym pracownikiem naukowym w wieku 37 lat.
Od tego czasu wilnianin W³adys³aw Zajewski sta³ siê znanym i cenionym w Polsce historykiem. Jego dorobek naukowy jest imponuj¹cy. Jako
samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Historii PAN, w Zak³adzie Historii Gdañska, wielce przyczyni³ siê do powstania kilkutomowej
Historii Gdañska i Historii Pomorza. Swoje kwalifikacje kszta³towa³ i
uzupe³nia³ kilkakrotnie na stypendiach naukowych we Francji i w Belgii.
Owocem tych pobytów by³y wybitne prace naukowe: W krêgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830-1831, Trzy powstania narodowe 1794,
1830, 1863  z udzia³em profesorów Stefana Kieniewicza i Adama Zahorskiego, Powstanie listopadowe 1830-1831 i inne.
Jako organizator nauki, przy Instytucie Historii PAN zorganizowa³
zespó³ autorski z³o¿ony z 15 profesorów, specjalistów nauk historycznych ró¿nych pañstw europejskich, którzy wed³ug jego koncepcji przygotowali  jak pisze Zdzis³aw Kropid³owski  du¿e, dwutomowe dzie³o,
powiêcone losom Europy ponad napoleoñskiej: Europa i wiat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji (Warszawa 1991). Ksi¹¿ka ( )
skupia pracê takich autorytetów badawczych, jak profesorowie Stefan i
Jan Kieniewiczowie, Andrzej Zahorski, Zofia Libiszowska, Jerzy Skowronek, Jan Zió³ek, Lech Trzeciakowski, Ryszard Ko³odziejczyk i inni.
Wszed³ wiêc do nauki historycznej Polski na sta³e jako znawca zw³aszcza okresu powstania listopadowego oraz dziejów Europy rodkowej.
Da³ siê poznaæ tak¿e jako publicysta i popularyzator historii. Jego dorobek naukowy zawiera ponad 400 pozycji, nie licz¹c 20 artyku³ów w
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Tygodniku Powszechnym, które stanowi¹ osobny nurt jego publicystyki
spo³eczno-religijnej. Ksi¹¿ek indywidualnych  jak pisze Z. Kropid³owski 
profesor og³osi³ piêæ, by³ redaktorem
naukowym oraz wspó³autorem trzech
powa¿nych publikacji ksi¹¿kowych;
jego dzie³a doczeka³y siê wielu recenzji
w Polsce i za granic¹. Nie wszyscy jednak wiedz¹, ¿e jest on nietuzinkowym
poet¹, zafascynowanym rodzinnym
Podczas odnowienia doktoratu na
miastem Wilnem i Horacym.
Uniwersytecie £ódzkim. 2011
Mnie szczególnie podobaj¹ siê wiersze z pierwszej czêci ostatniej ksi¹¿ki Ch³opiec z Wilna, w których
Autor opisa³ swoj¹ dzielnicê rodzinn¹ Nowy wiat (dzi Naujininkai),
£ys¹ Górê po³o¿on¹ w koñcu Lipówki, z której jak na d³oni widoczne
jest miasto i tory kolejowe w kierunku Ponar i Nowej Wilejki, ulicê niegow¹ przed dworcem i Most Przechodni, po którym 13/14-letni W³adek
przechodzi³ do szko³y na ulicê Ostrobramsk¹, i na targ przy Stefañskiej.
Jak¿e trafnie opisa³ ulicê S³owiañsk¹ (dzi Bia³oruska), z jej specyficznymi drewnianymi domami i go³êbniakami na poddaszach... W wierszu
Alarm lotniczy pierwszego wrzenia 1939 profesor-poeta jak¿e realistycznie, lecz tak¿e enigmatycznie opisa³ pierwszy dzieñ wojny w Wilnie:
Przeraliwy dwiêk syren,
Ten pêd szalony od kolegi
Ze S³owiañskiej na ulicê niegow¹!
Bicie strwo¿onego serca,
W ogrodzie, tu¿ obok schronu,
Gdzie pad³em skulony na grzêdy
Sparali¿owany strachem
Nurkuj¹cych Stukasów nad nami
Ten nalot na Wilno dobrze pamiêtam i zrzucanie bomb, w³anie na
dzielnicê przy kolei, gdzie mieszka³ W³adek Zajewski. W tym czasie ja
mieszka³em na Zarzeczu, przy ulicy Po³ockiej i ogl¹da³em nalot samolotów niemieckich, podobnie jak autor wiersza, w wieku 9 lat. Oto co
napisa³em o tym wydarzeniu w swoich wspomnieniach:
Na ryneczku zarzecznym wykopano okopy, w których ¿o³nierze mieli
broniæ dzielnicy. W³adze miasta zarz¹dzi³y oklejanie na krzy¿ szyb okien86
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nych paskami papieru, te okleiny mia³y zabezpieczaæ szyby przed pêkniêciem na skutek wybuchów bomb niemieckich. Ubo¿si mieszkañcy
naszego domu oklejali szyby wyciêtymi w paski gazetami, bo w koñcu
sierpnia wala³y siê gazety wszêdzie, poniewa¿ ludzie poszukiwali informacji na temat zbli¿aj¹cej siê wojny. I ona wkrótce do nas nadesz³a.
I nadszed³ pi¹tek 1 wrzenia 1939 roku! Ju¿ wszyscy w naszym
domu wiedzieli, ¿e jest wojna. Oko³o po³udnia po raz pierwszy us³ysza³em w g³onikach, które zawieszono na s³upach na rynku zarzecznym,
g³os Tadeusza Bocheñskiego, informuj¹cego z niezwyk³¹ powag¹: Uwaga, uwaga, nadchodzi...
W tym dniu do szko³y nie poszed³em, bo ju¿ w po³udnie na miasto
posypa³y siê bomby. Od rana g³oniki chrypia³y: Uwaga! Uwaga, nadchodzi  I nadesz³y, raczej nadlecia³y samoloty, z czarnymi krzy¿ami i
posypa³y siê bomby; spad³y one w okolicach dworca i w innych miejscach miasta. Stara Gabszewiczowa, dewotka, mieszkaj¹ca na wysokim parterze, otworzy³a szeroko okno, wystawi³a przez nie du¿y krucyfiks i ¿egna³a nim niebo i lataj¹ce po nim niemieckie Stukasy, przy tym
g³ono na ca³e podwórko wo³a³a: Oto Krzy¿ Panski, uciekajci szatany!.
 Ot durna baba  rzuci³ w jej stronê starszy Grymka!  Zaraz
bomba babu zabiji, a ona ¿egna tych antychrystów! Uciekamy, ch³opcy, do schronu!
Jak¿e bliski mi jest wiersz Krok od gwa³tu, w którym poeta wspomina, jak jedzi³ do Kolonii Wileñskiej po jab³ka, które póniej sprzedawa³ na sztuki, pomagaj¹c matce w tych ciê¿kich latach wojennych. W
wierszu W ³apach ¿andarma wspomina, ¿e koperty, papier i o³ówki
sprzedawa³ urlopowanym ¿o³nierzom Wehrmachtu. Te wspomnienia
bliskie s¹ dla mnie, kiedy ja równie¿ jako pó³sierota (ojciec zmar³ w
1938), próbowa³em pomagaæ matce, handluj¹c na wsi wileñskiej ró¿nymi drobiazgami: sacharyn¹, kamyczkami do zapalniczek, flaszeczkami z benzyn¹, niæmi i ig³ami. Ale jeli 13- letni W³adek z powodzeniem dorabia³ do bud¿etu domowego, to ja, niestety, ponios³em w tej
dziedzinie absolutn¹ klêskê. W swoich wspomnieniach napisa³em:
We wrzeniu 1942 roku, pewnego razu, niejaki pan wirtun z Bia³ego Zau³ka zaprosi³ do siebie do ogrodu Waciuka, Romka, Tadziuka.
Grymków i mnie. Usiedlimy w altance, pan wirtun poczêstowa³ nas
owocami i powiedzia³:
 Ch³opaki! Chcecie zarobiæ?  Pewno, ¿e chcemy  krzyknêlimy
chórem.
 Jest taka sprawa: ja wam dam towar  kamyczki do zapalniczek,
flaszeczki z benzyn¹, sacharynê, bibu³kê do papierosów, machorkê. A
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wy z tym towarem pójdcie za Now¹ Wilejkê  do £oników, Grygajæ,
nawet pod Mickuny i tam wymienicie ten towar na jajka, mas³o, sery.
Tylko uwa¿ajcie, ¿eby was nie oszukali. Jeli wam siê uda wszystko
wymieniæ  praca bêdzie dla was sta³a. Zarobicie i rodzicom pomo¿ecie Ale sza! Nikomu ani s³owa, a jak bêdziecie szli do Nowej Wilejki
i dalej do wiosek, idcie nie szos¹, lecz obok szosy, najlepiej lasem,
¿eby Niemcy was nie zobaczyli.
No i poszlimy By³o nas czterech: Waciuk, Tadziuk Stecki, Grymka i ja  najmniejszy i najs³abszy. Mamie nie powiedzia³em o tej eskapadzie, ale poszed³em dlatego, ¿eby siê ch³opcom przypodobaæ, ¿e jestem
odwa¿ny i silny, bo mam ju¿ 12 lat! Doszlimy szczêliwie, nikt nas nie
zatrzyma³  ot, szli sobie ch³opcy z woreczkami na plecach Z Nowej
Wilejki skrêcilimy na £oniki i ka¿dy z nas zapuka³ do wybranej chaty.
 Czaho?  spyta³ kud³aty ch³op.
 A ja na wymianê przynios³em, niech pan zobaczy; wezmê ser,
jajka, mas³o
 Nu paka¿y, szto tam u torbie majesz  mrukn¹³ ponury ch³op. I
wysypa³ na brudny stó³ ca³¹ zawartoæ mojego plecaka.
 Aha, niczoha, usio heta mnie patrebna! Dobra! Ja usio biaru, a ty
szczaniuk paszou won! Won skazau! Idzi won, a to pahalaszkaj u sraku dastaniesz
 Ale¿, proszê pana, to nie moje, to jeden pan da³ na wymianê
Proszê mi zap³aciæ  prosi³em draba p³aczliwie.
 Ka¿u, paszou won, bo palicaja pazawu, ska¿u szto ty spiekulant Won z chaty, hauniuk!  I zamachn¹³ siê na mnie kawa³kiem
drewna, które le¿a³y pod przypieckiem.
Uciek³em z p³aczem i nawet nie pamiêtam, jak dotar³em do domu.
Poskar¿y³em siê Mamie, chocia¿ siê ba³em, ¿e oberwê, bo poszed³em na tê
spekulacjê bez pozwolenia. Mama z swoich zapasów, bo niedawno by³a
u nas jej siostra Janina z Zielonego Gaju, wziê³a ser, 10 jaj i poszlimy do
pana wirtuna. Mama odda³a mu te swoje zapasy, zap³aci³a 100 ostmarek
i na tym skoñczy³a siê moja kariera handlowca, spekulanta.
Wiersze wileñskie Profesora przypominaj¹ mi topografiê naszego
miasta: na Tatarskiej on abonowa³ ksi¹¿ki, a przecie¿ i ja chodzi³em do tej
prywatnej biblioteki, gdzie sympatyczna pani za 1 markê miesiêcznie
wypo¿ycza³a polskie ksi¹¿ki. W³adek Zajewski chodzi³ do Szko³y Powszechnej nr 5 przy ulicy Ostrobramskiej, a ja  do Szko³y Powszechnej nr 11
przy ulicy Zarzecznej 5. Mieszkalimy od siebie daleko, w innych dzielnicach, ale na pewno, nie wiedz¹c o sobie, moglimy siê spotykaæ przy
Ostrej Bramie, lub na ulicy Wielkiej, gdzie w czasie okupacji, w budynku
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dawnego klasztoru jezuitów mieci³a siê nasza, wtedy 30-sta szko³a.
Wiersz £ania kolejowa przypomina mi ³aniê Sztrausa przy Pop³awskiej, gdzie przed wojn¹ z ojcem u¿ywa³em k¹pieli, a w czasie okupacji
niemieckiej przyjaciel ojca, pan Kazimierz, prowadzi³ mnie do ³ani, która,
jak pisze poeta by³a ród³em czystoci nawet, jeli brakowa³o nam myd³a.
Ile¿ to wspomnieñ wileñskich nios¹ te utwory poetyckie! Czytaj¹c
je, gdy zamknê oczy, widzê i Most Przechodni (obecnie betonowy) i
ulicê Sawicz, i Ostrobramsk¹, Tatarsk¹ i Szklan¹, dzi prawie pust¹,
od tamtych tragicznych czasów prawie nie zamieszka³¹
Poezja, któr¹ Profesor zawar³ w tomiku Ch³opiec z Wilna, ma te¿,
jak s³usznie zauwa¿y³ prof. Waldemar T³okiñski, cechy historycznego
eseju, a tak¿e wiele dramatyzmu lat ch³opiêcych w miecie dzieciñstwa
i z okresu dorastania, gdzie splata³y siê kultury kilku narodów, gdzie
obok Polaków mieszkali Rosjanie starowiercy, zwani w Wilnie Bur³akami, Tatarzy, Karaimi, a tak¿e Bia³orusini i Litwini, którzy nap³ynêli
do naszego miasta ju¿ w koñcu 1939 i na pocz¹tku 1940 roku. W tych
wierszach pana czytelnik znajdzie wiele faktów z czasów 1939-1945, z
tym ¿e niektóre z tych faktów s¹ realne i w naszych czasach.
Wiersze Zajewskiego nie mog¹ byæ obce, bowiem ka¿dy rodowity
wilnianin przypomni lata wojny i okupacji, czasami ze ³z¹ w oku wspomni samego siebie z Nowego wiatu, Lipówki lub Nowostrojki czy
£osiówki, albo z Zarzecza, a ten, kto Wilna nie zna, ze zbiorkiem Ch³opiec z Wilna mo¿e poznawaæ rodzinne miasto Autora, bowiem znajdzie tu
przedwojenne nazwy ulic, placów i rzek, wzgórz i parków, dzielnic podwileñskich  Koloniê Wileñsk¹ Tadeusza Konwickiego, która dzi nosi
obc¹ nazwê Pavilnys. Razem z nim i jego ksi¹¿k¹ mo¿emy spacerowaæ
po miecie poznaj¹c jego rodzinne k¹ty, zw³aszcza te z dawnej ulicy
S³owiañskiej i niegowej, gdzie niewiele zmieni³o siê od tamtych czasów.
Na zakoñczenie chcia³oby siê potwierdziæ s³owa Waldemara T³okiñskiego, ¿e czytelnik odkrywa, i¿ pozostaj¹ mu w pamiêci nie tylko
opisy i fakty, lecz równie¿ doznania estetycznej delikatnej, osobistej
intymnoci poety i w tym w³anie tkwi najwiêksza wartoæ zaprezentowanej poezji.
Mieczys³aw Jackiewicz
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Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, Biblioteka Znad Wilii 4
(dalej BZW), Wilno 2011, ISBN 978-9986-532-06-4, s. 160
Ksi¹¿ka zawiera 5 rozdzia³ów: Canaletto malujê Wilno, Pytanie o korzenie,
Pokochaæ Warszawê, Bia³e i czarne oraz Dwa miody, ze 134 wierszami, napisanymi
w ostatnich 2-3 latach. I choæ dotykaj¹ one ró¿nych smaków, to na plan pierwszy
wysuwaj¹ siê kwestie to¿samoci w warunkach pogranicza kultur, szukania ojczyzny
przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usi³uj¹ odci¹æ od wielowiekowych
korzeni. Autor próbuje odpowiedzieæ na pytanie: co dzi oznacza pisaæ po polsku na
Litwie i gdziekolwiek b¹d poza Polsk¹. Obok liryki znajdziemy strofy pe³ne humoru, a czasem i autoironii. Poeta jest autorem 28 fotografii wileñskich, zamieszczonych na oddzielnych wklejkach.
Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta. Zebra³, opracowa³
i zdjêcia wykona³  Romuald Mieczkowski, BZW 3, Wilno 2009,
ISBN 978-9986-532-057, s. 160
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, ISBN 978-9986-532-04-0, s. 88
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, ISBN 978-9986-532-03-3, s. 120
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, ISBN ......, s. ....
Tomik wierszy nagrodzonych na poetyckim konkursie im. Zbigniewa Herberta w serii
Polska Literatura na Kresach, z przedmowami 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.
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JÓZEF PI£SUDSKI A LITWA
PRZED UZYSKANIEM NIEPODLEG£OCI
Zenowiusz Ponarski
Józef Pi³sudski a socjaldemokracja litewska w koñcu XIX wieku
Pocz¹tki socjaldemokracji litewskiej (sd)
zwi¹zane s¹ z nazwiskami dwóch szlachciców
z powiatu poniewieskiego, i co warto podkreliæ, nie znaj¹cych litewskiego. Przywódca rosyjskich mienszewików, (prawego skrzyd³a socjaldemokratów), Julij Martow, zes³any do Wilna i tam zamieszka³y w latach 1893-1895, zaprzyjaniony z litewskimi socjalistami i znaj¹cy wileñskie realia koñca XIX stulecia, wspomina³: G³ównymi postaciami (litewskiej sd) byli: student kazañski Morawski (Zaj¹c) i dr Domaszewicz, w moich czasach byli pod wp³ywem
litewskiego ruchu ludowo-demokratycznego i zastanawiali siê nad oddzieleniem litewskiego socjalizmu od polskiego (L. Martow, Zapiski
socjaldemokraty, Berlin 1922, ros.).
Kim byli wymienieni Morawski i Domaszewicz? Alfons Morawski
urodzi³ siê w zubo¿a³ej szlacheckiej rodzinie. Z socjalistyczn¹ myl¹
zapozna³ w gimnazjum w Szawlach, a póniej na studiach akademickich w Charkowie, Kazaniu i Kijowie w latach 1888-1889. Na pocz¹tku 1889 opuci³ Instytut Weterynaryjny w Charkowie i przeniós³ siê na
ten sam kierunek studiów w Kazaniu. Utworzy³ tam kó³ko studenckie.
W grudniu 1890 by³ w Petersburgu aresztowany i skazany na piêæ
miesiêcy aresztu. Po odbyciu kary powróci³ do stron rodzinnych, gdzie
w 1892 roku by³ ponownie aresztowany za dzia³alnoæ polityczn¹.
Pojêcie dzia³alnoci takiej w owych czasach obejmowa³o pracê w kó³kach owiatowych, studenckich, rzemielniczych, robotniczych i innych.
Mog³y mieæ one charakter owiatowy samopomocowy zawodowy, polityczny b¹d inny. Morawski zamieszkuje w Wilnie, gdzie w latach 18941895 organizuje litewsk¹ grupê socja³-demokratów, licz¹c¹ 20-30 osób.
Napisa³ wraz z doktorem Domaszewiczem program. Przyjêty zosta³ na I
Zjedzie Partii Socjaldemokratycznej, którego oboje byli organizatorami.
Andrzej Domaszewicz pochodzi³ te¿ z drobnej szlachty i mieszka³ w
Poniewie¿u. Studiowa³ w Kijowie i bra³ udzia³ w pracy kó³ek rosyjskich
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narodników. Od 1893 mieszka³ w Wilnie, gdzie od razu w³¹czy³ siê do
dzia³alnoci kó³ek robotniczych, prowadz¹cych dzia³alnoæ w jêzyku polskim i borykaj¹cych siê z brakiem w³asnej literatury. Jeszcze przed utworzeniem litewskiej partii sd, jej przywódcy du¿¹ wagê przywi¹zywali do posiadania w³asnej bibu³y. Przywódcy litewskiej sd byli nieprzychylni wobec polskich socjalistów. Dochodzi³o nawet do ostrych zatargów miêdzy nimi.
Dzisiaj po latach trudno dojæ prawdziwych przyczyn wzajemnych
zatargów, ale s¹dziæ nale¿y, ¿e pocz¹tkowo w grê chodzi³y bardziej
wzglêdy ambicjonalne ani¿eli ró¿nice ideologiczne, które wówczas jeszcze by³y niezbyt okrelone. Mo¿na to przeledziæ wyranie na podstawie dokumentów programowych. I tak I zjazd litewskiej sd z maja
1896 roku przyj¹³ program partii, w którym przewidziane by³o utworzenie samoistnej demokratycznej republiki w oparciu o lun¹ federacjê, sk³adaj¹c¹ siê z Litwy, Polski i in. pañstw. A ju¿ II zjazd, który
odby³ siê rok póniej, postulowa³ utworzenie federacyjnej republiki z
ziem rdzennej Litwy i spolonizowanych prowincji Bia³orusi i £otwy,
gdy siê od³¹cz¹ od Rosji. Wahania w przedmiocie przysz³ego ustroju
Litwy wynika³y z obawy, ¿e rozgraniczenie ziem WKL spowoduje rozwa³kowanie ziemi ojczystej, a wiêc organizmu narodowego. Morawski
sta³ na stanowisku, ¿e wskutek znacznej ró¿norodnoci ludnoci Wilna
i okolic, gdzie zrodzi³ siê litewski ruch sd, popularny by³ przyk³ad szwajcarskiej federacji.
O tych planach autonomicznych pisa³ Pi³sudski 25 padziernika 1898
roku do Londynu: Gada³em ju¿ parê razy z ich przedstawicielami, no i
dalej jak do federacji, niewiadomo z kim i niewiadomo dlaczego,
dojæ nie mog³em; nie mogli nawet wykrztusiæ, ¿e chc¹ federowaæ z
Polsk¹, a nie czem innem. Jeli pocz¹tkowo dosz³o do wspó³pracy
miêdzy socjalistami obu narodów  PPS dostarcza³a litewskim sd w
jêzyku polskim broszury i ulotki, to wspó³praca ta wkrótce zosta³a
przerwana. Jak t³umaczyli socjaldemokraci litewscy, nieufnoæ, podejrzliwoæ i nader dra¿liwa mi³oæ
w³asna liderów PPS, pochodz¹cych
z ziem Litwy historycznej przewa¿nie pochodzenia szlacheckiego,
wzmog³a niechêæ Litwinów wobec
socjalistów polskich. A przecie¿ pocz¹tkowo, gdy rozpoczê³y siê wzajemne oskar¿enia, na czele litewskiej
sd tak¿e byli ludzie pochodz¹cy z tej¿e
Julij Martow, Andrzej Domaszkiewicz szlachty.
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Sentymenty litewskie Józefa Pi³sudskiego
Prof. Andrzej Romanowski jest autorem
wietnej pracy o losach Polakach w XVIIXX stuleciu pt. Jak oszukaæ Rosjê?, w której
sporo miejsca powiêca Pi³sudskiemu. Jeden
rozdzia³ zatytu³owany jest Pi³sudski, Litwa i
m¹droæ etapu, a drugi  Stary Pi³sudski.
Zostawimy na boku dojrza³ego mê¿a stanu i
Cezaria Baudouin de Costarzej¹cego siê marsza³ka. Zatrzymamy siê
urtenay-Jêdzejewiczowa
przy m³odym socjalicie, stawiaj¹cym na ziemi przodków pierwsze kroki w walce o socjalizm i wolnoæ: W dzieje
minionego stulecia Józef Pi³sudski wniós³ dowiadczenie odrêbne  litewskie. Ja chytra Litwina jestem  wyznawa³ 28 listopada 1930 
Ja zawsze mówiê, ¿e nie jestem Polakiem, bo bym siê czêsto za panów
wstydzi³. W Polsce nigdy jednej rozmowy zrobiæ nie mo¿na. Tylko ja
robiê jedn¹ rozmowê, ale  nie jestem Polakiem.
Cytat ten pochodzi z ksi¹¿ki Romanowskiego, który napisa³: Jest rzecz¹
oczywist¹, ¿e s³owa te nie oznaczaj¹ przynale¿noci do narodu. Jêzyka litewskiego (¿mudzkiego  jak wtedy zwykle mówiono) Pi³sudski nie zna³
zupe³nie, czu³ siê natomiast obywatelem nieistniej¹cego pañstwa  Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, jednego z dwóch, obok Korony, czêci sk³adowej dawnej Rzeczypospolitej. Wspomnia³, ¿e Pi³sudscy (czy te¿ Pi³sudzcy,
bo w obocznej formie u¿ywano równie czêsto) byli  wed³ug herbarza
Seweryna Uruskiego  rodzin¹ ¿mudzk¹, od pocz¹tku XVIII stulecia nale¿¹c¹ do najzamo¿niejszych w swojem województwie. wiadomoæ narodowa Pi³sudskiego by³a wiêc tyle¿ poczuciem ³¹cznoci z ca³oci¹ spo³eczeñstwa, mówi¹cego po polsku, co pamiêci¹ o w³asnych, ¿mudzkich
korzeniach. Jeli z ca³oci¹ tych wywodów nale¿y siê zgodziæ, to stwierdzenie, ¿e Pi³sudski nie zna³ zupe³nie mowy litewskiej nie jest prawdziwe. Z
wielu róde³, tak¿e litewskich wiadomo, ¿e zna³ jêzyk ¿mudzki, okrelany
niekiedy jako pogañski Cezaria Baudouin de Courtenay-Jêdzejewiczowa
napisa³a, ¿e Józef Ginet Pi³sudski by³ z krwi i koci Litwinem. wiadom by³
tego. Zna³ genealogiê swej rodziny, jej zasiedzia³oæ, wroniêcie od niepamiêtnych czasów w ¯mud. Czu³ swój typ etniczny zaznaj¹cy siê tak wyrazicie (Niepodleg³oæ, t. VI, Londyn 1958).
Mieczys³aw Lepecki, adiutant marsza³ka, wspomina³, ¿e ten mu opowiedzia³, ¿e jego dziadek Tomasz Billewicz, mieszkaj¹cy na ¯mudzi i
pocz¹³ wyliczaæ kasztelanów i starostów ¿mudzkich, koligatów i krewnych Billewiczowskich (Od Sybiru do Belwederu, Warszawa 1939).
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Litwin Jonas Rugis, o którym mowa by³a w
zwi¹zku z ojcem marsza³ka, wspomina³: Mia³em
mo¿noæ us³yszeæ o przysz³ym marsza³ku Józefie Pi³sudskim, od zamieszka³ego w Szweksznie, Juozapasa Rupysa. Studiowa³ na wydziale prawa Uniwersytetu w Petersburgu i tam go pozna³. Józef Pi³sudski rozmawia³ po litewsku i nie unika³ przyjani
z pochodz¹cymi z tego kraju ¿mudzinami. Rupys
opowiada³, ¿e gdy J. Pi³sudski by³ aresztowany, prosi³ towarzyszy o przys³anie mu ró¿añca.
Mieczys³aw Lepecki 
Pi³sudski, spotykaj¹cy siê w rosyjskiej stoli- adiutant marsza³ka
cy ze ¯mudzinami i prosz¹cy o ró¿aniec, by³ Bronis³awem, jego bratem, studiuj¹cym na uniwersytecie petersburskim i
zaprzyjanionym z wieloma osobami. Józef Pi³sudski by³ aresztowany
w Wilnie i nigdy nie mia³ bli¿szych kontaktów w Petersburgu. Po prostu, Rupys, nauczyciel ze Szweksznie i lokalny dzia³acz, móg³ nie znaæ
bli¿ej stosunków rodzinnych Pi³sudskich. £atwo skojarzy³ znajomego
Pi³sudskiego z lat studenckich, z marsza³kiem Polski, o którym na Litwie by³o g³ono. Przekaza³ on jeszcze jedn¹ ciekawostkê, bez powo³ania na jakiekolwiek ród³o: Przez ca³e ¿ycie Józef Pi³sudski zachowa³
g³êboki sentyment wobec ¯mudzi. Wiedzia³em ze s³yszenia, ¿e ju¿ jako
marsza³ek i wódz Polski drog¹ okrê¿n¹ przes³a³ ok. 5000 litów na koció³ w Pojutrze. Wedle S³ownika Geograficznego (t. VIII, 1887): Pojutrze, dwór rz¹d i w nad rzek¹ Jur¹, pow. rossieñski, okr. pol. Jurborg, o 67 w. od Rossieñ, kilka w. od Taurog, mia³a w 1859 r. 13 dm. i
60 mk., koció³ kat. par. od 1850 r. niegdy filialny par. kroskiej. Obecnie zamieniony na koció³ fil. par. Taurogi, p.w. w. Jana, wniesiony z
drzewa w 1750 r. przez obywatela Pi³sudskiego. Za prawdziwoci¹ tej
informacji przemawia okolicznoæ, ¿e koció³ek
w Pojutrze, wraz z kilkoma domami, sp³on¹³
podczas Wielkiej Wojny. W 1921 roku zbudowano ma³y drewniany koció³ek, wymagaj¹cy
sprzêtów liturgicznych. Miejscowoæ dwa lata
póniej mia³a 13 domów, w których mieszka³o
oko³o stu mieszkañców. W¹tpiæ nale¿y, aby taka
nieliczna spo³ecznoæ by³a w stanie zapewniæ
potrzebne rodki dla wyposa¿enia nowej wi¹tyni. Marsza³ek Pi³sudski móg³ o tym wiedzieæ i
Brat marsza³ka  Bro- rzeczywicie przes³aæ wspomnian¹ kwotê na
nis³aw Pi³sudski
potrzeby wspomnianego koció³ka. Fakt ten
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mo¿liwie by³ wiadomy miejscowej
spo³ecznoci i ich s¹siadom. St¹d
te¿ relacja Rugisa, który powo³a³
siê na zas³yszan¹ historiê.
O sentymencie Józefa Pi³sudskiego do bliskich sobie miejsc dowodzi relacja W³adys³awa Wielhorskiego o spotkaniu z nim w Belwederze w marcu 1919 roku, podczas sk³adania mu ¿yczeñ imieninowych: Naczelnik Pañstwa pod- W³adys³aw Wielhorski i jego Wsposzed³ kolejno do delegacji z Gub. mnienia z prze¿yæ w niewoli sowieckiej
Kowieñskiej  wspomina³.  Zbli¿y³ siê do mnie  ¿o³nierza w mundurze
szeregowca. A pan sk¹d?  Z Rosieñskiego.  Rosieñski powiat
du¿y, co najmniej cztery Kongresówki.  Spod Skaudwill.  To ju¿
lepiej; niedaleko stamt¹d do Szy³el (oczy mówi¹cego b³ysnêli iskrami
srebra i czerwieni)  i do Jury. Zna pan Jurê. Najpiêkniejsz¹ rzekê ¯mudzi. P³ynie w g³êbokim w¹wozie, a wylewa po burzach jak potok górski.
A Szyùele Ðilelë  powtórzy³ po litewsku nazwê miasteczka  to znaczy
bory, a raczej borki Je¿eli Pan wróci na ¯mud, proszê pozdrowiæ
bory szy³elskie, co tak pachn¹ ¿ywic¹, no i moj¹ znajom¹ z m³odzieñczych lat, porywist¹, szumi¹c¹, kapryn¹, a tak piêkn¹ Jurê. Relacjê o
spotkaniu Wielhorski zakoñczy³ refleksj¹: W Józefie Pi³sudskim ¿y³ czas
rodzinnego kraju
Ta mi³oæ nie prze¿ywa i nie blaknie nigdy (Niepodleg³oæ, Nowy Jork, t. 8, 1972).
Maj¹tek Szy³ówka, jak niegdy nazywano Szy³ele, w dawnych czasach nale¿a³ do Pi³sudskich. Szy³ele nale¿a³y niegdy do Norwidów,
Dondo³owskich, Wo³³owiczów, a w koñcu do hr. Platerów, od których
drog¹ spadku przesz³y na w³asnoæ Pi³sudskich (S³ownik Geograficzny
, t. XII, Warszawa 1892). Wielhorski zapamiêta³ fascynacjê marsza³ka i po latach przypomnia³ tê rzekê. Po latach, jako dyrektor Szko³y
Nauk Politycznych w Wilnie, wyda³ w 1938 ksi¹¿kê Litwa wspó³czesna, w której napisa³: Jura. D³ugoæ  167 km. Dorzecze  ok.3800 km.
Jest typow¹ rzek¹ Wy¿yny ¯mudzkiej, przez któr¹ p³ynie z okolic Retowa na po³udnie i wpada do Niemna ko³o Taurog. Odznacza siê krêtym,
g³êbokim korytem i doæ znacznym spadem (ok. 62 cm na 1 km biegu).
Przep³ywa przez piêkne lasy. Sp³awna na przewa¿nej czêci swej d³ugoci. Nad Jur¹ le¿¹ miasteczka: s³awny ongi Retów ks. Ogiñskich i
radziwi³³owskie Taurogi, obecnie awansowane zosta³y na miasto powiatowe i posiadaj¹ blisko 7000 ludnoci.
95

JÓZEF PI£SUDSKI A LITWA

A teraz ju¿ wiemy, dlaczego piêkna Jura osta³a siê w pamiêci
marsza³ka. Warto przy tym wspomnieæ, ¿e Niemcy przed wypraw¹ na
Wschód zainteresowali siê t¹ ksi¹¿k¹ i w 1941 w Berlinie wydali j¹ pt.
Das hettige Litaen. Wracaj¹c do wspomnieñ Rugisa, przytoczy³ jeszcze
jeden przekaz, który nale¿y odnotowaæ: Hrabina Janina Plater, jad¹c ze
Szweksznie do Warszawy, spotka³a marsza³ka Pi³sudskiego na przyjêciu
w poselstwie Rumunii, z okazji przyjazdu ministra spraw zagranicznych.
Gdy Pi³sudski dowiedzia³ siê, ¿e tutaj jest pani ze Szweksznie, poprosi³ j¹
do salonu, w którym rozmawia³ z gociem z Rumunii. O d³u¿szej rozmowie z Pi³sudskim osobicie opowiedzia³a mi Platerowa. Po przywitaniu
siê ¿a³owa³, ¿e zapomnia³ na tyle jêzyk litewski, ¿e nie chce ryzykowaæ
rozmowy po litewsku i rozmawia³ z ni¹ po francusku. Rozpytywa³ szczegó³owo o okolice Szweksznie, Tenen i W³adys³awowa (lit. Naumiestis),
przypominaj¹c sobie bardzo dok³adnie ró¿ne miejsca, drogi i mosty. W
okolicy Rosieñ mieszka³o kilku potomków rodziny Pi³sudskich, gospodarz¹c w pozostawionym im (reform¹ roln¹) maj¹teczkach.
Do wspomnieñ o hr. Platerowej i jej bytnoci w Polsce kilka s³ów
komentarza. Nie jest podana data jej pobytu, a wiadomo, ¿e w Warszawie przebywa³a podczas odwiedzin szefa dyplomacji rumuñskiej. Z
wiarygodnego ród³a  Kroniki ¿ycia Józefa Pi³sudskiego (t. 2) wiadomo, ¿e rumuñski minister, ksi¹¿ê Demetriusz Ghika, by³ z oficjaln¹
wizyt¹ w Warszawie na pocz¹tku stycznia 1932 roku. Spotka³ siê 9
stycznia w Belwederze z marsza³kiem, a drugie spotkanie odby³o siê w
gmachu poselstwa Rumunii, na którym by³a obecna hr. Janina Plater,
ma³¿onka hr. Jerzego Platera (1875-1943), w³aciciela dóbr Szweksznie. Zawar³a z nim ma³¿eñstwo w 1912 roku, gdy by³ zastêpc¹ attache
wojskowego Rosji we Francji (od 1910) i mieszka³ u matki, przebywaj¹cej w Pary¿u. W tym czasie, w latach 1913-1917, ks. Ghika by³
pos³em Rumunii w Rzymie i niew¹tpliwie arystokraci ci siê znali. St¹d te¿ zaproszenie hrabiny Platerowej do poselstwa. Póniej Jerzy
Plater, jako b. carski wojskowy, a nadto obszarnik, zosta³ wywieziony do Republiki Komi,
gdzie zmar³ w lutym 1943.
Wspomniane Tenenie dla marsza³ka, bardzo
przywi¹zanego do rodziny, mia³o szczególne
znaczenie. W tamtejszym rzymsko-katolickim
kociele parafialnym, w trzy miesi¹ce od wybuchu powstania, 22 kwietnia 1863 roku odby³
Ksi¹¿e Demetrius N. Ghika
siê lub jego rodziców (po otrzymaniu dyspen96
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Typowe ma³omiasteczkowe koció³ki w Teneniach i Szy³eliach

sy biskupa, koniecznej ze wzglêdu na bliskie ich pokrewieñstwo). Kiedy
zakoñczy³ siê jego 5-letni okres zes³ania i przyby³ w lipcu 1892 roku do
Wilna, nastêpnie odwiedzi³ rodziców w Teneniach. Póniej by³ cigany
listem goñczym przez ¿andarmów, podano w nim w roku1895, ¿e ojciec
jego mieszka we w³asnym maj¹tku Tenenie. Przedstawilimy szczegó³y
stosunku Józefa Pi³sudskiego do kraju przodków i przywi¹zania do miejsc
zwi¹zanych z dzieciñstwem. Wybrane zosta³y przypadki mniej znane lub
prawie nieznane, a pominiête zosta³y rzeczy ju¿ znane i przywo³ywane w
wielu publikacjach, z których pragnê wyró¿niæ publikacjê Jerzego Surwi³y Spacerkiem z Marsza³kiem po ¯mudzi, Wilnie i Wileñszczynie. Zdarzenia, fakty, anegdoty (Wilno 2003).
Nigdy nie by³ obojêtny Litwinom, którzy w okresie miêdzywojennym, nie mogli mu darowaæ odebrania Wilna. Jeli jedni to traktowali z
wiêksz¹ b¹d mniejsz¹ rezerw¹, to dla innych by³ osob¹ wstrêtn¹, która zapomnia³a o swych korzeniach, czyli po prostu zdrajc¹.
Na Litwie ró¿nie bywa³o z okreleniem narodowoci i nie zawsze o
tym decydowa³o pochodzenie przodków. Znane s¹ przypadki, gdy szlachcic, Polak i katolik z urodzenia, przy koñcu ¿ywota by³ Bia³orusinem i
protestantem (np. publicysta i literat Franciszek Olechnowicz). Niekiedy
trzech synów jednego ojca i tej samej matki, jak Iwanowscy, stali siê
jeden Polakiem, drugi  Litwinem a trzeci  Bia³orusinem, i ka¿dy z
nich by³ aktywnym dzia³aczem poszczególnych ruchów narodowych.
Wielu osób, Polaków z pochodzenia, uwa¿a³o siê za Litwinów i
odegra³o wybitn¹ rolê w litewskim ruchu narodowym. Do nich nale¿a³o trzech braci Bir¿yszków, z których najstarszy Micha³ (Mykolas)
zosta³ rektorem uniwersytetu w Kownie i nawet przymierza³ siê do
objêcia stanowiska prezydenta Litwy. Jak dalece odszed³ od polskoci, wiadczy fakt, ¿e t³umacz¹c Pana Tadeusza na litewski, usun¹³ z
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niego s³owa odnosz¹ce siê do Polski, a gdzie
nie móg³ tego uczyniæ, tekst wykropkowa³. Po
zajêciu Wilna przez Wojsko Polskie stan¹³ na
czele utworzonego Komitetu Litewskiego i wydawa³ gazety w wielu jêzykach (litewskim, polskim, rosyjskim), kwestionuj¹ce prawa Polski
do Wilna. Prokuratura wileñska pragnê³a wytoczyæ ledztwo przeciwko niemu: Komendant (Pi³sudski) da³ instrukcje, ¿e o ile s¹ dane do skazania Bir¿yszki i towarzyszy za szpiegostwo wojZygmunt Beczkowicz
skowe  wspomina³ Kazimierz witalski  nale¿y ich zatrzymaæ bezkarnoæ w wiêzieniu, gdy¿ bezkarnoæ jest rzecz¹
z³¹. Je¿eli danych takich nie ma, lepiej ich odes³aæ do Kowieñszczyzny
(Diariusz 1919-1935, Warszawa 1992). Wkrótce po wyborach do Sejmu Wileñskiego, 4 lutego 1922 roku deportowano Mykolasa Birykê
wraz z 32 najbardziej aktywnymi dzia³aczami litewskimi i bia³oruskimi.
Z ich inicjatywy i innych powsta³ w Kownie Zwi¹zek Wyzwolenia
Wilna (ZWW), ciesz¹cy siê poparciem rz¹du Litwy. D³ugi czas by³
prezesem tej wp³ywowej organizacji, wyranie antypolskiej. Z czasem jego stosunek do Polski z³agodnia³. W lipcu 1935 roku, w zwi¹zku z zamiarem wyjazdu do Wilna, wyst¹pi³ z ZWW: 2 kwietnia (1935)
otrzyma³em od (wojewody) Beczkowicza list z dat¹ 27 marca, w którym zakomunikowa³ on, ¿e rz¹d polski zgodzi³ siê na mój trzymiesiêczny pobyt w Wilnie, o ile ust¹piê ze Zwi¹zku Wyzwolenia Wilna 
wspomina³.  By³em zdecydowany nie dzia³aæ w Wilnie antypañstwowo, przyby³em tam wraz z ¿on¹, otrzymuj¹c przed³u¿enie wizy na dalsze trzy miesi¹ce. Ale jeszcze wczeniej zacz¹³ myleæ bardziej tolerancyjnie. wiadczy o tym jego wypowied w prywatnym licie,
dowodz¹ca o nastêpuj¹cej ewolucji pogl¹dów: Od czasu wojny coraz bardziej zwracam siê w kierunku (mi³oci) do narodu, ale Ameryka tylko ca³kowicie zwróci³a spojrzenie na moj¹ s³aboæ. Zrozum
ksiê¿e, w moim uczuciu mieszcz¹ siê jednakowo
nasi najwiêtsi ksiê¿a i niekulturalni bolszewicy, w³adza i (co jest) poza ni¹, Litwin i nicpoñ
Polak  pisa³ w 1931 do ks. Norbertasa Pakalnisa.  Drogi mi jest naród Litwy niepodleg³ej (z
¿ydkami i polaczkami  z ³apownikami i spekulantami  z ca³¹ sw¹ niekultur¹). Bliscy mi s¹
szczególnie Wilnianie (tutaj jest miejsce dla wstrêtFr. Olechnowicz
nego Pi³sudskiego).
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Uparty Litwin i wybitny Polak
Na Litwie Józef Pi³sudski dla jednych by³ osobnikiem wstrêtnym, ale bliskim, a dla innych 
przedmiotem dumy. Niektórzy Litwini nie omieszkali wymieniæ go na pierwszym miejscu wród
rodaków, przez Polaków zrabowanych czy przyw³aszczonych. Oto jeden z licznych takich przyk³adów. Po pó³ wieku od mierci marsza³ka, historyk Pranas Èepenas napisa³: Polacy otrzymali
od Litwinów nie tylko wybitnych dzia³aczy politycznych  marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, prezyPranas Èepenas
denta G(abriela) Narutowicza, a tak¿e wielu pisarzy i artystów, wybitnych twórców: poetê A(dama) Mickiewicza, pisarza (Ludwika) Kondratowicza, kompozytora S(tanis³awa) Moniuszkê, rzebiarza P(iusa) Weloñskiego, jêzykoznawcê J(ana) Kar³owicza,
muzyka E(mila) M³ynarskiego i wielu innych (Historia nowo¿ytna Litwy, t. I, Chicago 1977, lit.) On¿e w tomie II 60-krotnie wymieni³ nazwisko marsza³ka.
Jak wiadomo, prezydent Litwy Smetona by³ do Polski i Pi³sudskiego ustosunkowany nieprzyjanie. Tak dalece by³ zawziêty, ¿e nawet
unika³ spotkañ towarzyskich z polskimi dyplomatycznymi przedstawicielami  wspomina³ Leon Mitkiewicz.  Podobno prezydent Smetona
mia³ kiedy wyraziæ siê: Polskiego pos³a jako g³owa Litwy mogê przyj¹æ
jedynie na Zamku Giedymina w Wilnie (Wspomnienia kowieñskie 19381939, Londyn 1968).
Wiedzia³ o tym marsza³ek i wysy³a³ mu pojednawcze sygna³y. Pamiêtaæ nale¿y Smetona, ¿e by³ pod sta³¹ presj¹ prawego skrzyd³a swojej
partii (narodowców), znacznej czêci wy¿szych wojskowych i wiêkszoci rz¹dowego aparatu. Wystêpowali zgodnie, mimo czêsto dziel¹cych ich ró¿nic, pod has³em: ¯adnej zgody z
Polsk¹ bez odzyskania Wilna.
Bezkompromisowym by³ ZWW, który cieszy³
siê du¿ymi wp³ywami w spo³eczeñstwie, organizuj¹c masowe kampanie wymierzone w Polskê,
takie jak paszporty wileñskie i inne. Emisariusze
Pi³sudskiego, tacy, jak mason Aleksander Lednicki, bliski jego przyjaciel Aleksander Prystor, zaufany dyplomata, ziêæ bankiera Rotschilda, Anatol
Muhlstein, nie doprowadzili do zgody z Polsk¹. Po- Gabriel Narutowicz
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dobnie jak inni wys³annicy
marsza³ka, nie osi¹gnêli normalizacji stosunków z Litw¹,
lecz przyczynili siê do pewnego ocieplenia stosunków
miêdzypañstwowych.
Smetona, g³osz¹cy nieprzyjañ wobec Pi³sudskiego,
by³ w pewnym stopniu pod
Leon Mitkiewicz i jego wspomnienia
jego urokiem. wiadczy o
tym jego korespondencja do litewskich dyplomatów z lat wojny, z USA,
gdzie przebywa³,. W przeró¿nych sytuacjach wspomina³ marsza³ka.
Tak w licie z 5 lipca 1942 roku do pos³a Litwy w Argentynie, krytykuj¹c niektórych polityków, napisa³ po polsku: Niech siê we w³asnym smrodzie udusz¹!  i doda³ po litewsku: Jak powiada³ Pi³sudski. A w licie z
8 kwietnia 1942 do pos³a w Waszyngtonie skrytykowa³ premiera, gen.
W. Sikorskiego, za unikania z nim spotkania podczas pobytu w USA.
Napisa³ wtedy pochlebnie o marsza³ku: Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Polacy ubolewali, dlaczego Pi³sudski si³¹ nie zagarn¹³ Litwy. Powiadali, ¿e wówczas
nie by³o by, ani sprawy Wilna i Kowna (Korespondencja Antanasa Smetony. 1940-1944, Kowno 1999, lit.).
O obecnym stosunku Litwinów wobec Pi³sudskiego wiemy z
wypowiedzi choæby prof. Liudasa Truski z Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie. Na pytanie korespondenta Kuriera Wileñskiego powiedzia³: Pi³sudski czêsto lubi³ powtarzaæ Jestem upartym Litwinem. Na pytanie, czy przynajmniej do roku 1920 Litwini
uwa¿ali go za swojaka? odrzek³ kategorycznie i jasno: Nie. Pi³sudski by³ z pochodzenia Litwinem, w duszy czu³ siê jednak Polakiem. Nigdy Pi³sudski nie bêdzie jednakowo ceniony na Litwie i w
Polsce. Dla Polaków Naczelnik Pañstwa jest symbolem niepodleg³oci, utrwalenia pañstwowoci, a dla Litwinów to nazwisko kojarzy siê przede wszystkim z utrat¹ Wilna.
Ale byli wybitni Litwini, którzy doceniali
Józefa Pi³sudskiego. Jednym z nich by³ polityk i dyplomata, sygnatariusz aktu niepodleg³oci Litwy, Jurgis aulis (1879-1948). Urodzi³ siê nieopodal Szwiekszni, z którymi marsza³ka tak wiele ³¹czy³o. W okresie Wielkiej
Wojny, kiedy Pi³sudski podj¹³ walkê o odrodzenie Polski, by³ jednym z twórców idei odro- Prezydent Antanas Smetona
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dzenia WKL. Sprawa ta jest prawie nieznana, rzadko poruszana, warto j¹
przypomnieæ. Zw³aszcza, ¿e jego rola w próbie restytucji WKL jest pomijana. Polityk litewski Petras Klimas odnotowa³ w dzienniku 6 styczna 1916
roku: Ciekawa odezwa  patrz, zosta³a za³¹czona. Konfederacja Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego  zupe³nie jak przed stu laty! Poczekamy, jak ta
konfederacja zacznie ¿yæ. Do chwili obecnej nie znamy ani jej podstaw, ani
te¿ d¹¿eñ, widocznie nie s¹ jeszcze ustalone. A pod dat¹ 13 kwietnia 1916
zapisa³ kolejn¹ wiadomoæ: Na zebranie grupy inteligentów nie przyszli
w³aciwi ludzie. Prawdopodobnie (Konfederacja) rozpadnie siê. Po drugiej odezwie, bardzo sprzecznej z pierwsz¹, (podczas) gdy uczestniczyli ci
sami ludzie  niektórym siê wyda³o, ¿e jest to dziwne i nieczestno (nieuczciwie).
Oto pierwsza odezwa Konfederacji, rozpowszechniona po polsku,
bia³orusku, litewsku i ¿ydowsku:
UNIWERSA£
Konfederacji Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
Dnia19 grudnia roku 1915 cz³onkowie organizacji Litewskich,
Bia³oruskich, Polskich i ¯ydowskich zawi¹zali KONFEDERACJÊ
WIELKIEGO KSIÊSTWA LITEWSKIEGO, d¹¿¹c wspólnymi si³ami
ku temu, by Ziemie Litewskie i Bia³oruskie, ongi w sk³ad
Wielkiego ksiêstwa Litewskiego wchodz¹ce, a obecnie przez Wojska Niemieckie zajête, stanowi³y w nowych warunkach historycznych nierozerwaln¹ ca³oæ na zasadzie USAMODZIELNIENIA LITWY I BIA£ORUSI W POSTACI JEDNOSTKI PAÑSTWOWEJ, Z ZAGWARANTOWANIEM PE£NI PRAW WSZYSTKIM NARODOWOCIOM, POMIENIONE TERYTORIUM ZAMIESZKUJ¥CYM.
W myl powy¿szej zasady, Skonfederowani apeluj¹ do wszystkich narodowoci, do wszystkich stanów, do wszystkich organizacji
i do wszystkich Obywateli Kraju, by zwa¿ywszy na donios³oæ wielkiej chwili dziejowej, zapomniawszy wzajemnych uraz, uprzedzeñ i
niedowierzeñ, dla dobra wspólnej Ojczyzny zg³osili swój akces do KONFEDERACJI WIELKIEGO KSIÊSTWA LITEWSKIEGO.
Rada Tymczasowa Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
Przytoczy³em pe³ny tekst Uniwersa³u Konfederacji WKL z 19 grudnia
1915, którego idee bliskie by³y Pi³sudskiemu. Marsza³ek nie wiedzia³ o
tych planach wskrzeszenia dawnego WKL, chocia¿ zna³ osobicie niektórych z tych marzycieli. Jednym z nich by³ Jan £uckiewicz (1881101
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Aleksander Lednicki; Anatol Muhlstein z ¿on¹; Aleksander Prystor

1919), wybitny bia³oruski dzia³acz niepodleg³ociowy, autor tej odezwy.
Potwierdzi³ to jego brat Antoni 30 padziernika 1939 we w³asnorêcznym
zeznaniu, napisanym w wileñskim wiêzieniu NKWD. Mo¿na mieæ obiekcje do wartoci tego rodzaju dokumentu, ale analiza
zeznania, a w³aciwie eseju historycznego, potwierdza jego wiarygodnoæ.
Drugim dokumentem Konfederacji by³a odezwa
z lutego 1916. Rozpoczyna siê s³owami: Obywatele, a koñczy siê wezwaniem: Stójmy, obywatele,
mocno, wytrwale a zgodnie bez ró¿nicy stanu, narodowoci i wyznania przy sztandarze naszej samodzielnej ojczyzny  Litwy i Bia³ej Rusi. Wiadomo ze róde³
Petras Klimas
litewskich i bia³oruskich, ¿e jej autorem by³ aulis.
Odezwa obszerna i konkretna. Ale jej tezy odpowiada³y tylko litewskim uczestnikom Konfederacji. Potwierdza to ¿ydowski jej uczestnik,
demokrata, dr Cemach Szabad w pimiennej relacji.
Nie wiemy, czy polski jej uczestnik, niezale¿ny socjalista, in¿. Aleksander Zasztowt, pozostawi³ na jej temat jakie notatki. Autor Bajek politycznych (1932) nie zadba³, aby napisaæ o wydarzeniu, które nie by³o
bajk¹. Korespondowa³em z jego córk¹, adw. Halin¹ Zasztowt-Sukiennick¹, zamieszka³¹
w Londynie, ale
wtedy nie interesowa³em siê Konfederacj¹. Zajmowa³ siê
ni¹ prof. Wiktor Sukiennicki. Gdyby
by³y jakie papiery
jego tecia na jej teJurgis aulys i jako pose³, w Warszawie 11 stycznia 1939 mat, on pierwszy
102

Zenowiusz Ponarski
by o nich wiedzia³. Pisz¹c o niej,
nie zna³ nawet ¿adnych nazwisk
jej uczestników (East Central Europe during world war I , t. II,
New York, 1984, ang.). A w publikacji Pocz¹tki Ober-Ostu i sprawa
Konfederacji W. Ks. Litewskiego
napisa³: Oparte na konkretnych Bracia £uckiewiczowie  Jan i Antoni
danych wyjanienie, kto Konfederacjê zainicjowa³ oraz kto i w jakim stopniu
j¹ popiera³, by³oby  moim zdaniem  bardzo po¿¹dane (Zeszyty Historyczne Pary¿, 28/1974).
¯yczeniu temu sta³o siê zadoæ, wiemy obecnie, kto by³ autorem jej
odezw i j¹ popiera³. By³a tworem niektórych wileñskich masonów 
Litwinów, Bia³orusinów, Polaków i ¯ydów, d¹¿¹cych od odbudowy Litwy historycznej, jako samodzielnego pañstwa.
Napisa³em o niej poni¿sze s³owa, które stanowi³y  moim zdaniem  przyczynê jej upadku: W
momencie powstania Konfederacji WKL spo³eczeñstwo nie by³o do niej przygotowane. Ka¿da narodowoæ mia³a inn¹ wizjê przysz³oci. Polacy spo- Dr Semach Szabad
gl¹dali w kierunku Warszawy, z któr¹ chcieli po³¹czyæ swój los, w formie federacji lub autonomii. Póniej wybrali pe³n¹
inkorporacjê. Litwini byli pocz¹tkowo przychylni idei WKL. W obawie
przed polsk¹ dominacj¹ postawili na Berlin, z którym zamierzali zwi¹zaæ
los Litwy etnograficznej ze stolic¹ w Wilnie. ¯ydzi nie byli przygotowani
do wspó³istnienia z narodami Litwy historycznej. Ogl¹dali siê na Moskwê. Kusi³ wielki rynek Rosji. Tylko Bia³orusini ³udzili siê, ¿e mo¿e

Micha³ Romer, siedzi  drugi z lewa; W³adys³aw Abramowicz
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powstaæ wspólne pañstwo z Litwinami, którzy siê od nich oddalali
(Konfederacja Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego 1915-1916, Bia³oruskie
Zeszyty Historyczne, 10/1998).
Józef Pi³sudski by³ bardzo przywi¹zany do myli odbudowy WKL i
by³by rad, gdyby wiedzia³, ¿e krajanie jego wysi³ek taki na papierze pod- Kazimierz witalski i jego biografia aujêli. On chcia³ j¹ zrealizowaæ wysi³- torstwa Tomasza Serwatki
kiem zbrojnym, ale wobec wielorakich przeszkód, tak siê nie sta³o. Póniej
próbowa³ rozwi¹zaæ sprawê Wilna w inny sposób. W tym celu 6 kwietnia
1919 spotka³ siê z przyby³ym z Litwy Micha³em Romerem oraz Aleksandrem Prystorem, W³adys³awem Abramowiczem i Kazimierzem witalskim. Rozwa¿ano sprawê przysz³ej w³adzy w Wilnie, powo³ania rz¹du polskiego z udzia³em Litwinów i z Micha³em Romerem na czele. Propozycja
przekazana za porednictwem Romera rz¹dowi w
Kownie nie mia³a szans urzeczywistnienia.
Litwini z kolei podejmowali ró¿ne kroki, dla
osi¹gniêcia porozumienia z Polsk¹, pod warunkiem, uznania pañstwa litewskiego ze stolic¹ w
Wilnie. Po stronie litewskiej, Jerzy Szaulis (JurIgnacy Paderewski
gis aulis) wystêpowa³ za pojednanie z Polsk¹.
Uczestniczy³ w rokowaniach polsko-litewskich w kwietniu-maju 1919
roku, okrelanych jako misja aulisa. Mia³ pe³nomocnictwo, do zawarcia porozumienia i nawi¹zania stosunków dyplomatycznych. Ale
nie mia³ zgody na federacjê b¹d konfederacjê. W nocie napisa³: mam
zaszczyt prosiæ o odpowied na pimie rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania niepodleg³oci Litwy z Wilnem, jako stolic¹.
By³ to warunek wstêpny dla prowadzenia rozmów. Delegacji, nieprzypadkowo towarzyszy³ bia³oruski minister BRL, p³k Konstanty Jezowitow (1895-1947). Dowódca bia³oruskiego pu³ku w
Grodnie, autor publikacji Bia³orusini i Polacy. Dokumenty i fakty z historii okupacji Bia³orusi
przez Polaków w l. 1918-1919,
jakby podkrela³ poparcie Bia³o- Profesorowie Regina Þepkaitë i Liudas Tuska
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rusinów dla postulatów litewskich. Po przybyciu
do Warszawy, Litwini nie zastali Naczelnika Pañstwa (zajêtego dzia³aniami wojennymi) i prezydenta, ministrów i ministra spraw zagranicznych, Ignacego Paderewskiego (przebywa³ w Pary¿u). Do
oficjalnych rozmów dosz³o 24 kwietnia, w których uczestniczy³ wiceminister spraw zagranicznych W³adys³aw Wróblewski i przewodnicz¹cy sejmowej komisji spraw zagranicznych, Stanis³aw Stanis³aw Grabski
Grabski. Grali oni na zw³okê, czekaj¹c na przyjazd Paderewskiego, w
rozmowach nalegali na przyjêcie ich punktu widzenia.
W tym czasie oddzia³y polskie wkroczy³y do Wilna  19 kwietnia, a
22-go Pi³sudski og³osi³ odezwê Do mieszkañców W. Ksiêstwa Litewskiego. Dosz³o dopiero 13 maja do spotkania Litwinów z Paderewskim, który namawia³ ich do federacji. A 21 maja spotkali siê z Pi³sudskim, który
popar³ propozycje swego premiera. W tej sytuacji aulis 16 maja uzna³,
¿e rozmowy do niczego nie doprowadz¹, o czym 22 maja powiadomi³
Paderewskiego. Stwierdzi³ wówczas, ¿e uznaje sw¹ misjê za zakoñczon¹
i opuszcza Warszawê. Przed wyjazdem spotka³ siê z Pi³sudskim i Paderewskim, którzy raz jeszcze starali siê go przekonaæ do federacji w zamian koncesji terytorialnych. aulis, zgodnie z wytycznymi swego rz¹du, propozycje te odrzuci³. Jedynym pozytywnym rezultatem tej bezowocnej misji by³ utworzony konsulat litewski w Warszawie. Konsulem
zosta³ od lat mieszkaj¹cy w stolicy Antanas Kasakaitis, który w 1923
powróci³ do Kowna.
Jak podaje historyk litewski, Regina Þepkaitë, aulis po powrocie
31 maja 1919 roku z³o¿y³ sprawozdanie z pobytu, w którym napisa³, ¿e
Paderewski proponowa³ federacjê, ze wspólnymi si³ami zbrojnymi, wspólnymi finansami i wspóln¹ polityk¹ zagraniczn¹ (Litwa w labiryncie miêdzynarodowej polityki. 1918-1922, Wilno 1973, lit.). Mimo fiaska rozmów, aulis zachowa³ sentyment do Józefa Pi³sudskiego, z którym po
latach spotka³ siê w szczególnych okolicznociach w Wilnie.
(Cdn., pocz¹tek 45,46/2011)
Zenowiusz Ponarski
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UNIWERSYTET WILEÑSKI
NA RÓ¯NYCH ETAPACH SWEJ DZIA£ALNOCI
Akademia i Uniwersytet Towarzystwa Jezusowego
Akademia et Universitas Vilnensis Societas Jesu (1579-1782)
W po³owie XVI w. Uniwersytet Krakowski podupad³ i nie by³ w
stanie zapewniæ wykszta³cenia dla elit intelektualnych i politycznych
Rzeczypospolitej. Z inicjatywy Piotra Skargi, kaznodziei Zygmunta III,
powsta³ pomys³ powo³ania drugiej wy¿szej uczelni  w Wilnie. Znalaz³szy poparcie króla Stefana Batorego, rozpocz¹³ Skarga zabiegi o przekszta³cenie wileñskiego Kolegium Jezuickiego w uniwersytet, który mia³
byæ narzêdziem walki z reformacj¹. Akt erekcyjny Batorego z lipca
1578 nie zawiera³ pieczêci litewskiej i musia³ byæ wystawiony ponownie; wraz z aktem fundacyjnym podpisany zosta³ w Wilnie 1 kwietnia
1579, a 30 padziernika tego¿ roku papie¿ Grzegorz XIII wyda³ bullê,
która kolegium wileñskie podnosi³a do rangi uniwersytetu.
Oficjalnym jêzykiem wyk³adowym tej uczelni by³a ³acina, za wyk³adowcami byli uczeni, pochodz¹cy z ró¿nych czêci Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pocz¹tkowo mia³a ona wydzia³y filozoficzny, teologiczny i prawniczy. Uczelnia bardzo d³ugo stanowi³a jedyn¹ wy¿sz¹
szko³ê na terenie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Z czasem zakres
studiów zosta³ rozszerzony. Wielkie zas³ugi dla rozwoju uczelni po³o¿y³
kanclerz Kazimierz Lew Sapieha, który podarowa³ jej ok. 3 tys. tomów, tzw. Bibliothecae Sapiehana, i ufundowa³ katedry prawa kanonicznego i cywilnego. Za panowania W³adys³awa IV powsta³ pomys³
powo³ania wydzia³u medycznego. Zosta³ on formalnie otwarty w 1641,
jednak z braku zainteresowania przez szlachtê studiowania nauk medycznych, wydzia³ praktycznie nie dzia³a³.
Akademia Wileñska sta³a siê wa¿nym orodkiem kontrreformacji w
WKL. Jej profesorami byli m. in. Piotr Skarga, Jakub Wujek, Marcin
Laterna i Miko³aj £êczycki. Do najbardziej znanych uczonych , zwi¹zanych z jezuickim okresem uczelni, nale¿¹ te¿ Maciej Kazimierz Sarbiewski  poeta, pisz¹cy po ³acinie i polsku, Wojciech Wijuk Koja³owicz, który jest autorem pierwszej, pe³nej historii Litwy, Marcin migielski, autor popularnego w ca³ej Europie podrêcznika logiki.
W XVIII w. na uczelni tej opracowano zasady gramatyki i ortografii jêzyka litewskiego i rozpoczêto wydawanie pierwszych ksi¹¿ek po
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litewsku. W 1753 otwarto obserwatorium astronomiczne i utworzono
przy nim wydzia³ fizyki i astronomii.
Reforma pijarska (1750-1755) ominê³a Akademiê Wileñsk¹, jako
¿e dotyczy³a Szkó³ rednich. Dopiero po kasacie Zakonu Jezuitów
przyst¹piono do reformy szkolnictwa wy¿szego. Najwiêksze zas³ugi
w podniesieniu rangi Akademii Wileñskiej mia³ Marcin Poczobut Odlanicki, matematyk i astronom, a tak¿e poeta. Bêd¹c jeszcze m³odym
profesorem, rozpocz¹³ starania o za³o¿enie pierwszego w Polsce naukowego obserwatorium astronomicznego w Wilnie, co mu siê uda³o, dziêki pomocy ksiê¿nej El¿biety Puzyniny. Zaczêto je budowaæ w
1771, a ju¿ od 1773 wspólnie z Andrzejem Strzeckim Poczobut prowadzi³ sta³e obserwacje astronomiczne. W padzierniku 1780 zosta³
rektorem. Po kasacie zakonu, w 1773 Akademia Wileñska zosta³a przejêta i zreformowana na uczelniê wieck¹ przez Komisje Edukacji Narodowej. Jednym z elementów reformy by³o rozpoczêcie wyk³adania
po polsku i litewsku na niektórych wydzia³ach (literatury i historii
Polski i Litwy, nauk przyrodniczych i matematycznych).
Academia et Universitas Vilnensis
Uczelnia zachowa³a ³aciñsk¹ nazwê z której usuniêto s³owa Societas Jesu, zaczêto j¹ coraz czêciej nazywaæ Uniwersytetem. W okresie od reformy KEN do rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów
uczelnia prze¿y³a krótki okres
ponownego rozkwitu. Mia³a m.in.
najlepszy w Polsce wydzia³ medyczny. Jedyn¹ przeszkod¹ dla
przeprowadzenia pe³nej reformy
by³ brak w kraju warunków technicznych i osobowych dla obsadzenia profesorami, mówi¹cymi
po polsku dwóch uniwersytetów.
Dlatego Poczobut zacz¹³ zabiegaæ
o przyjazd z zagranicy wybitnych
naukowców, którzy byliby w stanie podnieæ poziom nauczania.
Wród pierwszych, ci¹gniêtych
do Wilna, byli medyk Stefan Bi- Stefan Batory popar³ ideê za³o¿enia Akasio z Pawii we W³oszech (najwa¿- demii w Wilnie, a j¹ rozwin¹³ Kazimierz
niejszy uniwersytet europejski Lew Sapieha; Piotr Skarga i Jakub Wujek
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tamtej epoki), przyrodnik Jean E. Gilibert z Lyonu we Francji oraz francuski chirurg i po³o¿nik Miko³aj Regnier.
W efekcie ukoñczonych reform dosz³o w 1781 do przemianowania
Akademii. Uzyska³a ona nazwê
Pañstwowa Szko³a G³ówna Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
Schola Princeps Magni Ducatus Lithuaniae (1782-1795)
Nadal odczuwalny by³ brak odpowiednich si³ profesorskich. Z pocz¹tkowych dziesiêciu zaledwie
profesorów w 1782, w ci¹gu czterech lat kadra naukowa rozros³a siê
do kilkunastu, co pozwoli³o w 1785
utworzyæ dwa wydzia³y: fizyczny i
moralny. Do kolegium fizycznego
nale¿a³y nauki fizyczne, lekarskie i
przyrodnicze; do kolegium moralnego  filozofia, prawo, literatura.
Medycyna wci¹¿ jeszcze by³a w
Wilnie na niskim poziomie. Z nowych profesorów Polaków przybyli w tym czasie: matematyk Fran- Miko³aj £êczycki i Kazimierz Maciej
ciszek Narwojsz, który z inicjaty- Sarbiewski; Marcin Poczobut-Odlawy podkanclerzego Antoniego Ty- nicki i ksiê¿na El¿bieta Puzynina
zenhauza pracowa³ w Komisji Skarbowej Litewskiej przy czyszczeniu
Niemna; profesor teologii Micha³ Karpowicz, najs³awniejszy kaznodzieja
XVIII w., póniejszy biskup wigierski; oraz Gwilhelm Kaliñski, teolog,
historyk Kocio³a, który uczy³ studentów krytyki róde³.
Zaczê³y siê te¿ rozwijaæ nauki przyrodnicze, przyby³ Hieronim Stroynowski, pijar, proboszcz w kociele akademickim w. Jana w Wilnie, profesor ekonomii politycznej i prawa natury, póniejszy rektor. Na katedrê
prawa kanonicznego i cywilnego przyjêto Kornelego Poco³ejewskiego. Katedry obejmowali równie¿ sprowadzani z zagranicy wybitni naukowcy.
Do Wilna przybyli w tym okresie: Johann G. Forster, przyrodnik, antropolog i botanik, pochodz¹cy ze szkockiej rodziny od XVII w., osiad³ej na
Pomorzu Gdañskim (w 1772-1775 uczestnik ekspedycji Jamesa Cooka);
W³och Józef Sartoris, filozof i medyk, profesor chemii i farmacji w wie¿o
za³o¿onej katedrze chemii; Austriak Jan A. Lobenwein, lekarz i anatom,
który zwi¹za³ siê z Akademi¹ i przez kolejnych 17 lat by³ dziekanem wy109
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dzia³u medycznego, a póniej rektorem. On to
wprowadzi³ w Wilnie uroczysty obrz¹dek promowania magistra medycyny na stopieñ doktora na
wzór Uniwersytetu Oksfordzkiego, zorganizowa³
te¿ amfiteatr medyczny,
salê prosektoryjn¹ i muAntoni Tyzenhauz i Hieronim Stroynowski
zeum anatomiczne.
W latach 1793-1794, mimo wojen w Koronie i na Litwie, Szko³a
nie zosta³a formalnie zamkniêta, chocia¿ m³odzie¿ posz³a wówczas
do powstania, a czêæ kadry opuci³a Wilno. Po III rozbiorze Rzeczypospolitej Szko³a znalaz³a siê na terenie zaboru rosyjskiego. W
pocz¹tku 1795 uniwersytet zosta³ otwarty. Mia³o to byæ  w oczach
w³adz rosyjskich  dowodem zupe³nego uspokojenia i normalnego
¿ycia. W 1796 w³adze rosyjskie przemianowa³y Uniwersytet, otrzyma³ on nazwê
Wileñska Szko³a G³ówna
Schola Princeps Vilnensis (1795-1803)
W 1797 uczelnia zdoby³a najwiêksz¹ si³ê profesorsk¹ ówczesnej Polski 
Jêdrzeja niadeckiego, wykszta³conego w zachodnich
uniwersytetach chemika, lekarza, biologa, filozofa, autora pierwszego polskiego
podrêcznika chemii i twórcy polskiego s³ownictwa Jêdrzej (grafika Jerzego Hoppena) i Jan (porchemicznego. Od 1798 tret Józefa Peszki) niadeccy
roku Szko³a G³ówna Wileñska dzieli³a siê na trzy wydzia³y (kolegia):
fizyczny (z naukami przyrodniczymi), moralny (póniej wydzielono
literaturê i historiê, które ujêto w oddzielny wydzia³, uzupe³niony o
katedrê malarstwa  traktowano je teoretycznie jako teoriê barw i
zjawisk optycznych oraz jako historiê malarstwa, katedrê tê obj¹³ malarz Franciszek Smuglewicz), oraz medyczny.
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Wilenskij imperatorskij uniwiersitiet
Imperatora Universitas Vilnensis (1803-1832).
Z chwil¹ wst¹pienia na tron Aleksandra I
w roku 1801, reorganizacj¹ Wileñskiej Szko³y
G³ównej zaj¹³ siê ksi¹¿ê Adam Jerzy Czartoryski. Nowy kszta³t uczelni mia³ zachowaæ zdobycze Komisji Edukacyjnej, a jednoczenie zapewniæ niezale¿noæ finansow¹ i autonomie
wewnêtrzn¹. Dziêki zabiegom Czartoryskiego,
w styczniu 1803 roku cesarz Aleksander I podpisa³ dekret o utworzeniu Cesarskiego Uniwersytetu w Wilnie, w miejsce Szko³y G³ównej. Adam Jerzy Czartoryski
Równoczenie utworzony zosta³ Wileñski Okrêg Naukowy, który przej¹³
opiekê nad Uniwersytetem oraz maj¹tki pojezuickie na ziemiach Litwy,
daj¹c uczelni siln¹ pozycje finansow¹. Samo otwarcie nowego Uniwersytetu nast¹pi³o uroczycie 9 wrzenia 1803 roku. Wprowadzono
po raz pierwszy togi oraz mundury profesorskie; ustanowiono god³a
wydzia³owe. Uniwersytet podzielony zosta³ na cztery wydzia³y: fizyczno-matematyczny, lekarski, wszech nauk moralnych i politycznych oraz
literatury i sztuk piêknych.
Pierwszy ze wspomnianych wydzia³ów, najlepiej wyposa¿ony, obejmowa³ te¿ chemiê i mineralogiê. Wydzia³ lekarski by³ w upadku; dawa³
siê odczuwaæ brak wykszta³conych profesorów. Wydzia³ nauk moralnych i politycznych obejmowa³ prawo, teologiê oraz historie i filozofiê.
Wydzia³ filologiczny obj¹³ literaturê i sztuki piêkne  uczono w nim
poezji i wymowy, maj¹cej charakter estetyczny; kszta³cono literatów,
wyrabiano gust i smak przez poznanie literatury klasycznej i nowo¿ytnej oraz sztukê. Dlatego do³¹czono do niego katedrê malarstwa. Wyk³ady prowadzono w jêzyku polskim. W obawie przed zupe³nym wynarodowieniem kadry naukowej, której wiêkszoæ pochodzi³a z zagranicy, wysy³ano na
studia zagraniczne
wileñskich absolwentów, którzy po powrocie mieli wyk³adaæ na Uniwersytecie.
Do Wilna przybyli
w tym czasie m.in.:
Godfryd E.t Groddeck, Ludwig H. Bojanus i Józef Frank gdañszczanin God111
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fryd Ernest Groddeck, który
obj¹³ katedrê filologii; Niemiec
Ludwig Henryk Bojanus na katedrê weterynarii oraz przede
wszystkim patolog Józef Frank,
profesor medycyny w Pawii i
Wiedniu, za³o¿yciel Wileñskiego Towarzystwa Lekarskiego.
W 1806 przyby³ i zosta³ rekto- Joachim Lelewel i Micha³ Baliñski
rem astronom Jan niadecki, starszy brat Jêdrzeja, najwybitniejszy ze
wszystkich rektorów Cesarskiego Uniwersytetu w Wilnie. Dokona³ on
przegl¹du mo¿liwoci naukowych uczelni.
Stan kadry przedstawia³ siê nastêpuj¹co: 23 profesorów, kilkudziesiêciu asystentów, adiunktów, wice profesorów, kilku lektorów, nauczyciele
tañca, fechtunku i muzyki. Znakomita wiêkszoæ wykszta³cona na europejskich uczelniach. W roku 1815 powo³ano na katedrê historii Joachima
Lelewela, który wyk³ada³ w latach 1815-1818 i 1821-1824.W koñcu czerwca
1812 do Wilna dotar³y wojska polskie i francuskie pod wodz¹ Napoleona I.
Znaczna czeæ profesorów opuci³a miasto, uciekaj¹c do Petersburga.
Nauka zosta³a wstrzymana, a czêæ studentów i m³odszej kadry zaci¹gnê³a
siê do wojska. Po klêsce Napoleona na Uniwersytet zaczêli wracaæ wyk³adowcy z Petersburga, z zamiarem ograniczenia roli i autonomii uczelni.
Z histori¹ Cesarskiego Uniwersytetu zwi¹zany jest ruch filomacki,
którego efektem by³y aresztowania wród studentów, proces w roku
1824 i zes³ania lub wiêzienie w twierdzy. W 1817 powsta³ Zwi¹zek
Szubrawców, gromadz¹cy g³ównie profesorów Uniwersytetu. Jego inicjatorami byli m.in. Micha³ Baliñski i Jêdrzej niadecki. Szubrawcy wydawali Wiadomoci Brukowe  pismo satyryczne, zamkniête w 1822.
Po 1824 zacz¹³ siê powolny upadek. Kolejni rektorzy  matematyk
Józef Twardowski oraz s³yn¹cy z serwilizmu Wac³aw Pelikan  nie byli
w stanie podnieæ uczelni do wczeniejszej rangi. Ostateczny upadek
przypieczêtowa³o Powstanie Listopadowe 1830/1831 roku; ukazem z
1 maja 1832 car Miko³aj I poleci³
zamkn¹æ Cesarski Uniwersytet; wydzia³y: medyczny, nauk moralnych i
politycznych przekszta³ciæ w Akademiê Medyko-Chirurgiczn¹ i Akademiê Teologiczn¹. Obie zosta³y zlikwiJózef Twardowski i Wac³aw Pelikan dowane w 1842 roku.
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Uniwersytet Stefana Batorego (1919-1939)
Myl o wskrzeszeniu Uniwersytetu Wileñskiego pojawi³a siê
wród inteligencji wileñskiej ju¿ przed I
wojn¹ wiatow¹. W
1913 zwo³ano zjazd
przedstawicieli zarz¹- Józef Pi³sudski w medalierstwie, na inauguracjê
dów miejskich, na któ- wskrzeszonej wszechnicy wileñskiej przyby³ syn Adarym uchwalono, aby ma Mickiewicz  W³adys³aw
siê domagaæ za³o¿enia w Wilnie uczelni wy¿szej, jak proponowano 
akademii rolniczej. Jednak¿e w³adze rosyjskie nie da³y zgody na jej utworzenie. Dopiero podczas wojny myl wskrzeszenia uniwersytetu ¿ywiej
siê rozwinê³a. Prof. Józef Ziemacki ju¿ w listopadzie 1918 w pismach
wileñskich wyst¹pi³ o potrzebie wskrzeszenia uniwersytetu. W grudniu
tego¿ roku prof. Stanis³aw W³adyczko zainicjowa³ w Warszawie zwo³anie konferencji w jej sprawie. Konferencja ta by³a faktem, który nastêpnie doprowadzi³ do jego otwarcia w 1919.
W Wilnie dzia³aj¹cy w tym czasie Komitet Edukacyjny i Komitet
Polski równie¿ uchwali³y o jak najrychlejsze rozpoczêcie prac nad odbudow¹ wileñskiej wszechnicy. W dniu 28 grudnia 1918 zapad³a uchwa³a
Komitetu, która m.in. g³osi³a: Zwa¿ywszy, ¿e zniesienie uniwersytetu by³o
wtr¹ceniem kraju w stan barbarzyñstwa i
ciemnoty, by³o krzycz¹cym bezprawiem
przeciwko kulturze narodowej i ogólnoludzkiej, Komitet stwierdza nieprzedawnienie
prawa narodu polskiego do posiadania
w Wilnie w³asnej wszechnicy.
Powsta³a wtedy Komisja Organizacyjna pod przewodnictwem prof. Ziemackiego. Nastepnie prócz tymczasowych
w³adz akademickich i Komisji Organizacyjno-Rewindykacyjnej utworzono w
maju 1919 Komitet Wykonawczy Odbudowy Uniwersytetu, do którego weszli:
Józef Ziemacki i Stanis³aw W³a- dr Ludwik Kolankowski, pe³nomocnik
dyczko, w drugim rzêdzie  Adam Naczelnika Pañstwa, prof. Józef ZiemacWrzosek i Micha³ Siedlecki
ki, prof. Stanis³aw W³adyczko, prof. Fer113
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dynand Ruszczyc, Bronis³aw Umiastowski, Zygmunt Nagrodzki, in¿ynierowie Stankiewicz i
Wasilewski.
Praca, zapocz¹tkowana w Wilnie, znalaz³a
w Warszawie zrozumienie i poparcie ówczesnego szefa Sekcji Nauki i
Szkó³ Wy¿szych w Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Owiecenia
Publicznego prof. Adama Wrzoska. Dnia 11
padziernika 1919 Naczelnik Pañstwa i Naczelny Wódz, Józef Pi³sudski, wskrzesi³ w WilW³adys³aw Tatarkiewicz, Feliks Koneczny i Stani- nie Uniwersytet Stefana
s³aw Pigoñ; w drugim rzêdzie  Wincenty Luto- Batorego. Od sierpnia
s³awski, Konrad Górski i Tadeusz Cze¿owski; w trze- 1919 urz¹d rektora obj¹³
cim rzêdzie  Henryk Elzberg, W³adys³aw Zawadz- prof. dr Micha³ Siedlecki i Wiktor E. Staniewicz
ki. Dziêki jego staraniom
ju¿ jesieni¹ tego roku otworzono szeæ wydzia³ów: humanistyczny,
teologiczny, prawa i nauk spo³ecznych, matematyczno-przyrodniczy,
lekarski z oddzia³em farmaceutycznym i sztuk piêknych. Za³o¿ono
równie¿ bibliotekê, pracownie i kliniki. W 1937 Studium Rolnicze
przekszta³cono w Wydzia³ Rolniczy. Liczba studentów w roku akademickim 1919/1920 wynosi³a 547.
Inauguracja roku akademickiego odby³a siê 11 padziernika 1919 w
obecnoci Pi³sudskiego i syna Adama Mickiewicza  W³adys³awa. Wkrótce nast¹pi³a przerwa w dzia³alnoci uczelni spowodowana wojn¹ polskobolszewick¹; studenci i naukowcy wrócili do Wilna jesieni¹ 1921.
Kadrê USB stanowili profesorowie, pochodz¹cy z ca³ej Polski. W
ró¿nych latach wyk³adali w nim: Wincenty Lutos³awski, Marian
Massonius, W³adys³aw Tatarkiewicz, Feliks Koneczny, Stanis³aw
Pigoñ, Manfred Kridl, Konrad Górski, Stanis³aw Kocia³kowski,
Tadeusz Cze¿owski i Henryk Elzenberg, a tak¿e W³adys³aw Zawadzki, Wiktor E. Staniewicz, Aleksander Januszkiewicz, Stefan Ehren114
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kreutz, Wac³aw Komarnicki, Bronis³aw Rydzewski oraz malarze
Ferdynand Ruszczyc,
Tymon Niesio³owski i
Ludomir Slendziñski.
W 1919 otwarta zosta³a Biblioteka Uniwersytecka. W kolejnych
latach USB wzbogaci³
siê o Ogród Botaniczny,
Muzeum Etnograficzne,
Muzeum Przyrodnicze
oraz Obserwatorium Malarze-pedagodzy: Ferdynand Ruszczyc, Tymon
Astronomiczne, za³o¿o- Niesio³owski i Ludomir Slendziñski (autoportret), w
ne i kierowane przez drugim rzêdzie  naukowcy Aleksander JanuszkieWac³awa Dziewulskie- wicz, Wac³aw Komarnicki i Bronis³aw Rydzewski
go. W koñcu lat 20. liczba studentów osi¹gnê³a 3100 i do koñca istnienia wszechnicy uleg³a zmianie tylko w niewielkim stopniu. Mia³a
ona 13 rektorów, z których najwiêksze zas³ugi dla rozwoju uczelni
po³o¿yli Alfons Parczewski, wybitny znawca prawa kocielnego;
Wac³aw Dziewulski, astronom; Marian Zdziechowski, znawca literatury rosyjskiej; Czes³aw Falkowski, historyk Kocio³a; Witold C. Staniewicz, ekonomista, póniejszy minister reform rolnych; Stefan Ehrenkreutz, historyk prawa, któremu
przysz³o kierowaæ uczelni¹ w latach
ostatnich oraz pod okupacj¹.
Od grudnia 1939 zamkniêty Uniwersytet Stefana Batorego dzia³a³ w konspiracji: obradowa³ Senat pod przewodnictwem rektora, organizowano pomoc
kole¿eñsk¹ dla pracowników i ich rodzin, profesorowie nauczali, odbywano
egzaminy. Zajêcia odbywa³y siê na piêciu wydzia³ach (humanistycznym, teologicznym, prawa i nauk spo³ecznych,
matematyczno-przyrodniczym i lekarAlfons Parczewski i Czes³aw Fal- skim). Czêæ kadry naukowej znalaz³a
kowski; w drugim rzêdzie  Marian zatrudnienie w litewskich instytucjach.
Zdziechowski i Stefan Srebrny
W latach 1941-1944 w Wilnie pod oku115
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pacj¹ niemieck¹ USB nadal prowadzi³ tajne wyk³ady.
Zajêcia odbywa³y siê w ró¿nych mieszkaniach, le¿¹cych najczêciej na przedmieciach. Studenci otrzymywali zaliczenia przedmiotów na pimie, na zakoñczenie studiów otrzymywali dyplomy.
W 1945 roku profesorom i studentom dawnego USB nie by³o dane wróciæ do zajêæ uniwersyteckich. Wilno pozosta³o w granicach
Zwi¹zku Radzieckiego. Kilku profesorów i docentów znalaz³o siê na obczynie: w Londynie
Ostatni rektor USB powsta³a organizacja pod nazw¹ Spo³ecznoæ
Stefan Ehrenkreutz
Akademicka USB, której cz³onkami byli m.in.
Stanis³aw Kocia³kowski, Wac³aw Komarnicki, Walerian Meysztowicz i Marian Bohusz-Szyszko, którzy utworzyli szko³ê malarsk¹.
Znakomita wiêkszoæ ocala³ej kadry naukowej, administracja i studenci repatriowani zostali do Torunia, gdzie powstawa³ nowy uniwersytet. Przyjechali tam m.in.
rektor Wac³aw Dziewulski i
prorektor Tadeusz Cze¿owski
oraz profesorowie: Jan Priffer,
Henryk Elzenberg, Tymon Niesio³owski, Konrad Górski, Jerzy Remer, Wilhelmina Iwanowska, Stefan Srebrny, wielu innych. Uniwersytet Miko³aja Kopernika z dum¹ podkre- W Toruniu m.in. owocnie pracowali Wilhelmina Iwanowska i Jerzy Remer
la ci¹g³oæ tradycji USB.
Uniwersytet Wileñski 
Vilniaus Universitetas (1939-1943)

Pierwszym rektorem uczelni litewskiej by³ Mykolas Birika
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Po 17 wrzenia 1939 Wilno zosta³o zajête przez
wojska sowieckie, a nastêpnie, 26 padziernika przy³¹czone do Republiki Litewskiej, której w³adze pozwoli³y dzia³aæ USB do po³owy grudnia tego roku. Przyspieszono sesje egzaminacyjne i studenci, koñcz¹cy
studia otrzymali polskie dyplomy. 15 grudnia 1939
rektor Stefan Ehrenkreutz zorganizowa³ ostatni wiec
pracowników i studentów Uniwersytetu.
W miejsce USB powo³ana zosta³a litewska szko³a
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wy¿sza, która zachowa³a czêæ polskiej kadry profesorskiej, m.in. nadal pracowa³ prof. Jan Otrêbski. Uniwersytet zosta³ zlikwidowany w
1943 roku przez w³adze niemieckie.
Jesieni¹ 1944 wznowiono jego dzia³alnoæ. Jêzykiem wyk³adowym
by³ rosyjski, a litewski u¿ywany by³ g³ównie na Wydziale Filologii Litewskiej. Uczelnia rozrasta³a siê, a od roku 1955 nosi³a nazwê
Uniwersytetim. Vincasa Kapsukasa-Mickevièiusa
Valstybinis Vinco Kapsuko Universitetas (1955-1990)
Po odzyskaniu przez Litwê niepodleg³oci w 1990 roku uczelni przywrócono jej nazwê z krótkiego okresu lat 1939-1943, tj. Vilniaus Universitetas, a oficjalnym jêzykiem wyk³adowym sta³ siê litewski.
Uniwersytet Wileñski  Vilniaus Universitetas (od 1990)
Wspó³czesny Uniwersytet Wileñski sk³ada siê z 12 wydzia³ów,
w tym medyczny, 8
samodzielnych instytutów, 10 centrów naukowo-badawczych, Rektorzy Zigmas emaitis, Juozas Bulavas i najd³unajstarszej na Litwie bi- ¿ej pe³ni¹cy tê funkcjê w czasach radzieckich  a¿ 32
blioteki, Uniwersytec- lata  Jonas Kubilius
kiego Szpitala, Obserwatorium Astronomicznego, Ogrodu Botanicznego, Centrum Komputerowego i kocio³a akademickiego pod wezwaniem
w. Janów. W 2009 studiowa³o na nim oko³o 22 tys. studentów ( w tym
ponad 15 tys. na studiach dziennych).
Od 1991 uczelnia jest sygnatariuszem Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich oraz cz³onkiem kilku europejskich stowarzyszeñ i konferencji akademickich, wród nich The Utrecht
Network, zrzeszaj¹cego 26 zachodnio- i rodkowoeuropejskich
uniwersytetów, European UniRektorzy czasów niepodleg³ej Litwy  versity Association (EUA).
Rolandas Pavilionis oraz rektor obecny Wspó³pracuje z wieloma uniwerBenediktas Juodka
sytetami, instytucjami naukowy117
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mi i centrami badawczymi Europy, obu Ameryk i Australii. Po roku
1990 doktorami honoris causa uczelni wileñskiej zosta³o kilku polskich uczonych, w tym Juliusz Bardach, Ludwik Piechnik, Andrzej
Zoll, a tak¿e Zbigniew Brzeziñski.
Rektorzy Akademii Wileñskiej (1579-1779):
Jakub Wujek 1579-1580; Piotr Skarga 1580-1582 (1579-1580 wicerektor); Garcia Alabianus 1585-1592 (1584-1585 wicerektor); Fryderyk Barcz 1592-1595; Leonard Craker (Kraker) 1595-1600; Pawe³
Boksza 1600-1602 (1582-1584 wicerektor); Adam Brock 1602-1605;
Micha³ Ortiz 1605-1608; Sta³os³aw W³oszek 1609-1611; Szymon Niklewicz 1611-1614; Micha³ Salpa 1615-1618 (1614-1615 wicerektor); Jan Gru¿ewski 1618-1625 i 1641-1643; Szymon Niklewicz
1625-1629; Filip Fryzjusz 1629-1632; Szymon Ugniewski 1632-1637;
Melchior Schmelling 1638-1641; Benedykt de Soxo 1643-1646; Wojciech Cieciszewski 1646-1649; Jan Rywocki 1649-1650 (wicerektor); Grzegorz Schonhoff 1650-1653; Wojciech Koja³owicz 16531655; Zygmunt Laukmin 1656-1657 (wicerektor); Kazimierz Koja³owicz 1659-1661, (1657-1659 wicerektor); Micha³ Ginkiewicz 16611663; Daniel Butwi³³ 1663-1666; Andrzej Wo³³owicz 1666-1669; Stanis³aw Tupik 1669-1672; Baltazar Rogalski 1672-1675; Pawe³ Bochen 1675-1678; Andrzej Rybski 1678-1681; W³adys³aw Rudziñski
1681-1683; Micha³ Mazowiecki 1683-1684; Piotr Kitnowski 16841688; Franciszek Kucewicz 1688-1691; Abrzej Rybski 1691-1694;
Baltazar Dankwart 1694-1697; Krzysztof £osiewski 1697-1701; Jakub H³adowicki 1701-1704; Marcin Godebski 1704-1705 (wicerektor); Tobiasz Arendt 1705-1710; Maciej Karski 1710-1713; Krzysztof
Limont 1713-1716; Tobiasz Arendt 1716-1720; Krzysztof Garszwi³³o 1720-1721; Tobiasz Arendt 1721-1724; Stanis³aw Sokulski 17241727 i 1731-1735; W³adys³aw Dauksza 1727-1731 i 1741-1745; Stanis³aw Sokólski 1731-1735; Karol Bartold 1735-1738; Józef Sadowski 1738-1741; Franciszek Rosciszewski 1745-1752; Jan Juraha 17521755; Marcin Brzozowski 1755-1759; Stanis³aw Has³owski 1759-1760
(wicerektor); Ignacy ¯aba 1760-1763; Kazimierz Wazgird 1763-1766;
Kazimierz Przeciszewski 1766-1769; Józef Jankowski 1769-1772;
Antoni Skorulski 1772-1774; Ignacy ¯aba 1774-1779.
Rektorzy Szko³y G³ównej Litewskiej (1779-1803):
Jean Chevalier 1779-1780; Marcin Poczobutt 1780-1799; Hieronim
Stroynowski 1799-1806.
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Rektorzy Uniwersytetu Wileñskiego (1803-1832):
Jan niadecki 1807-1815; Johann A. Lobenwein 1815-1817, p.o
rektora; Szymon Malewski1817-1822; Józef Twardowski 1823-1824;
Wac³aw Pelikan 1824-1832.
Rektorzy Uniwersytetu Stefana Batorego (1919-1939):
Micha³ Siedlecki (zoologia) 1919-1921; Wiktor Staniewicz (matematyka) 1921-1923; Alfons Parczewski (historia prawa) 1923-1924; W³adys³aw Dziewulski (astronomia) 1924-1925; Marian Zdziechowski (literatura powszechna) 1925-1927; Stanis³aw Pigoñ (literatura polska) 19281928; ks. Czes³aw Falkowski (historia Kocio³a) 1928-1930; Aleksander
Januszkiewicz (lekarz, interna) 1930-1932; Kazimierz Opoczyñski (lekarz, anatomia patologiczna)  1932-1933; Witold Staniewicz (ekonomia
rolnicza) 1933-1936; W³adys³aw Jakowicki (lekarz, ginekologia, po³o¿nictwo) 1936-1937; ks. Aleksander Wóycicki (socjologia katolicka) 19371939; Stefan Ehrenkreutz (historia ustroju Polski i Litwy) 1939.
Rektorzy litewskiego Uniwersytetu Wileñskiego (od 1939):
Mykolas Birika 1940-1943; Kazys Bieliukas 1944-1946; Zigmas
emaitis 1946-1948; Jonas Buèas 1948-1955; Juozas Bulavas 19561958; Jonas Kubilius 1958-1990; Rolandas Pavilionis 1990-2000; Benediktas Juodka 2001-.
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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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MAGNUS  KRÓL JEDNEJ GODZINY
Tadeusz Zubiñski
W trakcie wojen liwoñskich, nazywanych tak¿e Wojn¹ Trzech Koron, kiedy tak czêsto i zaskakuj¹co zmienia³y siê sojusze pomiêdzy walcz¹cymi stronami, wielokrotnie pojawia siê postaæ Magnusa Jednookiego (1540-1583), nazywanego z przek¹sem królem jednej godziny,
m³odszego syna króla duñskiego Christiana III.
Po jego mierci w roku 1559 Magnusowi przypad³o prawo do w³adzy nad Ksiêstwem Holsztynu. Ale przypisanego dziedzictwa nie móg³ ob- Magnus by³ synem
j¹æ, z powodu sprzeciwu tamtejszych wielmo¿y. króla Christiana III
Dlatego aby brata jako urz¹dziæ, król duñski Fryderyk II, starszy z
królewskich braci, dla niego zakupi³ od ostatniego biskupa ozylskiego,
Jana IV Münchausena za 30 tysiêcy talarów owo biskupstwo, ³¹cznie
z wiêksz¹ czêci¹ wyspy Saaremaa.
Wiosn¹ 1560 Magnus, dok³adnie w kwietniu, gdy puci³y lody, z duñsk¹
pomoc¹ i z 400 ¿o³nierzami obsadzi³ Kuresaare. Ambitny ponad rzeczywiste mo¿liwoci, z natury z ¿y³k¹ awanturnika i spragniony s³awy, zapragn¹³ rozszerzyæ swoje w³oci, wiêc kupi³ tak¿e godnoci biskupa Rewla
i biskupa Kurlandii, aby mieæ formalne prawo do ziem, które jeszcze
dot¹d nie zajêli Rosjanie  Moskale, prowadz¹cy wojnê z Dani¹ pod wodz¹
Wielkiego Ksiêcia Iwana, nazywanego Gronym. Kiedy z wyspy Ozylia
Magnus awanturnik zacz¹³ dokonywaæ rabunkowych wypraw na kontynent, brat Fryderyk II zawezwa³ go do Danii, aby ukróciæ te praktyki.
Magnus nie da³ za wygran¹ i jeszcze raz w roku 1561, faktycznie wbrew
bratu, wyl¹dowa³ na Saaremaa (Ozylia) na 10 okrêtach wojennych, ale
tym razem jedynie z tytu³em namiestnika swego brata, co oznacza³o, ¿e
Dania w³¹cza Ozyliê w granice swego pañstwa.
Magnus jako administrator du¿o dobrego zrobi³ dla Ozylii, nada³
stolicy wyspy Kuresaare w roku 1563 prawa miejskie, pobudowa³ sieæ
dróg. Co wiêcej, sytuacja ch³opów na wyspie by³a korzystniejsza ni¿
tych na kontynencie, poddani byli mniej obci¹¿ani i cieszyli siê wiêksz¹
wolnoci¹ osobist¹.
Po decyzjach Kongresu Szczeciñskiego nast¹pi³o odwrócenie sojuszy.
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W wyniku dzia³añ sojuszu
duñsko-rosyjskiego pojawia³a siê druga szansa dla
Magnusa na w³asne królestwo. Iwan IV Grony wyst¹pi³ z koncepcj¹ powstania zale¿nego od Rosji Królestwa Inflant, ze stolic¹ w
Põltsamaa. Na w³adcê owego pañstwa Moskwa przewidzia³a w³anie Magnusa,
czym chcia³a sobie zjednaæ
do swego planu Daniê.
Magnus, zawsze porywczy, po³akomi³ siê na
hipotetyczny tron i ochoBitwa na redniowiecznej rycinie
czo przyby³ do Moskwy,
gdzie by³ fetowany z monarszymi honorami. Car da³ mu za ¿onê córkê
swego bliskiego krewnego i obieca³ znaczn¹ pomoc wojskow¹. W tym
samym jeszcze roku, bo w sierpniu 1570, Magnus  przysz³y król, na
czele 25-tysiêcznej armii rosyjskiej rozpocz¹³ oblê¿enie Rewla, zajêtego
przez Szwedów. Choæ liczebna przewaga by³a po stronie Rosjan, oblê¿eni Szwedzi mieli jednak szczêcie i trzymali siê dzielnie. Na domiar z³ego
dodatkowo w marcu 1571 poród oblegaj¹cych wybuch³a epidemia
cholery. Po siedmiomiesiêcznym nieudanym oblê¿eniu Magnus spali³
swój obóz i zwin¹³ oblê¿enie. Skutek by³ taki, ¿e zosta³ osadzony na
tronie projektowanego królestwa Inflant, jedynie na tej czêci ziem inflanckich, które zosta³y zajête przez Iwana IV Gronego. Wkrótce te¿
dziêki uk³adom przypad³y mu prawa do biskupstwa rewelskiego (talliñskiego), ale na krótko i
by³ to szczytowy moment rozwoju jego pañstwa. Teoretycznie pod jego rz¹dami znalaz³a siê
ca³a dzisiejsza Estonia i blisko po³owa £otwy.
Fortuna wojenna bywa kapryna i Rosjanie 
Moskale, jak siê wówczas mówi³o, w imiê wy¿szych kalkulacji porzucili Magnusa w jego zmaganiach ze Szwecj¹.
Opuszczony przez potê¿nego sojusznika,
Magnus wraz z nowo zaciê¿nymi oddzia³ami
Car Iwan Grony
niemieckimi powróci³ do swej stolicy Põltsa121
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maa. Mimo tych niepowodzeñ, Iwan IV nie odst¹pi³ ostatecznie od
Magnusa. Po pewnym czasie osobicie przyby³ do Inflant, aby pokierowaæ dzia³aniami wojennymi, co mia³y korzystny wp³yw na sukcesy
Rosjan. Rosjanie zdobyli Bia³y Kamieñ, choæ z kolei Szwedzi pokonali
ich pod Koluvere. W roku 1574 Szwedzi oblegali Magnusa w Põltsamaa. I tym razem, w ostatniej chwili Magnusa uratowa³a pomoc rosyjska. To dziêki niej Magnus w latach 1575-1576 opanowa³ prawie ca³oæ ziem dzisiejszej Estonii, tym razem by³a to w³adza realna.
Tylko Szwedzi bronili siê w Rewlu i na wyspie Hiiumaa (Dagö). Rozstrzygaj¹ce sta³o siê oblê¿enie Rewla w styczniu 1577 przez armiê rosyjsk¹ w sile 50 tysiêcy. Tym razem to Rosjanom, mimo, ¿e oblegali Tallinn przez 7 tygodni, nie uda³o siê zdobyæ Rewla. To przes¹dzi³o o losie
Magnusa. Iwan IV Grony uzna³, ¿e nale¿y skoñczyæ z uci¹¿liw¹ fikcj¹
Królestwa Inflant, która mu wi¹za³a rêce i ogranicza³a pole manewru.
Magnusa zaaresztowano, a jego stolicê Põltsamaa obsadzi³a za³oga
rosyjska. Wkrótce zosta³ zwolniony, rozsierdzony diametralnie zmieni³
sojusze, bez wiêkszego powodzenia przeszed³ na stronê Rzeczypospolitej, licz¹c na odbudowê swego pañstwa, tym razem przy pomocy
polskich szabel. Podczas kampanii roku 1580/1581, wraz z Litwinami
Magnus buszowa³ po Pañstwie Moskiewskim ³upi¹c, grabi¹c i gwa³c¹c. Jednak Polacy nie mieli interesu w utrzymaniu Królestwa Inflanckiego i Magnusa zepchniêto na zdecydowanie boczny tor.
¯ywot harcownika Magnusa, króla Inflant, a w³aciwie wicekróla 
po duñsku lydkonge  nie by³ d³ugi, ¿y³ 46 lat, ale jego czyny i idee
zapisa³y siê w historii £otwy i Estonii bardzo dramatycznie jako pierwsza
próba stworzenia pañstwa inflanckiego. W roku 1561 Magnus pojawia
siê w Piltynie, gdzie proboszcz, zarz¹dca kapitu³y biskupiej Uldriís Bçrs
oddaje mu ca³e biskupstwo, a sam z r¹k ksiêcia Magnusa tytu³em rekompensaty otrzymuje rozleg³e w³oci Çdole. Proboszcz zrzuci³ szaty duchowne i tym samym ród
Berów sta³ siê wa¿nym w
dziejach Liwów, jako ¿e
wiêkszoæ poddanych Berów wówczas stanowili Liwowie, ich g³ównym orodkiem sta³o siê nadmorskie
Lielirbe, pod nazw¹ Gross
redniowieczne wie¿e obronne Rewla  Tallinna Irwe(n). Magnus, jako ksi¹122
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Dawne zabudowania obronne na wyspie Saarema w Estonii

¿ê, do koñca ¿ycia zachowa³ w swoim posiadaniu skrawek pó³nocnej
Kurlandii, wraz z zamkiem w Piltyniu oraz okoliczny powiat
Ksi¹¿ê zmar³ w Piltyniu 18 marca 1583 roku. Tam te¿ zostaje pierwotnie pochowany, a¿ w roku 1662 jego doczesne szcz¹tki zostaj¹
przeniesione do Danii. Magnus nie posiada³ syna. Wdowa Marija W³adimirowna wraz z córk¹ powróci³a do Moskwy. Magnus, cz³owiek o
tak barwnej biografii, pozostaje postaci¹ bardzo tajemnicz¹, choæ bra³
udzia³ w najwa¿niejszych wydarzeniach tamtego okresu. I to nie rzadko jako czo³owy protagonista. Do naszych czasów zachowa³ siê tylko
jeden jego wizerunek: wybity na medalu z roku 1563, nie bardzo te¿
wiadomo, kiedy i w jakich okolicznociach postrada³ oko, najprawdopodobniej lewe. Po jego zejciu do grobu rozpoczê³y siê walki o dziedzictwo Magnusa, w tym tak¿e o posiad³oci biskupie w Kurlandii.
Tadeusz Zubiñski

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 5 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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POLSKIE CMENTARZE WOJENNE
Wac³aw Podbereski
Ostatnia wojna rozproszy³a Polaków po ca³ym wiecie i przyczyni³a siê do powstania licznych cmentarzy, znacz¹cych lady wojennej
wêdrówki ¿o³nierzy oraz tu³aczki polskich zes³añców.
Bardzo wiele cmentarzy powsta³o na terenie Rosji, gdy¿ oddzia³y
wojskowe formuj¹cej siê tutaj Armii Polskiej w latach 1941-1942 stacjonowa³y w kilkunastu orodkach, rozrzuconych na olbrzymiej przestrzeni po³udniowo-wschodnich i po³udniowo-zachodnich Rosji, przy
czym odleg³oæ miêdzy skrajnymi orodkami wynosi³a do 2000 kilometrów. Przy orodkach wojskowych istnia³y Stacje Zborne, do których ci¹ga³a polska ludnoæ cywilna, zwalniana z ³agrów. Jak podkrelaj¹ autorzy pamiêtników z tamtego okresu  by³a wówczas przera¿aj¹ca miertelnoæ, zarówno wród ¿o³nierzy, jak i cywilnej ludnoci. Niewolnicze warunki kator¿niczej pracy i choroby dziesi¹tkowa³y
i wyniszcza³y Polaków. Brak jest niestety dotychczas kompleksowego
opracowania tego tematu. Dostêpne s¹ jedynie fragmentaryczne relacje, przekazane przez niektórych oficerów z Armii Polskiej.
W orodku Kermine Stacja w Uzbekistanie stacjonowa³ 22 Pu³k
Piechoty pod dowództwem pp³ka Stanis³awa Krajewskiego. Znajdowa³a siê tam tak¿e Stacja Zborna dla cywilów. Kiedy w sierpniu 1942
roku nast¹pi³a ewakuacja do Iranu, na miejscowym cmentarzu pozosta³o 860 grobów polskich  efekt epidemii tyfusu i czerwonki. Na
wysokim krzy¿u dowódca pu³ku kaza³ umieciæ napis: Strudzeni w drodze do Polski zostalimy tutaj. Wy, którzy dojdziecie, powiedzcie Ojczynie, ¿emy swój obowi¹zek do koñca wype³nili.

Polski obóz przejciowy w Kerminie w 1941 i zes³añcy w drodze do niego
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Niedaleko tej stacji (prócz niej, kilka domków i pustynia) by³a miejscowoæ Kermine, gdzie tak¿e mieci³y siê polskie oddzia³y. By³ tam
ponoæ rozleg³y cmentarz z krzy¿ami katolickimi i obeliskiem oraz krzy¿em. Na obelisku napis:
Niech nikt nad grobem tym nie p³acze
Niech nikt nie szlocha skargi s³owem,
Uwiêzion tylko proch tu³aczy
Duch tworzy z nami Polskê now¹
Czy¿ trzeba dodawaæ, ¿e te cmentarze
zosta³y rêk¹ barbarzyñców sowieckich
dok³adnie zniszczone  tak, ¿e niestety nie
pozosta³y ¿adne lady  tak twierdz¹ ci,
którym uda³o siê w latach 70. dotrzeæ do
tamtych miejscowoci w z³udnej nadziei, ¿e ocala³ jaki znak po tamtych makabrycznych wydarzeniach.
Inaczej zupe³nie potoczy³y siê losy polskich cmentarzy na ziemi irañskiej  zachowa³y siê. Na peryferiach Teheranu znajduje siê polski
cmentarz, piêknie po³o¿ony i pieczo³owicie obecnie dogl¹dany tak¿e
przez polsk¹ ambasadê. To groby Polaków, którzy zdo³ali ujæ z ¿yciem
z tej nieludzkiej ziemi rosyjskiej podczas ewakuacji w 1942 roku,
wycieñczeni jednak i wyniszczeni fizycznie ponieli mieræ na gocinnej ziemi perskiej, na skutek chorób, które ich wówczas dziesi¹tkowa³y. Jest tam oko³o piêæ tysiêcy grobów  w tym mnóstwo mogi³ dzieci,
co ³atwo stwierdziæ po czytelnych, bitych w kamieniu napisach. Do
czêci centralnej cmentarza wiedzie alejka, obramowana na pocz¹tku
piêknymi kamiennymi postumentami z Or³em po lewej stronie i rysunkiem orderu Virtuti Militari  po prawej. Na koñcu alei, w centrum
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cmentarza, znajduje siê ogromny g³az z Or³em i z jak¿e znamiennym dla
naszych Polskich Losów napisem:

Na Cmentarzu Polskim w Teheranie

Pamiêci
Wygnañców
Polskich
Którzy
W drodze do Ojczyzny
W Bogu spoczêli
Na wieki. 10.2.1944

Taki by³ kres tragicznej wêdrówki wielu Polaków, deportowanych
przez NKWD w czasie ostatniej wojny z terenów kresowych Polski w
g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego w latach 1940-1941.
Wac³aw Podbereski
Na podstawie relacji mjra Mieczys³awa Sp³awskiego, Zbigniewa Siemaszki oraz
autora z 1974 roku.
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SMUTNY KONIEC WILEÑSKIEGO AWANTURNIKA,
ROSYJSKIEGO SZPIEGA
Mieczys³aw Jackiewicz
Nazywa³ siê Ignacy Charkiewicz lub Chaækiewicz, a tak¿e Chodkiewicz. By³ szlachcicem herbu Kociesza, urodzi³ siê ok. 1760 roku w
województwie mcis³awskim. By³ pu³kownikiem wojska litewskiego,
genera³em policji Republiki Neapolu. Jedna z najbardziej barwnych postaci prze³omu XVIII-XIX w., znana nie tylko w Polsce. W ci¹gu swojego ¿ycia wspó³pracowa³ ze s³u¿bami specjalnymi Rosji, Francji oraz
tajn¹ policj¹ neapolitañsk¹. Karciarz, który dziêki tym niezwyk³ym
umiejêtnociom zas³yn¹³ w ca³ej Europie.
Jego rodzice zmarli, kiedy by³ dzieckiem, kszta³ci³ siê w szkole,
prowadzonej przez jezuitów w Nowogródku, nastêpnie w podobnej
placówce w Wilnie. Swoj¹ doros³oæ rozpocz¹³ od sfa³szowania metryki urodzenia, niezbêdne mu to by³o do procesu s¹dowego o maj¹tek,
odziedziczony po ojcu. Proces ten uda³o mu siê wygraæ, jednak¿e uzyskany maj¹tek roztrwoni³ na grze w karty. Po jego utracie wst¹pi³ najpierw do polskiego wojska, nie widz¹c jednak korzyci ze s³u¿by w
nim, zaci¹gn¹³ siê do s³u¿by w wojsku rosyjskim.
Podczas s³u¿by w armii rosyjskiej wyró¿ni³ siê dzielnoci¹. Za wykazanie siê odwag¹ podczas oblê¿enia Oczakowa w 1788 zosta³ odznaczony przez genera³a Aleksandra Suworowa Krzy¿em w. Andrzeja i by³
awansowany na stopieñ kapitana Syberyjskiego Pu³ku Gwardyjskiego.
Po zdobyciu twierdzy w koñcu 1788, zrezygnowa³ ze s³u¿by i wyjecha³ do Francji. Uczestniczy³ tam w wydarzeniach Rewolucji Francuskiej. Ok. 1792 powróci³ do kraju, najprawdopodobniej w tym w³anie czasie zosta³ zwerbowany przez carskie s³u¿by specjalne. W 1793
wyjecha³ do Wilna i wszed³ do bliskiego otoczenia Jakuba Jasiñskiego,
który wprowadzi³ go do organizacji konspiracyjnej. Chodkiewicz zdoby³
du¿y autorytet i powa¿anie konspiratorów. Jego zadaniem, jako agenta
Rosjan, by³o zasianie fermentu wród organizacji konspiracyjnych, co
mia³o sprowokowaæ wywo³anie powstania i w efekcie przyczyniæ siê
do kolejnego rozbioru Polski. Jako prowokator utrzymywa³ dobre stosunki z przywódcami konfederacji targowickiej, konspiratorami, przekazuj¹c informacje o ka¿dym z tych rodowisk Rosjanom, zadenuncjowa³ m.in. genera³a Ignacego Dzia³yñskiego. Po wybuchu Powstania
127

KONTROWERSYJNE SYLWETKI

Kociuszkowskiego zosta³ wys³any przez Jasiñskiego do Warszawy,
gdzie sprowokowa³ samos¹dy na targowiczanach.
W uznaniu tych rewolucyjnych zas³ug zosta³ mianowany w sierpniu 1794 pu³kownikiem wojska litewskiego. Równoczenie przekazywa³
tajne informacje o przebiegu insurekcji Rosjanom. Po jej st³umieniu, chc¹c
ukryæ jego faktyczne zwi¹zki, Rosjanie osadzili go w posiad³oci Adama
Wawrzyñca Rzewuskiego. Nastêpnie otrzyma³ misjê inwigilacji polskiego rodowiska emigracyjnego na Wo³oszczynie, które pod wodz¹ brygadiera Joachima Deniski przygotowywali kolejne powstanie. Zamierzenia powstañcze siê nie powiod³y, g³ównie dziêki dzia³aniom Chodkiewicza, który informacje o planach emigracji przekaza³ do Petersburga, a
wojska rosyjskie st³umi³y w zarodku wyst¹pienie Deniski.
W 1797 Chodkiewicz zosta³ wys³any z tajn¹ misj¹ do Stambu³u, by
ledziæ tamtejsze orodki emigracji polskiej. Misja nie okaza³a siê zbyt owocna, poniewa¿ w tym samym roku zjawi³ siê we Francji, gdzie zaci¹gn¹³ siê
do Legii Pó³nocnej i uczestniczy³ w t³umieniu powstania w Wandei.
Latem 1798 Ignacy Chodkiewicz przyby³ do W³och z zamiarem wst¹pienia do Legionów Polskich. Nie przyjêto go tam jednak przychylnie, tym
bardziej, ¿e otworzy³ ekskluzywny dom gry, w którym prowadzi³ dzia³alnoæ hazardow¹. Po wybuchu powstania antyfrancuskiego w koñcu 1798
opuci³ Rzym, zosta³ jednak schwytany przez powstañców w³oskich, którzy mieli zamiar go powiesiæ. Dziêki odwadze i zimnej krwi zdo³a³ ich
przekonaæ, ¿e jest bardzo wa¿nym genera³em i ocali³ ¿ycie.
Po tej przygodzie sta³ siê s³awny w wojsku polskim i francuskim, dowódca za wojsk francuskich, gen. Championnet, sta³ siê jego protektorem, nagrodzi³ finansowo oraz w³¹czy³ do swojego sztabu. W ten sposób
sta³ siê on reprezentantem Polaków przy naczelnym wodzu wojsk francuskich we W³oszech. Uprzywilejowan¹ pozycjê wykorzysta³ jednak do realizacji w³asnych celów kadrowych (intrygowa³ w celu zostania dowódc¹
jazdy legionowej) oraz do udzia³u w podejrzanych interesach finansowych.
Jako dowódca karnej ekspedycji rabowa³, pali³ miasteczka i wsie w³oskie,
które podejrzewano o egzekucje rannych Francuzów.
Na pocz¹tku lutego 1799 Chodkiewicz obj¹³ szefostwo tajnej policji Republiki Neapolitañskiej (wystêpowa³ pod nazwiskiem gen. Lodoiska). Wspólnie ze wspó³pracownikiem francuskiego wywiadu Pierzem
Vilhat zorganizowa³ klasyczn¹ prowokacjê, organizuj¹c wród w³oskich
arystokratów antyfrancuski spisek, nastêpnie go zdekonspirowa³, szanta¿uj¹c jego uczestników surowymi karami. Skoñczy³o siê na przyjêciu du¿ego okupu, którym organizatorzy ca³ej prowokacji podzielili siê
z gen. Championnetem.
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Podczas wizyt w Pary¿u Chodkiewicz nawi¹za³ liczne kontakty, z
czego najbardziej korzystna okaza³a siê znajomoæ z P. Barrasem, z którego polecenia zaj¹³ siê puszczaniem w obieg na bardzo korzystnych
warunkach fa³szywych banknotów austriackich, podrabianych z polecenia rz¹du francuskiego. W celu realizacji tej misji uda³ siê m.in. w
podró¿ po miastach niemieckich  po domach gry, gdzie wystêpowa³
jako bogaty, ekscentryczny hrabia z Inflant, powodzi³o mu siê tam ze
zmiennym szczêciem, ale pieniêdzy na realizacjê zadania nie brakowa³o.
Po powrocie do W³och z inspiracji Barrasa sondowa³ ewentualne
poparcie dla przeprowadzenia zamachu stanu we Francji. Dzia³ania
Barrasa uprzedzi³ jednak Napoleon Bonaparte, przeprowadzaj¹c w listopadzie 1799 w³asny przewrót.
Na pocz¹tku 1800 nad osob¹ Chodkiewicza zbiera³o siê zagro¿enie, bowiem zaczê³a siê nim interesowaæ tajna policja francuska, a dowódcy Legionów Polskich odmawiali poparcia, gro¿¹c nawet plutonem egzekucyjnym, w przypadku gdyby nie zaprzesta³ intryg wród
oficerów polskich, które stale zreszt¹ prowadzi³, zwi¹za³ siê bowiem z
opozycj¹ legionow¹, która mia³a zamiar odsun¹æ od dowodzenia gen.
D¹browskiego. Jego dzia³ania doprowadzi³y do poró¿nienia D¹browskiego z Tadeuszem Kociuszk¹. Wiedz¹c o zainteresowaniu policji swoj¹
osob¹, przeniós³ siê z Pary¿a na prowincjê. Wkrótce jednak zosta³ aresztowany pod zarzutem fa³szowania pieniêdzy i osadzony w paryskim
wiêzieniu Temple. Po omiu miesi¹cach pobytu za kratkami wypuszczono go bez wyroku, poniewa¿ w sprawê fa³szowania pieniêdzy by³o
zamieszanych wiele wysoko postawionych osób we Francji.
W latach 1802-1804 Chodkiewicz przyjmowa³ zlecenia ksiêcia Czartoryskiego oraz wywiadu francuskiego. Na zlecenie ksiêcia Adama usi³owa³ ledziæ Tadeusza Kociuszkê, misja jednak siê nie powiod³a, poniewa¿ by³ powszechnie znany w rodowisku emigracji polskiej. Nastêpnie
na zlecenie szefa tajnej policji francuskiej Josepha Fouche odszuka³ niejakiego Holma, Polaka, który by³ geniuszem w otwieraniu wszelkich zamków i zabezpieczeñ. Po wykonaniu tej misji wyjecha³ do Petersburga,
gdzie otrzyma³ roczn¹ pensjê za dawne zas³ugi oraz zakaz uprawiania
hazardu. W tej sytuacji wyjecha³ z Rosji. Przez ostatnie lata ¿ycia podró¿owa³ po Ukrainie, zajmuj¹c siê gr¹ w karty. Donosi³ ju¿ w³adzom okazjonalnie, na przyk³ad, na Tadeusza Czackiego. Jego z³a s³awa karciarza
sprawi³a w koñcu, ¿e w³adze rosyjskie zes³a³y go za to do Wiatki, gdzie
zmar³ najprawdopodobniej ok. roku 1823.
Opr. Mieczys³aw Jackiewicz
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ZAK¥TKI SERCU BLISKIE
CZAROWNE ZARZECZE

©Romuald Mieczkowski

Jerzy Leszek Olszewski

Zanim wyklu³ siê Anio³, by³o w tym miejscu jajo

W roku 2000 samowolnie podj¹³em siê bez wiedzy i zgody Rz¹du i Prezydenta reprezentowania Rzeczypospolitej Zarzecza na drogach Europy. Jest to tak piêkna kraina (proklamowana w 1997 roku),
¿e mo¿na byæ tylko jej poddanym, oficjalnie lub w skrytoci ducha.
Jest tak¿e pod opiek¹ Anio³a, który 1 kwietnia 2001 roku wyklu³ siê
tam z jaja (ma przecie¿ skrzyd³a) i czuwa dzieñ i noc, gotów zatr¹biæ
w potrzebie. Ta data sta³a siê corocznie obchodzonym Dniem Niepodleg³oci Republiki Zarzecza  Uupio.
Z jej znakiem na aucie przejecha³em czterema kolejno samochodami  i dalej je¿d¿ê  ponad 200 tysiêcy kilometrów przez Polskê,
Republikê Czesk¹, S³owacjê, £otwê, Estoniê i oczywicie Litwê. Urze-

Autor publikacji prezentuje znak Republiki Zarzecze na swoim aucie i przy wejciu na teren niepodleg³ej dzielnicy wileñskiej
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Jerzy Leszek Olszewski

Uczestnicy ostatnich XVIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maja nad
Wili¹  Janusz Wójcik oraz Maja Rodziewicz (ty³em) czytaj¹ Konstytucjê Republiki Zarzecza, umieszczon¹ w kilku jêzykach

kaj¹ce Zarzecze okaza³o siê tak znane, ¿e tylko dwie osoby (sic!)
zapyta³y, co to za pañstwo i gdzie le¿y.
Nie wiem, czy swoim postêpowaniem zas³u¿y³bym na obywatelstwo Republiki Zarzecze, chocia¿ tymczasowe i okresowe. By³oby to
moim zdaniem raczej zgodne z jej Konstytucj¹, której art. 25 mówi, ¿e
cz³owiek ma prawo byæ ró¿nej narodowoci, art. 5  ¿e cz³owiek ma
prawo do wyj¹tkowoci, za art. 16  ¿e cz³owiek ma prawo do szczêcia. Ostatecznym wyjciem by³oby moje wyst¹pienie o prawo azylu
kulturalno-artystycznego.
Jerzy Leszek Olszewski
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WIELOKULTUROWOÆ  BOGACTWEM EUROPY
Szanowny Panie Prezesie, Samorz¹d Województwa Opolskiego organizuje w dniach 18-20 padziernika br. miêdzynarodow¹ konferencjê
Wielokulturowoæ  bogactwem Europy, która zosta³a objêta patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Celem projektu jest prezentacja dzia³alnoci mniejszoci narodowych
i etnicznych, na przyk³adzie Województwa Opolskiego i jego regionów
partnerskich, a tak¿e dowiadczeñ w zakresie wspó³pracy w dziedzinie
kultury z mniejszociami narodowymi i etnicznymi na poziomie regionu, kraju i kontynentu. Omówiona zostanie sytuacja Polonii i Polaków
za granic¹. Intencj¹ organizatorów jest skupienie siê przede wszystkim
na dzia³alnoci kulturalnej mniejszoci oraz kwestii pozyskiwania na ni¹
rodków finansowych. W ramach dzia³ania promocyjnego planuje siê
wydanie publikacji, w formie papierowej i elektronicznej, z wyst¹pieniami, zaprezentowanymi podczas konferencji.
Jeden z paneli konferencji jest powiêcony dzia³alnoci mniejszoci polskiej i organizacji polonijnych w wybranych krajach europejskich. Chcielibymy równie¿ omówiæ sytuacjê spo³ecznoci polskiej
na Litwie. Mniejszoæ polska jest najliczniejsz¹ mniejszoci¹ w tym
kraju, a Polacy bior¹ aktywny udzia³ w litewskim ¿yciu spo³ecznopolitycznym, jednoczenie dzia³aj¹c na rzecz zachowania w³asnej kultury, jêzyka i zwyczajów.
Od wielu lat wspiera Pan rozwój kultury na Litwie poprzez liczne
inicjatywy, z periodykiem Znad Wilii na czele. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana z uprzejm¹ prob¹ o udzia³ w organizowanym przez
nas przedsiêwziêciu i przybli¿enie jego uczestnikom sytuacji spo³ecznoci polskiej na Litwie. Bêdê zobowi¹zany, jeli wyg³osi Pan referat na
proponowany temat: Mniejszoæ polska na Litwie.
Jan Sebesta, Marsza³ek Województwa Opolskiego, Opole
ENCYKLOPEDIA ZIEMI WILEÑSKIEJ I INNE SPRAWY
W mojej nocie biograficznej by³ Pan Redaktor uprzejmy napisaæ, ¿e
opracowa³em 5 tomów Encyklopedii Ziemi Wileñskiej. Otó¿ gwoli cis³oci chcê poinformowaæ, ¿e opracowa³em ju¿ 9 tomów tej Encyklopedii, natomiast Towarzystwo Mi³oników Wilna i Ziemi Wileñskiej w Byd133
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goszczy (p. Leszek Jan Malinowski i Henryk Dubowik) wyda³o 8 tomów mego autorstwa, a mianowicie: Encyklopedia Ziemi Wileñskiej, t.
II, Literatura od XV w. do 1945 r. (Bydgoszcz 2004, s. 279); t. III tej¿e,
Sztuka. Malarze, rzebiarze, graficy, fotograficy (2005, s. 246); t. IV,
Architektura. Dzie³a i twórcy od XVI w. do 1945 (2006, s. 223); t. V,
Teatr i Muzyka na Ziemi Wileñskiej. Artyci i instytucje XVI w.  1945 r,
(2007, s. 367; t. VI, Ksi¹¿ka i prasa na Ziemi Wileñskiej: drukarnie,
wydawnictwa. Ksiêgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.  1945 (2008,
s. 339); t. VII, Duchowieñstwo i wi¹tynie na Ziemi Wileñskiej od XV w.
do 1945 roku (2009, s. 395); t. VIII, Wojsko i ¿o³nierze na Ziemi Wileñskiej XV w.  1945 (2010, s. 496); t. IX, Nauka i uczeni na Ziemi Wileñskiej od XVI w. do 1945 r. (2010, s. 444).
Tom X Encyklopedii  Stowarzyszenia i partie polityczne oraz dzia³acze na Ziemi Wileñskiej od pocz¹tku XIX wieku do 1945 r. zosta³
opracowany, przygotowany do druku, lecz po mierci Leszka Jana
Malinowskiego pan Henryk Dubowik odmówi³ jego wydania z powodu
braku funduszy oraz uszczuplenia siê tego typu odbiorców. Mo¿e kiedy, jeli jeszcze bêdê ¿y³ i zaoszczêdzê odpowiedni¹ kwotê pieniêdzy,
to ten tom wydam w³asnym nak³adem. Natomiast moje opracowanie
Wilno w legendach prawdopodobnie wyda Littera w Olsztynie.
***
Nie potrafiê zrozumieæ, dlaczego ludzie, pochodz¹cy z dawnego
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, nazywaj¹ siebie kresowiakami. Bo
niby z jakiej racji? Jeli Kresy, to czyje? Wielkie Ksiêstwo by³o niezale¿ne od Polski i nigdy nie by³o Polsk¹, poza latami 1922-1939 de
facto i 1922-1945 de iure (konferencja w Poczdamie). Ja wiem, ¿e
moi przodkowie nigdy nie mieszkali w Polsce  od zawsze pozostawali obywatelami WKL, bêd¹c Polakami, bo Ksiêstwo by³o najbardziej tolerancyjnym pañstwem, ojczyzn¹ wszystkich, którzy tam
chcieli mieszkaæ i siê realizowaæ.
Jeli chodzi o osadników, to w Województwie Wileñskim by³o ich
bardzo niewielu, jedynie znana osadniczka to pani Aleksandra Pi³sudska, która otrzyma³a najpierw wiêtniki, przy drodze do Grodna (obecnie
do granicy z Polsk¹ i Druskienik), a poniewa¿ ta droga i przed wojn¹
by³a doæ ruchliwa, to pani Pi³sudska poprosi³a wojewodê Raczkiewicza o inn¹ resztówkê i wtedy urzêdnicy znaleli jej Pikieliszki pod Wilnem i one by³y w³asnoci¹ nie Pi³sudskiego, lecz pani Pi³sudskiej. Marsza³ek, jako by³y w³aciciel ok. 10 tys. dziesiêcin, nie chcia³ i nie przyjmowa³ ¿adnej ziemi w wolnej Polsce miêdzywojennej.
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Wiêcej trochê osadników by³o w d. Województwie Nowogródzkim, a najwiêcej w Województwie Wo³yñskim (£uckim), a tak¿e  w
tarnopolskim, lwowskim i stanis³awowskim, tj. na Ukrainie.
***
Podejrzewam, ¿e tylko ludzie o ograniczonym myleniu mogli zamalowaæ tablice litewskie farb¹ bia³¹ i czerwon¹, a wiêc polsk¹ flag¹
niejako i zniszczyli pomnik w Bubelach poety ukauskasa, który zreszt¹
by³  jak na pewno Panu Redaktorowi wiadomo  polonofilem. Pamiêtam Falangê z 1939 roku, kiedy to w Wilnie na Zarzeczu t³uczono szyby ¿ydowskich sklepów. A jeli chodzi o stosunek Litwinów do Polaków z Wileñszczyzny, to jak w ka¿dym sporze: dwie strony maj¹ racjê.
A mo¿e by tak wreszcie Polacy, mieszkaj¹cy w Wilnie i okolicach poczuli by siê obywatelami Litwy, a Litwê wreszcie uznali za swoj¹ Macierz? Mo¿e by i stosunek Litwinów by³by inny? Mo¿e
Prof. Mieczys³aw Jackiewicz, Olsztyn
LITEWSKIE ADRESY W WARSZAWIE
Powsta³e w 2009 roku internetowe Radio Wnet zajmuje siê
tak¿e tematyk¹ ba³tyck¹. Od 2010 wspó³istniej¹ obok siebie dwa
programy  jeden, pod nazw¹ K¹cik Ba³tycki, powiêcony sprawom Litwy, £otwy i Estonii, drugi  Litwa bliska nieznajoma, koncentruje sw¹ uwagê na tematach stricte litewskich. Jak twierdz¹
redaktorzy K¹cika Ba³tyckiego  ni¿ej podpisany i Dominik Wilczewski, nie bez powodu nadajemy takie audycje z Hotelu Europejskiego: to w³anie tu mieci³o siê przez kilka tygodni przedstawicielstwo dyplomatyczne Litwy po nawi¹zaniu stosunków polskolitewskich w 1938 roku. Okolice pe³ne s¹ te¿ historycznych odniesieñ: tu¿ obok znajduje siê plac i pomnik Józefa Pi³sudskiego, za w
siedzibie Potockich (ob. MKiDN) mieci³ siê niegdy dwór rodziny
Denhoffów. W Pa³acu Brühla wykuwa³y siê zrêby polityki zagranicznej II RP, równie¿ w stosunku do pañstw ba³tyckich. Kilka przecznic dalej, przy ulicy Szkolnej, dzia³a³o do 1939 Poselstwo £otwy.
Jak bêd¹c w miejscu tak naznaczonym przez historiê, nie mówiæ o
krajach ba³tyckich?
Tematyka K¹cika oscyluje g³ównie wokó³ spraw historycznopolitycznych, choæ czasem rozmawia siê o tematyce l¿ejszej (turystyce albo bie¿¹cych wydarzeniach kulturalnych). Wród goci pro135
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gramu znaleli siê m.in. warszawski korespondent Lietuvos rytas Eldoradas Butrimas, redaktor naczelny Echa
Rygi (wydawnictwa tamtejszej Polonii  przyp. red.)
Romuald Bykowski, piewak
i b. wyk³adowca Uniwersytetu Witolda Wielkiego Mieczys³aw Litwiñski, cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia Wspólno- Hotel Europejski w Warszawie
ta Polska, dzia³acz na rzecz Polaków na Wschodzie Micha³ Dworczyk, niemiecki badacz Grodna Felix Ackermann, estonista Kazimierz Pop³awski, a tak¿e konsul honorowy £otwy w Gdañsku
Krzysztof Figel. K¹cik Ba³tycki zaprasza co czwartek o godz. 20
czasu wileñsko-ryskiego.
Program Litwa bliska nieznajoma, nadawany co dwa tygodnie
we wtorki, powiêcony jest kulturze i wspó³czesnoci Litwy  ma
czyniæ j¹ bardziej przystêpn¹ dla polskiego odbiorcy. W audycjach
poruszano m.in. tematykê twórczoci M. K. Èiurlionisa, Karaimów
na Litwie, ba³tyckiej drogi, mniejszoci litewskiej w Polsce czy lotników Dariusa i Girenasa. Nieod³¹cznym elementem audycji s¹ krótkie lekcje jêzyka litewskiego. Program prowadzi absolwentka warszawskiej ba³tystyki Paulina Ciucka, która w swym studio goci³a
m.in. attaché ds. kultury ambasady RL Jurgisa Giedrysa, dzia³acza
mniejszoci litewskiej w Polsce Algirdasa Zimnickisa oraz karaimskiej  Adama Dubiñskiego, a tak¿e popularyzatorkê twórczoci Èiurlionisa Jadwigê Siedleck¹-Siwudê.
Tomasz Otocki, Redaktor Radia Wnet, Warszawa
NASZ K¥T EUROPY
Serdeczne dziêki za nr 46 Znad Wilii. Przeczyta³em Nasz K¹t Europy  i gratulujê wyznania! Litwini powinni te s³owa wzi¹æ do serca i
zrewidowaæ swoje podejcie do miejscowych Polaków, naprawiæ wyrz¹dzone im krzywdy i rozwi¹zaæ nabrzmia³e problemy. Niech nie zapominaj¹ o tym, ¿e by³y wspania³e czasy, gdy bylimy razem, i to od
morza do morza.
Redaktorze, tak, jak Pan walczy o normalizacjê stosunków litew136

sko-polskich i prawdê w swojej poezji o Wilnie i Wileñszczynie, to ja
jeszcze takiego drugiego cz³owieka nie spotka³em!
Piszê to jako syn Ziemi Wileñskiej, Za kilkanacie dni zamierzam
zawieæ do Wilna mojego 18-letniego wnuka, by mu pokazaæ, gdzie ma
swoje korzenie jego dziadek.
Marian Wiszniewski, £ód
KASZTAN
Nadrabiam zaleg³oci w czytaniu. Przeczyta³em Pañskie Objazdowe kino
i inne opowiadania wileñskie  o Wilnie i o Fabianiszkach, których ju¿ nie
ma. Moi rodzice mieszkali w Wilnie przy ul. Pop³awskiej 13. W 1945 roku
musieli opuciæ ten dom. Mam nadziejê, ¿e kasztan, o którym Pan pisze w
jednym z opowiadañ, w pobliskiej okolicy na Pop³awach jeszcze nie umar³ i
mo¿e w przysz³ym roku bêdê móg³ jego tak¿e pog³askaæ i uca³owaæ.
Wykupujê wszystkie egzemplarze Znad Wilii, które docieraj¹ do
£abêd (dzi dzielnica Gliwic). Chcia³bym poprosiæ Pana o autografy.
Ja wróci³em z kolejnej ju¿, czwartej wyprawy na Podole. Za³atwi³em wszystkie sprawy, zwi¹zane z remontem kaplicy w Kolêdzianach.
Pozna³em wspania³e osoby.
Marek ¯ukowski, Gliwice
DROGI REDAKTORZE
Jestem w lasach roztoczañskich, dlatego z opónieniem dziêkujê Ci
za obszerny i ciekawy tom Na litewskim paszporcie. Mam go ze sob¹ i
czytam przy ka¿dej okazji. Gorzko brzmi¹ s³owa Twoje z okazji 20lecia Znad Wilii:
Po co tyle by³o zachodu gor¹cego
skoro z oczekiwañ niewiele siê spe³ni³o
To nieprawda, nawet nie wiesz, jak du¿o siê spe³ni³o i jak wiele Ci
zawdziêczamy  jako autorzy i jako ludzie kultury, ¿yj¹cy piêkn¹ tradycj¹ cudownego Wilna. Wiem doskonale, ¿e masz nieustannie drogê
pod górkê, ale chyba taki jest los cz³owieka czynu i twórcy o wra¿liwoci poety.
Bêdê pisa³ omówienie tego tomu dla Akcentu. Serdecznie i gor¹co Ciê ciska
Waldemar Michalski, Lublin
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Z W£OCH
Pozdrawiam! Jak tam w Wilnie (czy czasami w Warszawie)? Chcia³em powiadomiæ, ¿e otworzy³em stronê na Facebooku mojego projektu, dotycz¹cego sztuki we Florencji, Spazi Docili (Docile Spaces):
http://www.facebook.com/SpaziDocili  bêdziemy publikowaæ informacje o sztuce publicznej, polityce, art-systemie i wyrazach estetyki.
Proszê na to rzuciæ okiem i mi³o by³oby, jeli Pan Redaktor by siê
w³¹czy³ do tego projektu! I jeli ma Pan czas i mo¿liwoæ, proszê powiadomiæ o tej stronie i o projekcie ludzi, którzy mogliby byæ tym
zainteresowani.
Christian Costa, W³ochy
SPROSTOWANIE
W Znad Wilii, nr 44/2011, w publikacji Na litewskim paszporcie
(s. 66, w trzecim akapicie) oraz w publikacji Biblioteka Znad Wilii (s.
67, pierwszy akapit) zamiast Canaletto maluje Warszawê ma byæ Canaletto maluje Wilno. Na tym w³anie ta przenonia polega, w nawi¹zaniu
do udzia³u W³ochów w formowaniu i rozwoju architektury Wilna.
Na s. 154, w publikacji o Stanis³awie Lagunie w radiu, niechc¹co
odm³odzilimy bohatera opowieci o 20 lat
Czytelników przepraszamy.
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Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE
Lipiec
l Stosunki polsko-litewskie s¹ uzale¿nione od poprawy sytuacji Polaków na Litwie  stwierdzi³ w Wilnie polski minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski, który wzi¹³ udzia³ w Miêdzynarodowej Konferencji Wspólnoty
Demokracji i spotka³ siê te¿ z przedstawicielami polskiej mniejszoci narodowej.
lLitewski rz¹d 1 lipca zastanawia³ siê nad mo¿liwoci¹ zamieszczania
dwujêzycznych tablic z nazwami ulic i miejscowoci, a tak¿e sk³adania wniosków do instytucji pañstwowych w innych ni¿ litewski jêzykach, jako propozycje, zawarte w nowej koncepcji ustawy o mniejszociach narodowych.
l5 lipca zmar³ Franciszek Kowalewski  jeden z za³o¿ycieli i prezes honorowy Polskiego Zespo³u Pieni i Tañca Wilia.
l12 lipca Najwy¿szy S¹d Administracyjny Litwy wyda³ orzeczenie, i¿ tablice z podwójnymi nazwami ulic w jêzykach litewskim i polskim maj¹ byæ
usuniête, a ich miejsce maj¹ zast¹piæ tablice jedynie w litewskie.
l13 lipca w Krawczunach pod Wilnem, przy pomniku poleg³ych ¿o³nierzy AK, odby³ siê wiec pamiêci, zorganizowany przez Zwi¹zek Polaków na
Litwie (ZPL), dla uczczenia rocznicy Operacji Ostra Brama.
l13 lipca Rz¹d RL zwiêkszy³ tzw. koszyk ucznia dla szkó³ mniejszoci
narodowych o 5 proc. Pieni¹dze maj¹ byæ przeznaczone na poprawê nauczania jêzyka litewskiego, gdy¿ zgodnie z za³o¿eniem nowej ustawy o owiacie,
od 2013 egzamin maturalny z jêzyka litewskiego we wszystkich szko³ach zostanie ujednolicony.
l14 lipca w drodze do Kowna na mecz pi³ki no¿nej w meczu kwalifikacyjnym o Puchar Europy, w którym zagra³a litewska dru¿yna Tauras z holenderskim zespo³em ADO den Haag, litewska stra¿ graniczna skonfiskowa³a
u polskich kibiców cztery kije bejsbolowe i dwie race. Z Holenderami cile
wspó³pracuj¹ kibice warszawskiej Legii. Dzieñ wczeniej wysmarowali oni
farb¹ drzwi stacji paliwowej Statoil w okolicach £odziej.
l15 lipca podano do wiadomoci, ¿e na litewski rynek wchodzi Lidl 
sieæ sklepów redniej wielkoci, z siedzib¹ w Niemczech. W Europie funkcjonuje ponad 7 tys. sklepów tej sieci, najwiêcej w Niemczech i we Francji,
sieæ znana jest w Polsce. Roczny jej obrót wynosi ok. 82 mld dolarów.
l17 lipca w Pszczelniku pod Myliborzem na Pomorzu Zachodnim, gdzie
w 1933 rozbi³ siê samolot Lituanika, uczczono pamiêæ dwóch jego litewskich pilotów  Steponasa Dariusa i Stasysa Girënasa.
l18 lipca pod Ambasad¹ RL w Warszawie swobodnej nauki jêzyka polskiego oraz mo¿liwoci szerszego jego u¿ywania w przestrzeni publicznej na Litwie
domagali siê uczestnicy protestu  Prawica Rzeczypospolitej i UPR. Wziêli w
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nim udzia³ m.in. b. marsza³ek Sejmu RP Marek Jurek i pose³ PiS Artur Górski.
lPrace nad po³¹czeniem sieci energetycznych Polski i Litwy id¹ zgodnie z planem  powiedzia³ dla PAP 18 lipca Jaros³aw Niewierowicz, prezes
buduj¹cej je spó³ki LitPolLink. Zaznaczy³, ¿e po stronie polskiej konieczne
s¹ znacznie wiêksze inwestycje w sieæ. S¹ plany po³¹czenia E³ku z litewsk¹
Olit¹ (Alytus) sieci¹ o mocy 500 MW i d³ugoci 154 km: 106 po stronie
polskiej i 48 km  po litewskiej zostanie uruchomione w 2015. W 2018 sieæ
osi¹gnie pe³n¹ moc  1000 MW. Polska t¹ drog¹ mo¿e importowaæ energiê z
planowanej elektrowni atomowej w Visaginas.
lWspó³praca Polski i Litwy w dziedzinie energetyki jest bardzo dobra,
po wielu latach z fazy projektów przeszlimy do ich realizacji  powiedzia³ 20
lipca na konferencji prasowej w Warszawie wiceminister spraw zagranicznych
Litwy Egidijus Meilûnas. Odnoszàc siæ do rafinerii PKN Orlen rafinerii w Mo¿ejkach, powtórzy³, ¿e rozebrane przez Kolej Litewsk¹ tory do morskiego terminalu naftowego zostan¹ odbudowane od koñca 2012 przez firmê z Finlandii,
która wygra³a przetarg. Podkreli³, ¿e tory by³y w tak z³ym stanie, ¿e trzeba by³o
je rozebraæ, a s³usznoæ tej decyzji uzna³ miêdzynarodowy arbitra¿.
lUwa¿amy, ¿e bylimy przyjació³mi w ci¹gu tych 20 lat, jednak nie
doczekalimy siê odzewu  stwierdzi³ 21 lipca w ekskluzywnym wywiadzie
dla Lietuvos rytas Rados³aw Sikorski. Dziennik uwa¿a, i¿ relacje pomiêdzy
Wilnem a Warszaw¹ nadal pozostaj¹ dobre, natomiast najwiêcej problemów
rzekomo powstaje z powodu ambicji poszczególnych polityków lub wrêcz
wiadomego pod¿egania emocji  takich, jak ...minister Sikorski.
l27 lipca Spó³ka Ubezpieczeniowa PZU Lietuva rozpoczê³a wyp³acanie odszkodowañ za straty, poniesione w czasie nawa³nicy, która 21 i 22 lipca
przesz³a nad Litw¹. Zg³oszono 36 przypadków.
l27 lipca polscy i litewscy historycy na posiedzeniu Forum Dialogu
Polsko-Litewskiego apelowali do elit politycznych Polski i Litwy o odpolitycznienie relacji miêdzy obydwoma narodami. Gospodarzem Forum, którego celem jest dzia³anie na rzecz poprawy relacji miêdzy Litwinami a Polakami,
by³ marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Podkreli³ on, ¿e inicjatywa
powo³ania Forum jest bardzo wa¿na, gdy¿ pokazuje, ¿e w sposób ca³kowicie apolityczny mo¿na rozmawiaæ o problemach miêdzy oboma narodami.
l28 lipca minister spraw zagranicznych Litwy stwierdzi³, ¿e prawa mniejszoci narodowych nale¿¹ do jej wewnêtrznych spraw, wiêc Polska nie ma
prawa mieszaæ siê w jej politykê. Nie zgodzi³ siê z tym Mieczys³aw Borusewicz w audycji Sygna³y Dnia Polskiego Radia, mówi¹c, ¿e to jest propozycja: odczepcie siê, gdy chodzi o przestrzeganie litery demokracji.
l29 lipca litewskie ministerstwo gospodarki poinformowa³o, ¿e projekt
odbudowy Pa³acu Baliñskich w Jaszunach zosta³ wci¹gniêty na listê projektów finansowanych ze rodków unijnych. Samorz¹d od lat zabiega³ o rekonstrukcjê obiektu. W 2009 rz¹d przyzna³ rodki na remont pa³acu, ale potem je
cofn¹³, motywuj¹c, ¿e odbudowa nie o¿ywi turystyki oraz nie pos³u¿y ochronie zabytków i dziedzictwa kultury. W³adze lokalne nie zgodzi³y siê z t¹
decyzj¹ i dalej walczy³y o pieni¹dze.
140

Opracowanie: Maciej Mieczkowski
Sierpieñ
l2 sierpnia Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczê³a ledztwo w sprawie wypadku w Chynowie, w którym mieræ na miejscu ponios³o 5 m³odych
osób w wieku 1624 lat. Poszukiwany jest jeden z uczestników wypadku 
kierowca lawety na litewskich numerach rejestracyjnych, który podczas
omijania stoj¹cej na poboczu ciê¿arówki, wjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu,
gdzie zderzy³ siê z prawid³owo jad¹cym oplem vectr¹, który zderzy³ siê czo³owo z ciê¿arowym volvo. Zdaniem ledczych, kierowca lawety doprowadzi³
do wypadku i odjecha³ z miejsca zdarzenia w kierunku Góry Kalwarii.
l3 sierpnia przedstawiciel rz¹du na okrêg wileñski Jurgis Jurkevièius
zaskar¿y³ decyzjê Rady Samorz¹du Rejonu Wileñskiego o nazwaniu jednej z
ulic w rejonie imieniem Juliana Tuwima. Jego zdaniem, nazwa nie spe³nia
obowi¹zuj¹cych wymagañ, poniewa¿ nie jest to osoba, zas³u¿ona dla pañstwa, jego kultury. 11 sierpnia zwróci³ siê do s¹du, by ten nakaza³ komornikom wyegzekwowanie orzeczenia w sprawie usuniêcia tablic z polskimi nazwami ulic. Za niewykonanie nakazu przewidziano grzywny do 1000 litów.
l12 sierpnia MSZ Litwy zwróci³o siê z zapytaniem do polskiego resortu,
czy okrelenie litewska okupacja Wilna, u¿yte w publikacji Ponary  miejsce ludzkiej rzeni, wydanej przez IPN, z inicjatywy ministra Rados³awa
Sikorskiego, zgadza siê ze stanowiskiem oficjalnej Warszawy. Litewskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych uwa¿nie studiuje broszurê, wydan¹
przy wsparciu MSZ Polski. Ju¿ teraz zauwa¿ylimy w publikacji wiele
wypaczonych faktów historycznych, zw³aszcza dotycz¹cych 1939 roku 
mówi siê w komentarzu s³u¿by prasowej litewskiego MSZ. W latach 19411944 w Ponarach, na mocy wspó³dzia³ania SS z kolaboruj¹c¹ z hitlerowcami
policj¹ litewsk¹  mówi siê w wydaniu  zamordowano ok. 100 tys. osób.
Autorem pracy, dostêpnej tak¿e po angielsku i litewsku, jest dr hab. Piotr
Niwiñski, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu w Gdañsku.
l16 sierpnia Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego, na wniosek Tomasza Snarskiego, asystenta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego, postanowi³a zbadaæ, czy zakaz u¿ywania polskiej pisowni
na Litwie jest ³amaniem praw cz³owieka. Snarski z³o¿y³ petycjê w marcu tego
roku i od szefowej komisji Ermini Mazzoni otrzyma³ potwierdzenie wszczêcia
procedury. Do petycji (nr 0358/2011) mog¹ do³¹czyæ ci, którzy dowiadczyli
dyskryminacji na Litwie  jeli taki opisany przypadek wyl¹ do Brukseli.
l17 sierpnia orodek badawczy Stratfor oceni³, ¿e przekazanie Miñskowi przez Polsk¹ danych nt. przedstawicieli bia³oruskiej opozycji zaszkodzi³o
reputacji Polski i Litwy, jako pañstw j¹ wspieraj¹cych i ucieszy³o Rosjê.
Wed³ug Stratfor, to zaszkodzi³o reputacji Litwy i Polski jako pañstw-rajów
dla bia³oruskiej opozycji i bêdzie utrudniaæ w³adzom w Wilnie i Warszawie ich geopolityczn¹ rywalizacjê z Moskw¹ w sprawie Bia³orusi.
l18 sierpnia S¹d Dzielnicowy nr 1 m. Wilna odrzuci³ skargê obywatelki
Litwy polskiego pochodzenia i orzek³, ¿e Urz¹d Stanu Cywilnego mia³ podstawy, by odmówiæ zapisania jej imienia i nazwiska zgodnie z polsk¹ pisow141
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ni¹. Decyzja ta zosta³a podjêta po wyjanieniu Trybuna³u Sprawiedliwoci
UE, g³osz¹cego, ¿e obowi¹zuj¹cy na Litwie tryb, przewiduj¹cy pisowniê
nazwiska wy³¹cznie po litewsku, nie jest sprzeczny z unijnym prawem. Ma³gorzata Runiewicz-Wardyn, która z³o¿y³a skargê do s¹du, wnioskowa³a, by
jej imiê i nazwisko w wiadectwie urodzenia oraz w wiadectwie zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego by³y zapisane zgodnie z polsk¹ pisowni¹.
l22 sierpnia w 14 miejscowociach gminy Puñsk, zamieszkanej przez
mniejszoæ litewsk¹ w Polsce, zniszczono 28 tablic i jeden pomnik przez
oblanie ich czerwon¹ i bia³¹ farb¹ oraz namalowaniem znaku nacjonalistycznej
organizacji Falanga. To chuligañstwo na tle narodowociowym  oceni³ wójt
gminy Witold Liszkowski. Polskie MSZ potêpi³o ten chuligañski wybryk. Zamalowywanie napisów w jêzyku mniejszoci, czy na przyk³ad, zrywanie tabliczek z dwujêzycznymi napisami ulic, jest niedopuszczalnym aktem wandalizmu, stanowi¹cym nie tylko pogwa³cenie polskiego prawa, lecz równie¿ godz¹cym w standardy ogólnie przyjête w pañstwach demokratycznych  podkrelono w komunikacie resortu spraw zagranicznych.
l23 sierpnia zosta³ uszkodzony i oblany farb¹ we wsi Bubele k. Sejn
obelisk powiêcony litewskiemu poecie litewskiemu Albinasie ukaskasie.
Posesja jest niezamieszkanym rodzinnym domem zmar³ego poety, a jej obecni w³aciciele mieszkaj¹ w Niemczech.
l23 sierpnia Krzysztof Kwiatkowki i Remigijus imaius  ministrowie
sprawiedliwoci Polski i Litwy, rozmawiali o wspó³pracy prawnej oraz o prawach polskiej mniejszoci na Litwie. imaius poinformowa³ o trwaj¹cych
pracach nad projektem ustawy o mniejszociach narodowych. Przewiduje
ona mo¿liwoæ zezwolenia na u¿ywanie dwujêzycznych nazw ulic i miejscowoci tam, gdzie dana mniejszoæ stanowi co najmniej jedn¹ trzeci¹ mieszkañców. Ministrowie spotkali siê po zakoñczeniu uroczystoci, zorganizowanych z okazji Europejskiego Dnia Pamiêci Ofiar Re¿imów Totalitarnych.
l23 sierpnia premier Andrius Kubilius w Radiu Litewskim powiedzia³:
Uwa¿am za swój obowi¹zek kategorycznie potêpiæ wszelkie pod¿eganie
do nienawici na tle narodowociowym na Litwie. Wierzê, ¿e polski rz¹d
bêdzie dzia³a³ tak samo, gdy¿ to, co widzielimy wczoraj w doniesieniach telewizyjnych z Puñska, nie by³o niczym innym jak ordynarnym
podburzaniem do nienawici na tle narodowociowym.
l25 sierpnia Valdas Adamkus przyzna³, ¿e by³ szanta¿owany podczas
sprawowania urzêdu prezydenckiego. Niektórych rzeczy nie mogê nawet
zamieciæ w moich pamiêtnikach, ale pamiêtam je. Obudzi³em siê o godz.
5 rano, podszed³em do komputera i wzi¹³em dokument z faksu. Instrukcje by³y pisane rêcznie przez osoby, które wci¹¿ s¹ u szczytów w³adzy, i
mówi³y, ¿e niszczê pañstwo robi¹c tak, a nie inaczej  powiedzia³ b. prezydent podczas promocji swojej drugiej ksi¹¿ki pt. Paskutinë kadencija.
Prezidento dienoraðèiai (Ostatnia kadencja. Dzienniki prezydenta) i
zakomunikowa³, ¿e najpewniej utajni dokumenty na ten temat na 50 lat.
lW litewskim wojsku nie ma neonazistów  przekonywa³a 29 sierpnia
minister ochrony kraju Rasa Juknevièienë, reaguj¹c na zdjêcia skinheadów w
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mundurach wojska, które siê ukaza³y siê w Internecie. Obroñcy praw cz³owieka twierdz¹, ¿e osoby o radykalnym nastawieniu w wojsku stwarzaj¹ niebezpieczeñstwo. Minister zaprzecza, by s³u¿bê pe³nili w nim radyka³owie, a jednoczenie przyznaje, ¿e z niektórymi wojskowymi prowadzono osobiste rozmowy, dotycz¹ce ich pogl¹dów. Chodzi m.in. o ochotników, którzy uczestniczyli
w nacjonalistycznym pochodzie 11 marca pod has³em Litwa dla Litwinów.
lIstnieje prawdopodobieñstwo, ¿e za incydentami, wymierzonymi w
mniejszoci narodowe w woj. podlaskim stoj¹ ci sami sprawcy  mówi³ w
Sejmie RP 31 sierpnia wiceminister MSWiA Adam Rapacki. W wyjanienie
sprawy w³¹czone zosta³y Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Stra¿ Graniczna oraz prokuratura, a pod egid¹ zespo³u zarz¹dzania kryzysowego dzia³a
zespó³, który ma monitorowaæ sytuacjê i zapobiegaæ tego typu incydentom.
Wrzesieñ
lPolskie MSZ liczy na to, ¿e w³adze litewskie bêd¹ gotowe do g³êbszego ni¿ do tej pory dialogu z mniejszoci¹ polsk¹ w tym kraju  poinformowa³
1 wrzenia Marcin Bosacki, rzecznik resortu.
l2 wrzenia od 2,5 do 5 tys. osób wed³ug ró¿nych szacunków przed
Urzêdem Prezydenta Litwy demonstrowa³o niezadowolenie z powodu przyjêtej w marcu ustawy o owiacie, która zdaniem przedstawicieli spo³ecznoci
polskiej  uderza w ich szkolnictwo. Jak poinformowa³ Adam B³aszkiewicz,
dyrektor wileñskiego Gimnazjum im. Jana Paw³a II, na lekcje przysz³o tego
dnia ok. 60 uczniów sporód 469. Do protestuj¹cych Polaków do³¹czyli Rosjanie, tak¿e z K³ajpedy i Wisagini. Do szkó³ polskich nie przysz³o 90 proc.
uczniów. Strajk obj¹³ ok. 70 ze 100 szkó³. Do zgromadzonych zwróci³ siê
przewodnicz¹cy AWPL, pose³ do PE Waldemar Tomaszewski. W pobli¿u
ustawi³a siê grupa m³odych Litwinów z plakatami: Tutejszy odnajd w sobie
Litwina; 1920  ¯eligowski, 2011  Tomaszewski?
l2 wrzenia na Mistrzostwach Europy w Poniewie¿u EuroBasket Litwini wygrali z Polsk¹ 97:77. Dwa lata temu podczas poprzedniego EuroBasketu
bia³o-czerwoni wygrali we Wroc³awiu z Litw¹ 86:75.
l2 wrzenia PJN apelowa³a do szefa MSZ, premiera i prezydenta o szybkie dzia³ania w sprawie mniejszoci polskiej na Litwie. Ugrupowanie chcia³o
zwo³ania narady przedstawicieli kancelarii prezydenta i premiera pod przewodnictwem Rados³awa Sikorskiego w celu za¿egnania konfliktu. W Bia³ymstoku Przewodnicz¹cy PE Jerzy Buzek tego dnia zapowiedzia³, i¿ Komisja
Europejska sprawdzi zapisy litewskiej ustawy owiatowej. Minister Sikorski rozmawia³ z Tomaszewskim i zapewni³ go o niezmiennym stanowisku
Polski w sprawie postulatów mniejszoci polskiej na Litwie.
l3 wrzenia Rados³aw Sikorski powiedzia³ dla Radia RMF FM: Jestemy
rozczarowani nierealizowaniem od tylu ju¿ lat sk³adanych obietnic, takich
irytuj¹cych spraw, jak brak ustawy o pisowni nazwisk, brak zwrotu ziemi, a
teraz zamiast rozwi¹zaæ jeden z tych problemów, doszed³ nam nowy w postaci ustawy edukacyjnej, przeciwko której protestuj¹ Polacy na Litwie.
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l4 wrzenia do Wilna przyby³ premier Donald Tusk, rozmawia³ w Po³¹dze na temat zaistnia³ej sytuacji z premierem Kubiliusem oraz przedstawicielami Polaków, uczestniczy³ w nabo¿eñstwie w kociele w. Teresy.
l4 wrzenia zapowiedziano, i¿ powstanie zespó³ ds. edukacji, w sk³adzie
wiceministrów z obu krajów, ekspertów, a tak¿e przedstawicieli mniejszoci
polskiej i litewskiej  poinformowa³ o tym premiera Tuska koordynator komitetów strajkowych w szko³ach polskich Albert Narwojsz.
l5 wrzenia Stowarzyszenie Wspólnota Polska w przes³anym do PAP
stanowisku wyrazi³o opiniê, ¿e posuniêcia w³adz litewskich, które pogarszaj¹ sytuacjê mniejszoci polskiej na Litwie, s¹ w wietle obowi¹zuj¹cych
w UE zasad niew³aciwe. Prezes Stowarzyszenia Longin Komo³owski napisa³: Strajk szkolny na Litwie to wyraz powa¿nego, realnego zaniepokojenia uczniów i rodziców o przysz³oæ polskiej owiaty na Litwie, o przysz³oæ polskiego jêzyka w litewskim systemie nauczania, wreszcie o przysz³oæ polskiej mniejszoci w tym kraju.
l5 wrzenia z okazji 20. rocznicy wznowienia stosunków polsko-litewskich w Ambasadzie RP w Wilnie otwarto wystawê Solidarnoæ z Litw¹.
Spotkania polskolitewskie 1988-1994, sk³adaj¹ca siê z 19 plansz. W ci¹gu minionego 20-lecia wspólnie d¹¿ylimy do osi¹gniêcia strategicznych
celów, których realizacji podporz¹dkowalimy pozosta³e kwestie. Teraz
jednak nadszed³ czas, by przyjrzeæ siê dziel¹cym nas sprawom, do których
nale¿y tak¿e delikatne zagadnienie realizacji praw mniejszoci narodowych  powiedzia³ podczas jej otwarcia ambasador Janusz Skolimowski.
lEuropose³ Vytautas Landsbergis w wywiadzie dla litewskiego portalu
DELFI zarzuci³ m.in. polskiemu szefowi MSZ, Rados³awowi Sikorskiemu (jako
cz³owiekowi ciê¿kiego i agresywnego charakteru), ¿e popiera bezpodstawne pretensje polskich polityków na Litwie wobec litewskich w³adz. Oskar¿y³
 jak to robi ci¹gle  Polskê, ¿e Warszawa ...nie przestrzega umów dwustronnych, Traktatu polsko-litewskiego, choæby artyku³u 1, który mówi, ¿e mniejszoci narodowe ¿yj¹ce w jednym i drugim pañstwie, s¹ lojalne wobec swoich krajów. Tote¿ s¹siednie pañstwo nie powinno pod¿egaæ do nielojalnoci. ( ) Litwa niczego podobnego nie robi, ¿eby Litwini Sejneñszczyzny
buntowali siê przeciwko Polskiej Republice  stwierdzi³.
l5 wrzenia Zwi¹zek Szlachty Polskiej, powsta³y w 1995 w Gdañsku i
zrzeszaj¹cy ok. 500 osób, zaapelowa³ do prezydent Dalii Grybauskaitë o
poszanowanie i szczególn¹ ochronê praw mniejszoci polskiej na Litwie oraz
dba³oæ o lady wspólnej przesz³oci. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w³adze
litewskie traktuj¹ wspóln¹ polsko-litewsk¹ przesz³oæ oraz jej istniej¹ce do
dnia dzisiejszego lady, jako swoisty balast, którego trzeba siê najszybciej
pozbyæ, poniewa¿ jest on pozosta³oci¹ i widocznym znakiem bli¿ej niesprecyzowanych wrogich dzia³añ Polaków, którzy przez wieki próbowali
podporz¹dkowaæ sobie Litwê i Litwinów. ( ) W naszej ocenie nietrafne
jest przedstawianie historii stosunków polsko-litewskich, jako okresu
polskiej dominacji i prób podporz¹dkowania sobie Litwy  napisano.
l6 wrzenia minister spraw zagranicznych Litwy Audronius Aubalis wrê144
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czy³ w Wilnie Gwiazdê Dyplomacji Litwy  najwy¿sz¹ odznakê resortu dla pierwszego ambasadora RP na Litwie, Jana Widackiego oraz dla Wojciecha Wróblewskiego, pierwszego dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie za wk³ad w rozwój
stosunków dyplomatycznych przed laty i dzisiaj.
l6 wrzenia Europejska Fundacja Praw Cz³owieka wyst¹pi³a z inicjatyw¹ skierowania do PE i Komisji Europejskiej petycji zbiorowej przeciwko
dyskryminuj¹cej mniejszoci narodowe na Litwie ustawie o owiacie. Petycja
zawiera ¿¹danie podjêcia kroków przeciwko przyjêtej 17 marca 2011 przez Sejm
RL ustawy o owiacie i wnosi o wszczêcie przeciwko Litwie postêpowania,
zgodnie z artyku³em 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE, w³¹cznie z wniesieniem skargi do tego¿ Trybuna³u o naruszenie m.in. Dyrektywy EU 2000/43/
WE. Treæ petycji znajduje siê na oficjalnej stronie Europejskiej Fundacji Praw
Cz³owieka http://www.efhr.eu/2011/09/03/petycja-przeciwko-dyskryminujacejmniejszosci-narodowe-na-litwie-nowej-ustawie-o-oswiacie/.
l6 wrzenia ambasador Janusz Skolimowski na naradzie Litewskiej Konfederacji Przemys³owców powiedzia³, ¿e Polskê rozczarowa³a zw³oka z wcielaniem w ¿ycie projektu litewskiej elektrowni atomowej i ¿e Polacy w tej
sprawie nie mówi¹ ani tak, ani nie. W ci¹gu ostatnich 5-6 lat bylimy
bardzo zainteresowani wasz¹ EA  powiedzia³ i zaznaczy³, i¿ obecnie przedstawiciele Polski rozmawiaj¹ z Litwinami o udziale w projekcie Wisagiñskiej
EA i na razie ¿adna decyzja nie zosta³a podjêta. Jednoczenie ambasador
stwierdzi³, ¿e Polska jest zainteresowana wspó³prac¹ z Litw¹ w bran¿y gazowniczej  do 2014 zakoñczy siê budowê terminalu gazu w strefie nadmorskiej, którego jedno odga³êzienie poprowadzi do portu gdañskiego.
l6 wrzenia mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz spotka³ siê z
delegacj¹ powiatu tczewskiego. Omawiano wspó³pracê z placówkami opieki
spo³ecznej rejonu solecznickiego i powiatu tczewskiego, która owocuje pomoc¹ dla Domu Dziecka w Solecznikach i Domem Opieki w Czu¿ekampiach.
l6 wrzenia prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski nazwa³ niepokoj¹c¹ i uderzaj¹c¹ w prawa polskiego jêzyka zmianê przez litewskie w³adze ustawy o
owiacie. Kaczyñski domaga³ siê spotkania ekspertów PiS i PO w tej sprawie, zaznaczy³, ¿e jego brat, prezydent Lech Kaczyñski, prowadzi³ intensywn¹ politykê kontaktów z Litw¹. Jednym z bardzo istotnych celów tej
polityki, polityki zacieniania kontaktów, bliskiej wspó³pracy by³o w³anie chronienie interesów polskiej mniejszoci na Litwie  powiedzia³.
lRejon wileñski uczestniczy³ w Dniach Wilna w Gdañsku oraz na VIII
Jarmarku Wileñskim, dok¹d przybyli wicemer samorz¹du rejonowego Czes³aw Olszewski z ma³¿onk¹ oraz Beata Maluszycka, kierownik Wydzia³u Ekonomiki i Maj¹tku, wyst¹pi³ zespó³ Zgoda, goci³ wicemer Wilna Jaros³aw
Kamiñski. Rozmowy z prezydentem Gdañska Paw³em Adamowiczem dotyczy³y zorganizowania w nastêpnym roku Dni Gdañska w Wilnie.
l7 wrzenia Lech Wa³êsa, na znak protestu nie przyj¹³, Krzy¿a Wielkiego Orderu Witolda Wielkiego  jednego z najwy¿szych odznaczeñ, nadawanych przez w³adze Litwy. B. prezydent zaznaczy³, ¿e odbierze odznaczenie,
gdy polepszy siê traktowanie Polaków na Litwie. Swoje stanowisko w tej
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sprawie Wa³êsa wyrazi³ w licie do ambasador Litwy w Polsce, Lorety Zakarevièienë i doda³, ¿e dla umacniania relacji miêdzy naszymi krajami chcia³by
móc przyj¹æ to odznaczenie.
l8 wrzenia w wywiadzie dla rozg³oni Þiniø Radijas premier Kubilius,
komentuj¹c pierwsze posiedzenie polsko-litewskiego zespo³u ds. edukacji,
który powo³ali premierzy obu krajów, powiedzia³: Taka praca ekspertów pozwoli w³adzom Polski bardziej obiektywnie spojrzeæ na podejmowane przez
nas decyzje w kwestii owiaty i rozwieje te lêki, które siê ukszta³towa³y z
tych czy innych powodów. Jego zdaniem, w³adze Polski nie oceniaj¹ sytuacji
polskiej mniejszoci na Litwie wed³ug obiektywnych kryteriów, lecz wed³ug
tego, jak kwestiê tê nawietlaj¹ polskie organizacje polityczne i spo³eczne na
Litwie. Odnoszê czasami wra¿enie, ¿e w³adze w Warszawie o sytuacji mniejszoci narodowych (na Litwie  PAP), o podejmowanych przez nas decyzjach, wnioskuj¹ nie na podstawie obiektywnych wskaników, aktów prawnych, a wed³ug tego, jak j¹ komentuje i ocenia Akcja Wyborcza Polaków
na Litwie czy inne organizacja polskie dzia³aj¹ce w kraju  powiedzia³.
l8 wrzenia w Radiu TOK FM prezydent Bronis³aw Komorowski, pytany o relacje miêdzy Polsk¹ a Litw¹, powiedzia³: Ja mam kawa³ serca rodem z
Litwy (...) i wydaje mi siê, ¿e mam na temat Litwy, oprócz sentymentu, jak¹
wiedzê. Wiem jedno: (...) litewska koza nie przyjdzie do ¿adnego woza i
wyrazi³ opiniê, ¿e b³êdem Polski w ci¹gu tych dwudziestu lat by³o niepodejmowanie problemu, jak siê okaza³o dla Polaków, w Polsce, nies³ychanie
wa¿nego, jakim jest problem mniejszoci polskiej. Bez Litwy, w sensie politycznym, Polska mog³aby egzystowaæ  Litwa bez Polski  gorzej. Bo to by³a
droga do Unii Europejskiej, do NATO, do integracji, komunikacji itd.
l8 wrzenia otwarto park miejski w Solecznikach. Jego zasadzanie rozpoczêto w latach 60. ub. stulecia. Od tamtego czasu park nie by³ poddany zasadniczej odnowie. Przeznaczono na to 911 tysiêcy litów, pozyskanych równie¿ z
funduszy unijnych. Odby³o siê tu tak¿e uroczyste otwarcie kortu tenisowego,
a17 wrzenia  muszli koncertowej, wybudowanej w ramach projektu na zrekonstruowanym terytorium parku.
lPonad pó³ miliona litów zostanie zainwestowanych w budowê infrastruktury owietleniowej w miejscowociach Niemie¿, Kuprianiszki oraz Skojdziszki rejonu wileñskiego. Wiêksz¹ czêæ rodków projektowych Samorz¹d
Rejonu Wileñskiego pozyska³ z funduszy strukturalnych UE.
l9 wrzenia Miros³aw Sielatycki, podsekretarz stanu w ministerstwie
edukacji narodowej powiedzia³: Zespó³ ma wypracowaæ rozwi¹zania, które maj¹ poprawiæ sytuacjê polskiej owiaty na Litwie. Trudno spodziewaæ
siê efektów ju¿ po pierwszym spotkaniu. Bêdzie to przedstawienie stanowisk, ustalenie formu³y wspó³pracy, pokazanie argumentów, bo jeli s¹
one przedstawiane tylko poprzez media czy w formie listów protestacyjnych, nie mog¹ byæ w pe³ni skuteczne  powiedzia³ dla PAP i przypomnia³,
¿e Polska ma ju¿ dowiadczenia z dzia³ania podobnego zespo³u ze stron¹
niemieck¹, z któr¹ uda³o siê wypracowaæ szereg istotnych rozwi¹zañ, dotycz¹cych strategii rozwoju owiaty polskiej w Niemczech.
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l9 wrzenia XI Miêdzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyñski, upamiêtniaj¹cy Polaków pomordowanych na Wschodzie, dojecha³ do Wilna.
Rajd wyruszy³ z Warszawy i ma do pokonania trasê 6 tys. kilometrów  przez
Lwów, Kamieniec Podolski, Kijów, Kozielesk, Moskwê, Smoleñsk, Dyneburg. Uczestnicy rajdu byli w Zu³owie, Powiewiórce, Podbrodziu, Niemenczynie, Mejszagole, w Dusztach, Trokach, Ponarach.
l11 wrzenia Èeslovas Ikauskas, w czasach sowieckich aktywista partyjny w Radiu Litewskim, w www.delfi.lt w artykule pt. Wnukowie L. ¯eligowskiego  znowu na bia³ym koniu nawi¹za³ do miejscowych Polaków, do
prezydenta RP, ¿e ten nazwa³ Litwê koz¹, która nie idzie do wozu i obawia
siê, ¿e znowu zbli¿aj¹ siê czasy genera³a ¯eligowskiego.
l12 wrzenia eksperci z Litwy i Polski w Druskienikach rozpoczêli rozmowy nt. owiaty mniejszoci narodowych. Posiedzenie polsko-litewskiego zespo³u ds. edukacji, ma wypracowaæ rozwi¹zania, s³u¿¹ce poprawie sytuacji
polskiej owiaty na Litwie. W sk³ad zespo³u weszli przedstawiciele resortów
owiaty z Polski i Litwy oraz cz³onkowie mniejszoci polskiej i litewskiej.
l12 wrzenia w Senacie RP odby³o siê posiedzenie Polonijnej Rady
Konsultacyjnej przy marsza³ku Senatu VII kadencji, któremu przewodniczy³
Bogdan Borusewicz. Z Wilna uczestniczy³ Adam B³aszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Paw³a II. Wiele uwagi powiêcono sytuacji na Litwie. W
minionej kadencji Senat inwestowa³ w polskie szkolnictwo na Litwie  g³ównie w budowê i remonty szkó³ i przedszkoli.
l14 wrzenia podano do wiadomoci, i¿ w gminie Puñsk maj¹ zostaæ zdjête zniszczone przez wandali tablice, na których nazwy miejscowoci s¹ równie¿ w jêzyku litewskim. Jak donosi portal punskas.lt, w ich miejsce zostan¹
umieszczone nowe, ale ju¿ bez litewskich nazw. Wójt gminy Witold Liszkowski
powiedzia³, i¿ Litwini w Polsce nie chc¹ byæ wci¹gani w konflikt pomiêdzy
Warszaw¹ a Wilnem z powodu mniejszoci polskiej na Litwie. Mieszkañcy
tych okolic dobrze znaj¹ nie tylko nazwy swoich miejscowoci, ale równie¿
ich pochodzenie. Nazwy te czêsto siêgaj¹ czasów Jaæwingów  powiedzia³.
l14 wrzenia z inicjatywy pos³ów AWPL w kancelarii litewskiego Sejmu
zosta³y zarejestrowane poprawki do kontrowersyjnej ustawy o owiacie. Pos³owie proponuj¹ na trzy lata zawiesiæ realizacjê artyku³u ustawy, który m.in.
przewiduje wyk³adanie czêci przedmiotów w szko³ach mniejszoci narodowych w jêzyku litewskim; nieujednolicanie w szko³ach mniejszoci i szko³ach
litewskich egzaminu maturalnego z jêzyka litewskiego i zachowanie obecnej
sieci szkó³ polskich na Wileñszczynie.
l35 dyrektorów szkó³ polskich na Litwie zaapelowa³o do ministra owiaty Gintarasa Steponavièiusa, by nie ujednolicaæ egzaminu maturalnego z
jêzyka litewskiego w szko³ach mniejszoci narodowych i szko³ach litewskich. Pismo do ministra zosta³o przekazane po spotkaniu dyrektorów szkó³
z wiceministrem owiaty Vaidasem Baèysem. Wed³ug uczestników spotkania, wiceminister zaproponowa³ utworzenie komisji przy resorcie, która opracowa³aby w praktyce wdra¿anie za³o¿eñ ujednolicania egzaminu maturalnego we wszystkich szko³ach ju¿ w 2013. Dyrektorzy jednog³onie odmówili
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udzia³u w takiej komisji, gdy¿ jej powo³anie i praca mog³yby byæ traktowane
jako aprobata decyzji o ujednoliceniu egzaminu.
l15 wrzenia w opracowanym przez tygodnik Veidas rankingu wród 60
samorz¹dów za rok 2011 Samorz¹d Rejonu Wileñskiego uplasowa³ siê na 7 miejscu. Na 1 jest Wilno, na 2  Neringa, na 3  Kowno. Wród portali samorz¹dowych www.salcininkai.lt znalaz³ siê na drugim miejscu. Od pocz¹tku marca br.
stronê odwiedzi³o ponad 200 tys. internautów.
l15 wrzenia eropose³ Waldemar Tomaszewski z³o¿y³ owiadczenie pisemne w Radzie i Komisji Europejskiej w sprawie wzmocnienia bezpieczeñstwa j¹drowego w UE i krajach s¹siednich. Podobne wspólne owiadczenie w
tej sprawie z³o¿yli równie¿ litewscy eurodeputowani Leonidas Donskis, Zigmantas Balèytis, Radvilë Morkûnaitë-Mikulënienë oraz Justas Vincas Paleckis.
l15 wrzenia podano, ¿e wed³ug danych Departamentu Statystyki, w
2011 na Litwie mieszka³o 2,72 mln osób narodowoci litewskiej, czyli o 44
tys. mniej ni¿ rok wczeniej. Od 2001 ich liczba zmniejszy³a siê o 185,5 tys.
Równie¿ wszystkie mniejszoci narodowe odnotowa³y ujemny przyrost. Jeli jednak liczba osób, deklaruj¹cych litewsk¹ narodowoæ, wyranie zmniejszy³a siê, to liczba osób, deklaruj¹cych inn¹ (g³ównie polsk¹, rosyjsk¹, ukraiñsk¹ i bia³orusk¹) narodowoæ  wyranie zwiêkszy³a siê. W ci¹gu poprzedniego roku najwiêkszy przyrost odnotowa³a mniejszoæ rosyjska, której przyby³o ponad 13 tys. osób. Liczba Polaków  ok. 213 tys.  wzros³a o ponad 11
tys. osób i wróci³a do poziomu z pocz¹tku 2007. Podobny wzrost odnotowali
Bia³orusini i Ukraiñcy. Liczba osób, niedeklaruj¹cych swojej narodowoci,
spad³a o ponad po³owê, s¹ oni trzeci¹ grup¹ mniejszociow¹. Liczba litewskich Niemców zmniejszy³a siê z 3,2 do 3 tys. Wzrost mniejszoci narodowych koliduje ze statystyczn¹ tendencj¹ spadku ogólnej liczby mieszkañców. Bo w ci¹gu roku ta liczba zmniejszy³a siê o ponad 58 tys. osób, a w
ci¹gu tego roku  o 34 tys., czyli prawie o tyle, ile przyby³o przedstawicieli
mniejszoci narodowych w ci¹gu poprzedniego roku. Statystycy t³umacz¹,
i¿ wynika to ze zmian w ustawodawstwie litewskim  zasz³y zmiany w prawie
i Rejestr Danych Osobowych jest zobowi¹zany bardziej skrupulatnie zbieraæ informacje, dotycz¹ce narodowoci. Litwini stanowi¹ ok. 84 proc. mieszkañców, Polacy  6,6, Rosjanie  5,4 proc. Za nimi uplasowa³y siê (poza
grup¹ beznarodowociow¹) Bia³orusini i Ukraiñcy. Dok³adniejszy obraz
demograficzny przedstawiony zostanie po opracowaniu danych Powszechnego Spisu Ludnoci w po³owie przysz³ego roku.
l15 wrzenia rodzice uczniów szkó³ polskich na Litwie w rozpowszechnionym owiadczeniu ¿¹daj¹ wycofania ustawy o owiacie, która zagra¿a szkole
polskiej. Nasze stanowisko nie uleg³o zmianie. Zgodnie z jednym z podstawowych postulatów wiecu, który siê odby³ 2 wrzenia przed urzêdem prezydenta
Litwy, (...) nadal opowiadamy siê za odwo³aniem nowej redakcji ustawy, która pogarsza sytuacjê owiaty mniejszoci narodowych i zawê¿a jej mo¿liwoci
prawne  podkrelaj¹. Grupê rodziców przyj¹³ wiceminister Vaidas Baèys. Uwa¿amy, ¿e rozmowa z wiceministrem by³a bezowocna, gdy¿ jej celem nie by³o
rozstrzygniêcie zaistnia³ego problemu. (...) Apelujemy do w³adz o wyra¿enie
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zainteresowania naszymi postulatami i oddelegowanie na spotkanie z nami
osób upowa¿nionych do podejmowania decyzji  podano w owiadczeniu.
Sprawie polskiej mniejszoci na Litwie nie s³u¿¹ wypowiedzi, które
podgrzewaj¹ nastroje  powiedzia³ 16 wrzenia minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski i doda³.  Dlatego nie chc¹ komentowaæ s³ów
prezydent Litwy Dalii Grybauskaitë na temat polskiej mniejszoci.
l19 wrzenia odby³o siê w Warszawie kolejne spotkanie polsko-litewskiego zespo³u ekspertów. Omawiano kwestie wprowadzenia egzaminu maturalnego z jêzyka litewskiego, programów nauczania, zaopatrzenia w podrêczniki
i zasad finansowania szkó³ w Polsce i na Litwie. Nie osi¹gniêto postêpu, którego spodziewa³a siê spo³ecznoæ polska na Litwie, a strony ustali³y, ¿e choæ
forma egzaminu dojrza³oci bêdzie taka sama dla wszystkich zdaj¹cych - wypracowanie, to kryteria oceny egzaminu w okresie przejciowym bêd¹ ró¿ne.
l20 wrzenia premier Kubilius pozytywnie oceni³ wynik pracy polskolitewskiego zespo³u ekspertów, choæ spo³ecznoæ polska na Litwie z tych
wyników nie by³a zadowolona. Egzamin maturalny z jêzyka litewskiego w
szko³ach polskich bêdzie realizowany bardziej elastycznie. Uczniowie nie
musz¹ siê baæ. (...) Bardzo wa¿ne, ¿e siê uda³o porozumieæ na poziomie
ekspertów  powiedzia³ w wywiadzie dla Litewskiego Radia.
lTwierdzenie, ¿e w Warszawie zosta³o wypracowane wspólne stanowisko i nast¹pi³o porozumienie na poziomie ekspertów wprowadza w b³¹d
opiniê publiczn¹ na Litwie  czytamy w owiadczeniu Czes³awa Dawidowicza, dyrektora Gimnazjum Adam Mickiewicza w Wilnie i Józefa Kwiatkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó³ Polskich na Litwie Macierz
Szkolna. Portal www.delfi.lt przytacza wypowied przewodnicz¹cej litewskiego Zrzeszenia Nauczycieli Szkó³ Rosyjskich Ellany Kanaitë, która równie¿
uwa¿a, ¿e eksperci omawiali techniczne kwestie, ale zasadniczy problem
wynikaj¹cy z nowej ustawy o owiacie nie zosta³ rozstrzygniêty.
l20 wrzenia upamiêtniono ofiary Holokaustu w Niemenczynie. Tego
dnia w 1941 w lesie niemenczyñskim zamordowano 403 mieszkañców miasteczka narodowoúci ¿ydowskiej. Przyby³ zastæpca przewodnicz¹cego Sejmu RL Èeslovas Jurënas, pierwszy sekretarz ambasady RP w Wilnie Piotr
Wdowiak, doradca komitetu spraw zagranicznych Diana Kopilewicz, przedstawiciele spo³ecznoci miejscowej.
l23 wrzenia Sejm RL w pierwszym czytaniu popar³ poprawki do ustawy
konstytucyjnej, zak³adaj¹ce przed³u¿enie o kolejne trzy lata zakazu na zakup
ziemi na Litwie przez obcokrajowców. Wstêpuj¹c do UE, Litwa wynegocjowa³a 7-letni okres przejciowy na jej sprzeda¿ ziemi. W tym roku Komisja
Europejska przed³u¿y³a ten okres o kolejne trzy lata. Sejmowi przedstawiono
projekt zmiany artyku³u 47 ustawy, zgodnie z którym obcokrajowcom nie
wolno by³oby sprzedaæ ziemi do 30 kwietnia 2014.
l23 wrzenia przed Sejmem RL odby³ siê kolejny wiec w obronie owiaty mniejszoci narodowych na Litwie. Szacuje siê, ¿e uczestniczy³o w nim
ponad 5 tys. osób, organizatorzy s¹ zdania  blisko 10 tys. W przyjêtej
rezolucji zapowiedziano, ¿e bêdzie nadal kontynuowana walka o naucza149
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nie w jêzyku ojczystym, o zachowanie wszystkich szkó³ rednich, o nieujednolicanie egzaminu maturalnego z jêzyka litewskiego, o przywrócenie
obowi¹zkowego egzaminu maturalnego z jêzyka ojczystego i o zwiêkszenie
finansowania szkó³ mniejszoci narodowych. Na wiecu z postulatem rozmowy ze strajkuj¹cymi wyst¹pi³a przewodnicz¹ca Litewskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Owiaty i Nauki Ruta Osipavièiûtë. Tymczasem przewodnicz¹ca Sejmu Irena Degutienë oznajmi³a, ¿e nie zamierza powo³ywaæ w Sejmie ¿adnych dodatkowych grup roboczych. I dalej: To, co dzisiaj
siê odbywa przy parlamencie, jest akcj¹ polityczn¹, a nie w konkretnej sprawie, jest inspirowana przez polityków, nawet naszych pos³ów pochodzenia
polskiego  powiedzia³a dziennikarzom. Mniejszoci narodowe, organizuj¹c
akcje protestacyjne przeciwko ustawie o owiacie. jedynie siê broni¹ 
powiedzia³ podczas konferencji prasowej w parlamencie przewodnicz¹cy
AWPL, europose³ Waldemar Tomaszewski. Nikt do protestuj¹cych z w³adz
litewskich, zreszt¹ tak, jak i przedtem, nie wyszed³.
l26 wrzenia przewodnicz¹cy sejmowego Komitetu Spraw Zagranicznych Emanuelis Zingeris uczestniczy³ w Pary¿u w konferencji, powiêconej
220-rocznicy przyjêcia Konstytucji 3 Maja. Spotkanie z udzia³em historyków
polskich i litewskich mia³o na celu debatê wokó³ znaczenia Konstytucji, w
polityczno-intelektualnym kontekcie europejskim oraz jej konsekwencji w
sensie historycznym, jak i dla wspó³czesnej Europy. W konferencji uczestniczyli Ramunë migelskytë-Stukienë i Rasa Èepaitienë. Jej organizatorami
by³y Litewski Instytut Historii, Instytut Europy rodkowej i Wschodniej z
siedzibà w Lublinie oraz Biblioteka Polska w Paryýu.
l26 wrzenia w siedzibie administracji Samorz¹du Rejonu Wileñskiego
odby³o siê spotkanie nt. ewentualnej wspó³pracy mer Marii Rekæ z przedstawicielami Urzêdu Gminy Bia³e B³ota.
l27 wrzenia minister owiaty Gintaras Stepanavièius podczas odwiedzania szkó³ mniejszoci litewskiej zapowiedzia³ w Sejnach: Ustawa owiatowa nie bêdzie zmieniona, bêd¹ za to u³atwienia w egzaminach dla polskiej mniejszoci na Litwie.
l28 wrzenia rodzice uczniów szkó³ polskich na Litwie wyrazili oburzenie wypowiedzi¹ litewskiego ministra owiaty, który uczestników wiecu w
obronie polskiej owiaty okreli³ jako ubezw³asnowolnionych przez Akcjê
Wyborcz¹ Polaków na Litwie (AWPL). Zwrócili siê oni do Naczelnej Komisji
Etyki S³u¿bowej z wnioskiem o zbadanie, czy sw¹ wypowiedzi¹ nie przekroczy³ on kompetencji urzædnika pañstwowego. W audycji telewizyjnej Savaitë minister wyrazi³ opiniê, ¿e wiec by³ niedemokratyczny.
W KULTURZE I OKOLICACH
lWiêkszoæ maturzystów z Liceum Ogólnokszta³c¹cego z litewskim jêzykiem nauczania w Puñsku wybiera siê w na litewskie uczelnie  poinformowa³a PAP dyrektor liceum Irena Marcinkiewicz.
lOd 8 lipca w okolicach wsi Zubiszki, nad rzek¹ Wersok¹, odbywa³ siê
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XXIII Zlot Turystyczny Polaków na Litwie. W konkursach przodowa³a dru¿yna W³óczêgów Wileñskich.
Od 8 lipca w Kiernowie  pierwszej stolicy Litwy, odbywa³y siê XIII Dni
¯ywej Archeologii, powiêcone Dniu Pañstwa Litewskiego  koronacji króla Mendoga. Prezentowano walki redniowieczne, zapraszano do stoisk z
jad³em. Byli gocie z wielu krajów, w tym z Polski.
l12 lipca liczna grupa m³odzie¿y z Litwy uczestniczy³a w Koszalinie w
Polonijnym Lecie 2011, w ramach którego odby³ siê plener malarski Osieki 2011, studium dyrygentów chórów i warsztaty.
l13 lipca w Ministerstwie Kultury RL utworzono jeszcze jedno stanowisko wiceministra, w gestii którego bêd¹ m.in. kwestie mniejszoci narodowych. Po zlikwidowaniu Departamentu Mniejszoci Narodowych i Wychodstwa przy Rz¹dzie RL, kwestie mniejszoci narodowych przekazano w³anie
dla ministerstwa kultury, gdzie powo³ano specjalny 5-osobowy dzia³.
l14 lipca w Domu Pracy Twórczej w Oborach k. Warszawy odby³y siê V
Polonijne Spotkania z Histori¹ Najnowsz¹, w których uczestniczyli nauczyciele z Litwy. Zorganizowa³o je Biuro Edukacji Publicznej IPN we wspó³pracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
l15 lipca blisko 50 ¿o³nierzy Kampanii Honorowej Wojska Litewskiego
oraz cz³onków klubów historycznych w przebraniu rycerzy uczestniczy³o w
inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Po raz pierwszy w historii inscenizacji
byli redniowieczni ³ucznicy z litewskiego klubu.
lOd 30 lipca do 6 sierpnia we Wroc³awiu trwa³y XV Letnie Igrzyska
Polonijne, z udzia³em blisko 200 Polaków z Wileñszczyzny. W klasyfikacji
medalowej Litwa uplasowa³a siê na czwartym miejscu. Na jej koncie  32
z³ote medale, 38 srebrne i 40 br¹zowe. Pierwsze trzy miejsca przypad³y reprezentacjom Niemiec, Kanady i Austrii.
l4 wrzenia w Ejszyszkach odby³ siê Dzieñ Dziedzictwa ¯ydów Europy
Witaj¹c przysz³oæ  w ramach organizowanej przez IP imprezy Centrum
badañ ekonomiczno-socjalnych chêtni wziêli udzia³ w wycieczce Zachowane dziedzictwo ¿ydowskie oraz poszerzali swoj¹ wiedzê na ten temat podczas konferencji z udzia³em historyków.
l5-7 sierpnia z inicjatywy cz³onka Klubu Studentów Polskich na Litwie
 Roberta Sadowskiego oraz dziêki wsparciu finansowemu Fundacji Semper
Polonia uskuteczniono projekt Miêdzynarodowy sp³yw kajakowy ladami Czes³awa Mi³osza Niewia¿¹ (powieciowa Issa). Grupa m³odzie¿y tak¿e
ze Zwi¹zku M³odych Polaków na £otwie (Ryga), Klubu Polskich Stypendystów w Dyneburgu oraz wileñskiego Klubu Studentów Polskich Rygi i Dyneburga odwiedzi³a Szetejnie.
l8 wrzenia imiê Czes³awa Mi³osza nadano jednej z czytelni Biblioteki
Uniwersytetu Wileñskiego przy ulicy Universiteto 3 (Uniwersytecka). Uroczystoci towarzyszy³o otwarcie wystawy fotografii ladami poety Wojciecha Pra¿mowskiego Mi³osz. Tutejszy.
l8 sierpnia w og³oszonym rankingu tygodnika Veidas wród 462 gimnazjów i szkó³ rednich na Litwie za rok 2011 w pierwszej setce znalaz³o siê 7
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placówek polskich: Szko³a rednia im. w. Jana Bosko w Ja³ówce  20 miejsce, Szko³a rednia im. W³adys³awa Syrokom w Wilnie  41, Gimnazjum im.
Adama Mickiewicza w Wilnie  54, Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wilnie 
57, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie  69, Szko³a
rednia im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie  92, Szko³a rednia
im. Szymona Konarskiego w Wilnie  99 pozycja.
lOd 8 do 11 wrzenia w Domu Zarazy w GdañskuOliwie czynna by³a
wystawa Z Wilna do Gdañska, zorganizowana przez miejscowy oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Wilna i Ziemi Wileñskiej oraz Stowarzyszenie Stara
Oliwa, z prezentacj¹ wspomnieñ 11 osób, które po 1945 roku zosta³y przesiedlone z dawnych Kresów Wschodnich do Trójmiasta. Na otwarcie wystawy
w ramach projektu Europejskich Dni S¹siedztwa Wilno w Oliwie zaproszono
przedstawicieli w³adz Wilna.
l10-11 wrzenia obchodzono jubileusz 30-lecia Zespo³u Pieni i Tañca
Wileñszczyzna  z koncertem galowym na scenie Pañstwowego Teatru
Opery i Baletu, Msz¹ dziêkczynn¹ w Kaplicy Ostrobramskim oraz rodzinnym
spotkaniem przyjació³ w Domu Kultury Polskiej.
l17 wrzenia w holu Solecznickiego Centrum Kultury odby³o siê otwarcie wystawy fotograficznej Miejsca pamiêci narodowej na Ziemi Wileñskiej autorstwa Jerzego Karpowicza.
l18 wrzenia w Solecznikach odby³y siê do¿ynki z udzia³em miejscowych w³adz oraz dzia³aczy polskich. W czêci muzycznej wyst¹pi³ Zbigniew
Wodecki, a tak¿e zespó³ góralski Trebunie Tutki z Zakopanego, zespó³
folklorystyczny Dainava z Olity (Alitus) oraz Teatr muzyczny Rada z
Grodna, z programem bia³orusko-ukraiñsko-rosyjskim Kazaki. 22 wrzenia
Wodecki wyst¹pi³ w nowo otwartej tu muszli koncertowej.
l23 wrzenia odby³y siê do¿ynki w rejonie wileñskim  w Pikieliszkach, w
parku ko³o dworku Pi³sudskiego. Wyst¹pi³y: zespó³ ludowy Zaciszuki z
Wêgorzewa, m³odzie¿owa orkiestra dêta ze Szko³y Sztuk Piêknych im. Stanis³awa Moniuszki (Soleczniki), kapela ludowa Keiziai ze wsi Cejkinie (rejon
ignaliñski), zespó³ ludowy Karuzela z Oszmiany (Bia³oru). Dariusz Bernatek wykona³ polskie piosenki z lat 70.
l23 wrzenia w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wilnie, z okazji 90-lecia
powo³ania XIII Wileñskiej Dru¿yny Czarnej Trzynastki, odby³ siê jubileuszowy Zlot Czarnych Trzynastek  dru¿yn o tej samej nazwie lub maj¹cych
powi¹zanie z czarnym kolorem, który zapocz¹tkowa³ za³o¿yciel Wileñskiej Czarnej Trzynastki  Józef Grzesiak Czarny.
l30 wrzenia w Borejkowszczynie w rejonie wileñskim otwarto odrestaurowane Muzeum W³adys³awa Syrokomli (Ludwika Kondratowicza), które ma staæ siê centrum wspó³pracy kulturalnej i miejscem spotkañ artystów, rzemielników, historyków sztuki z Wileñszczyzny, Litwy,
Bia³orusi i Polski. W odrestaurowanym dworku, w którym w latach 1853
1860 mieszka³ i tworzy³ W³adys³aw Syrokomla, ma te¿ byæ pracownia
garncarska.
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WYDAWNICTWA
l9 sierpnia kompozytor Marek Sewen przekaza³ w Warszawie dla Romualda Mieczkowskiego partytury skomponowanych do jego wierszy utworów muzycznych Ostrobramska, Niemen i Tylko drzewa w s³oñcu (z tomu
Nikt nie wo³a, 2009).
lNak³adem Wydawnictwa Polskiego w Wilnie ukaza³ siê kieszonkowy
turystyczny przewodnik Lucyny DowdoSchiller Wilno dla Pocz¹tkuj¹cych.
lCentrum Kultury Franciszkanów wyda³o zbiór wierszy o. Marka Adama Dettlaffa, pt. Tobie Wilno, z opracowaniem tekstów i grafikami Teresy i
Stanis³awa Kaplewskich.
Z UDZIA£EM INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE
l1 lipca w Narodowym Teatrze Dramatycznym w Wilnie
odby³ siê koncert Grupy MoCarta  kwartetu smyczkowego o
zaciêciu kabaretu muzycznego, w ramach 12. Koncertów Letnich pod has³em Poland is Coll!  z okazji Polskiej Prezydencji w Radzie UE. 21 lipca na
Dziedziñcu Muzeum Adama Mickiewicza w tym cyklu wyst¹pi³ zespó³ Zagan Acoustic z Gdañska. 11 sierpnia tam¿e odby³ siê koncert Kwartetu Smyczkowego Alta Volta z Katowic, a 25 sierpnia w b. kociele w. Katarzyny mia³
miejsce koncert zespo³u W³odzimierz Nahorny Sextet.
l4 lipca w Muzeum Sztuki U¿ytkowej w Wilnie odby³ siê program literacko-muzyczny S³uchaj¹c Mi³osza  w ramach VI edycji Lotnej Akademii
Kultury. Zaprezentowano dwa utwory, zamówione specjalnie na tê okazjêæ
u Algirdasa Martinaitisa i Zygmunta Koniecznego. Repertuar stanowi³a
muzyka Renesansu, Baroku oraz wspó³czesna, która zabrzmia³a na violi da
gamba. Wiersze czytali Algirdas Latënas i Gediminas Mikelaitis.
l4-31 lipca na Starówce odby³a siê kampania reklamowa Polski w przestrzeni Wilna Polska? Zapoznaj siê!  na podstawie zdjêæ Inez Baturo.
l Od 5 lipca do 25 sierpnia w kociele pw. Wniebowst¹pienia Najwiêtszej Maryi Panny w Po³¹dze trwa³a wystawa filatelistyczna Jan Pawe³ II,
zorganizowana wspólnie z Poczt¹ Polsk¹.
l12 lipca w wileñskim kociele w. Kazimierza odby³ siê koncert S³awomira Kamiñskiego w ramach Koncertów Organowych podczas Festiwalu
Letniego im. w. Krzysztofa.
l13 lipca w IP odby³o siê spotkanie z Adamem Zagajewskim, z udzia³em
Eugenijusa Alianki i Birutë Jonukaitë. Nazajutrz wyst¹pi³ w Nidzie na XV
Miêdzynarodowym Festiwalu im. Tomasza Manna Rodzinna Europa.
l27 lipca w amfiteatrze nad brzegiem Niemna w Kownie wywietlono film
Rewers, w re¿. Borysa Lankosza, w ramach projektu Kino letnie.
lOd 23 sierpnia w Bibliotece Publicznej w Radwiliszkach eksponowano
wystawê planszow¹ Czes³aw Mi³osz. Stulecie poety z nieznanymi fotografiami poety, wykonanymi w 1981 przez Macieja Billewicza, który towarzyszy³
papie¿owi podczas pierwszej jego pielgrzymki w Polsce.
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l2 wrzenia w wileñskim kociele w. Jakuba i Filipa odby³ siê wieczór
muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Kameralnego MediCoro Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku  w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu
Muzyki Sakralnej im. w. Jakuba.
lOd 7 do 28 wrzenia w Bibliotece Uniwersytetu Wileñskiego trwa³a
wystawa fotografii Wojciecha Pra¿mowskiego pt. Mi³osz. Tutejszy, wykonanych podczas jego pó³torarocznych peregrynacji po Suwalszczynie i okolicach Wilna tropami poety. Ekspozycjê wspar³o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. W dniach 30 wrzenia  21 padziernika wystawa
ta by³a pokazana w Bibliotece Publicznej w Pasvalisie.
l11 wrzenia w wileñskim kociele Wniebowziêcia NMP odby³a siê premiera utworu Paw³a £ukaszewskiego Via Crucis, powiêconego pamiêci
ofiar terroryzmu, w ramach projektu dobroczynnego PAX et BONUM2011,
z udzia³em Litewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, chóru Jauna
Muzika, artystów Kowieñskiego Teatru Tañca Aura oraz wokalistów.
l12-16 wrzenia w pa³acu w Zatroczu trwa³y warsztaty Collegium Civitas
Dyplomacja kulturalna XXI wieku  ród³a, znaczenie i formy realizacji.
l15 wrzenia w Multikinie w Wilnie filmem w re¿. Lecha J. Majewskiego M³yn i krzy¿ dokonano inauguracji XI Tygodnia Filmu Polskiego. Wywietlono 14 filmów: Joannê Feliksa Falka, Wenecjê Jana Jakuba Kolskiego,
Matkê Teresê od kotów Paw³a Sali, Italiani £ukasza Barczyka, Uwik³anie J.
Bromskiego, Skrzydlate winie Anny Kazejak, Ró¿yczkê, Jana Kidawy-B³oñskiego, Trzy minuty. 21:57 Macieja lesickiego, Benka Roberta Gliñskiego,
Janosik. Prawdziw¹ historiê Kasi Adamik, Agnieszki Holland, Czarny
czwartek. Janek Winiewski pad³ Antoniego Krauze, Erratum Marka Lechkiego, Ma³¹ maturê. 1947 Janusz Majewskiego.
lOd 19 wrzenia w IP rozpoczê³y siê 3-miesiêczne zajêcia z jêzyka polskiego.
l21-24 wrzenia w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru odby³a siê konferencja Mikalojus Konstantinas Èiurlionis (1875-1911): jego czasy i nasze
czasy. Wyst¹pi³a dr Wiesna Mond-Koz³owska z Instytutu Kulturoznawstwa
Wy¿szej Szko³y Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.
l24 wrzenia na dziedziñcu Domu Nauczyciela w Wilnie odby³ siê Dzieñ
Jêzyków Europejskich. Na stoisku IP promowano jêzyk polski. Wyst¹pi³ zespó³
Sto umiechów z Gimnazjum im. A. Mickiewicza oraz Ewelina Saszenko.
l25 wrzenia w Teatrze Dramatycznym w Kownie odby³ siê spektakl
Harakiri Farmers & Ana Brzeziñska (Polska) Ach, jak nam powiod³o siê  w
ramach 21. Miêdzynarodowego Festiwalu Tañca Aura.
lOd 25 wrzenia do 2 padziernika w Po³¹dze trwa³ plener malarski Gucio zaczarowany, z udzia³em m³odych artystów z Polski i Litwy.
l30 wrzenia  2 padziernika w Centrum Filmowym Garsas w Poniewie¿u trwa³ Weekend z Filmem Polskim. Pokazano 6 filmów, wczeniej wywietlanych podczas Tygodnia Filmu Polskiego w Wilnie.
lDo 30 wrzenia na portalu urnalistika kitaip (Dziennikarstwo inaczej)
trwa³ konkurs Historia, z której mo¿emy byæ dumni  z udzia³em IP.
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W LITEWSKIM CENTRUM PRZY AMBASADZIE RL
W WARSZAWIE
lOd 5 lipca do 2 wrzenia w LC czynna by³a wystawa litewskich
artystek grafiki pt. Komunikacja przy wspó³pracy Galerii ,,Actus magnus w Wilnie.
l31 sierpnia w kociele p.w. Dzieci¹tka Jezus w Warszawie z okazji 20-lecia
wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiêdzy Litw¹ i Polsk¹ Ambasada
RL zaprosi³a na koncert Litewskiego chóru Ch³opiêcego ¥uoliukas.
l5 wrzenia w LC otwarto miêdzynarodow¹ wystawê pt. Droga do
Mi³osza, z udzia³em m.in. Andrzeja Strumi³³y, Bruno Kopera, Auðry Petrokienë, Romualda Mieczkowskiego, Barbary Gruszki-Zych, Algisa Kasparavièiusa, Ewy Pohlke, Rytisa Konstantinavièiusa, Jacka Szhmidta, Gintautasa Vaièysa, Linasa Domarackasa oraz Kati Soko³owejZyzak, która
by³a jej kuratorem. Wystàpi³a Elena Jegorowa (sopran dramatyczny).
l6 wrzenia Ambasada RL i Wydawnictwo ,,Nasza Ksiêgarnia zaprosi³y na prezentacjê (prowadzon¹ równie¿ w jêzyku angielskim) ksi¹¿ki Ruty
Sepetys Szare niegi Syberii z obecnoci¹ autorki.
lZ okazji Dnia Jednoci Ba³tów od 21 wrzenia do 14 padziernika w CL
trwa³a wystawy fotograficzna Eugenijusa Nalevaiki i Dainiusa Gudovskisa,
artystów z Litwy i £otwy.
W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE
l8 lipca otwarto wystawê Wariacje na ró¿ne tematy, z
pracami osób niepe³nosprawnych, maluj¹cymi w ramach terapii pod kier. Andrzeja Zieniuka oraz innych terapeutów specjalistów.
lW dniach 20-24 lipca, z okazji Roku Czes³awa Mi³osza, zosta³ zorganizowany sp³yw kajakowy rzek¹ Niewia¿¹ (mityczna Issa).
lOd 2 do 26 sierpnia trwa³a wystawa Inspirowane Mi³oszem, pokazana
wczeniej zosta³a w PGA Znad Wilii.
l3-7 sierpnia trwa³ rajd rowerowy do miejsca narodzin Czes³awa Mi³osza.
lOd 10 do 17 sierpnia w miejscowoci Nikronys, w rejonie trockim odby³
siê plener artystyczny Horyzont, dla uczestników w wieku 14-18 lat.
l7 wrzenia otwarto wystawê cz³onków Twórczego Zwi¹zku Polskich
Malarzy Elipsa oraz Rosyjskiego Stowarzyszenia Rarog.
W PGA ZNAD WILII
lOd lipca trwa³a wystawa  oferta z kolekcji PGA: Lato w Wilnie i na
Wileñszczynie.
lW sierpniu w galeriê z³o¿y³ wizytê fotograf Roman Loranc (USA).
l2 wrzenia goci³ w niej znany aktor John Malkovich.
Opracowanie: Maciej Mieczkowski
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Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
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 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. Dr nauk humanistycznych na UW; w 1993  habilitacja na UAM, na podstawie pracy Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku; od 1999 prof. tytularny (Polskie ¿ycie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940). Przebywa³ na sta¿ach w Moskwie,
Leningradzie, Kijowie, Miñsku, Wilnie; w 1997  stypendysta Jerzego Giedroycia w Pary¿u. W 1998-2002  konsul generalny RP w Wilnie. Autor prac,
m.in. Dzieje literatury litewskiej do 1917 roku; Leksykon kultury litewskiej; Wileñska Encyklopedia 1939-2005; 9 tomów Encyklopedii Ziemi Wileñskiej (opracowany t. X oczekuje na wydawcê), antologii literackich, s³ownika biograficznego
Polacy na Litwie. 1918-2000, przewodników po Wilnie. Wkrótce uka¿e siê opracowanie Wilno w legendach.
Algis Kuklys (Algidras Antanas Kuklys)  ur. w 1950. Prozaik, poeta i
publicysta, absolwent filologii litewskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Wileñskim. Pracowa³ jako redaktor pism Klaipëda i Ðvyturys (Latarnia Morska). Autor powieci Þiûrëjimas á tamsà (Spogl¹danie w ciemnoæ, 1993), Kazbekija  jo kapas neinomas (Kazbekija  jego grób nieznany, 2008) i Apokalipsë
(Apokalipsa, 2010) oraz zbiorów nowel: Keleiviai (Pasa¿erowie), Veidrodis
(Zwierciad³o), Susitikimai (Spotkania), Likimai (Losy), Ritualinë kaukë (Maska
rytualna), Sûnaus vardas (Imiê syna), Peizaas su Motiejum (Pejza¿ z Motiejusem). W 2007 ukaza³ siê jego tomik poetycki Umirta nuotaika (Zapomniany
nastrój), a w 2009  Dedikacijos (Dedykacje). Autor ksi¹¿ki o litewskiej artystce
Genovaitë Èejauskaitë (Genovaitë) oraz o artystach Birutë i Anicetasie Puðkorisach (Medþio baladës  Ballady drzewa). Cz³onek Zwi¹zku Pisarzy Litwy. Zajmuje siê ceramik¹ artystyczn¹, zorganizowa³ ponad dziesiêæ wystaw w³asnych
prac. Mieszka w Kretyndze.
Maciej Mieczkowski  ur. w Wilnie 7 listopada 1980. Absolwent Wydziaùu
Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu £ódzkiego, w 2004  prezes Oddzia³u £ódzkiego Studenckiej Miêdzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków
(SMOK). W 2008  s³uchacz Szko³y Ludowej N¸rgaards H¸jskole w Danii w
zakresie wiedzy o UE. W 2002  stypendysta Fundacji International Comittee on
Jounalism w redakcji Nowego Dziennika (Nowy Jork). Autor ksiàýki Byæ Polakiem na Litwie. Laureat Nagrody im. Witolda Hulewicza (dwukrotnie). Mieszka w
Wilnie. E-mail: maciej.mieczkowski@gmail.com
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Romuald Mieczkowski  pisze te¿ pod pseudonimem Tomasz Boñcza. Email: znadwilii@wp.pl
Olszewski Jerzy Leszek  ur. 1937 w Hajnówce na skraju Puszczy Bia³owieskiej. Mgr geografii (klimatologia, Uniwersytet Wroc³awski), dr i dr hab. nauk przyrodniczych (Uniwersytet Warszawski). Pracowa³ w placówce PAN w Bia³owie¿y,
w Akademii wiêtokrzyskiej w Kielcach, obecnie kieruje Katedr¹ Geografii i Nauk
Spo³ecznych Prywatnej Wy¿szej Szko³y Ochrony rodowiska w Radomiu. Autor
wielu publikacji z klimatologii, ekologii rolin i zwierz¹t, wypromowa³ kilkudziesiêciu licencjatów, in¿ynierów i magistrów, redagowa³ Rocznik wiêtokrzyski,
Studia Kieleckie oraz szereg ksi¹¿ek i artyku³ów. Zainteresowania: kraje nadba³tyckie, Rosja. Ale tak¿e geostrategia, socjotechnika, propaganda i zwi¹zane z tym
prawa i regu³y ró¿nych autorów.
Edmund Pawlak  polityk, dyplomata, elektronik, absolwent Politechniki
Warszawskiej i Studium Podyplomowego Akademii Nauk Spo³ecznych w Warszawie. W 1988-2006  dyrektor generalny, sekretarz premiera, wiceminister w Urzêdzie Rady Ministrów, doradca premiera i struktur rz¹dowych: Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Sta³ego RM. Nauczyciel akademicki, autor publikacji. Od
1997  prof. nadzwyczajny Wy¿szej Szko³y Umiejêtnoci Spo³ecznych w Poznaniu (Poznan School of Social Scientes), cz³onek jej Senatu. Aktywnie uczestniczy na
rzecz kontaktów polsko-litewskich. Od 1966  prezes Zarz¹du Fundacji Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej. W 1997-2005  cz³onek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i RL. E-mail: polskalitwa@o2.pl
Wac³aw Podbereski  rodem z Wileñszczyzny. ¯o³nierz Wrzenia, AK i póniej WIN-u. W Wilnie w czasie wojny, s³u¿ba w siatce konspiracyjnej Wywiadu
Dalekiego Zasiêgu  72 Komendy Armii Krajowej oraz praca w Wileñskiej Delegaturze Rz¹du RP. Po wojnie  praca w spó³dzielczoci, m.in. na stanowisku dyrektora biura turystycznego Turysta w Gdañsku. Absolwent dwóch uczelni akademickich. Publicysta artyku³ów o tematyce kresowej.
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).
Agnieszka Smarzewska  ur. 1987. Absolwentka ba³tystyki Uniwersytetu
Warszawskiego, autorka przekùadów literatury litewskiej (m.in. w Korespondencji z ojcem i Bluszczu) oraz prac historyczno-literackich (w magazynie internetowym Panorama Kultur). Laureatka Stypendium im. Kazimierasa Bûgi. Mieszka w Warszawie.
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Artur Winiarski  ur. w 1960 w Warszawie. Ukoñczy³ studia polonistyczne
na Uniwersytecie Warszawskim, potem studiowa³ malarstwo na ASP w Warszawie
w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Od 1994 pracuje na Wydziale Malarstwa
tej uczelni, obecnie prowadzi pracowniê malarstwa dla studentów pierwszego roku.
Maluje cykle obrazów nazwane umownym tytu³em Pejza¿ postsowiecki, dla którego inspiracjê stanowi¹ relikty epoki sowieckiej. Interesuje go wp³yw tamtej mentalnoci na wspó³czesne czasy.
Bohdan Zadura  ur. 18 lutego 1945 w Pu³awach. Poeta, prozaik, t³umacz i
krytyk literacki. Debiutowa³ w 1962 na ³amach Kameny. Wieloletni redaktor
kwartalnika Akcent, od 2004 redaktor naczelny Twórczoci. Autor przek³adów
m.in. z angielskiego, ukraiñskiego (antologia Wiersze zawsze s¹ wolne, 2005) i wêgierskiego; licznych ksi¹¿ek prozy, poezji, esejów. Wyró¿niony tytu³em Honorowego Obywatela Miasta Pu³awy (2010). Za tom Nocne ¿ycie uhonorowany poetyck¹ nagrod¹ Silesius w kategorii Ksi¹¿ka Roku. Uczestnik XVIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹.
Zbigniew Zalas  ur. w 1960 roku w Poznaniu. Absolwent Wydzia³u Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydzia³u Zarz¹dzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Informatyk, bankowiec, nastêpnie dyrektor centrum szkoleniowego jednej ze spó³ek gie³dowych, doradca finansowy, ostatnio zajmuje siê nieruchomociami. Jako historyk ukierunkowany na badanie dziejów
Wileñszczyzny w II RP, w opracowaniu Powiat dzinieñski województwa wileñskiego w latach 1919-1939. Uczestnik XVIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹.
Ewa Ma³gorzata Zió³ek  doktor historii, adiunkt w II Katedrze Historii Nowo¿ytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II. Studia w zakresie
historii i historii sztuki odby³a w KUL w latach 1984-1990. Doktorat w 2000 na
podstawie rozprawy Biskupi  senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego.
Autorka prac z dziejów Sejmu Czteroletniego, Ksiêstwa Warszawskiego i powstañ
narodowych. Mieszka w Lublinie.
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 oraz
S³ownik mitów i tradycji rodzimych narodów Estonii, Litwy i £otwy (2010). Laureat
m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu
Literackiego im. St. ¯eromskiego. Cz³onek SPP. Mieszka³ w Kielcach, a od maja
2011  w Jakubowie (Jçkabpils) na Ùotwie.
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Polecamy wystawê, zorganizowan¹ przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Kultury Znad Wilii

Powroty Czes³awa Mi³osza
50 nowoczenie wykonanych odbitek 50x70,
obrazuj¹cych powroty Poety po latach do miejsc swej m³odoci i dzieciñstwa
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